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INTRODUCCIÓ
El tumor phyllodes és una neoplàsia fibroepitelial mamària de baixa
incidència (<1%) que majoritàriament es manifesta entre els 35 i 55
anys, en races llatinoamericanes i asiàtiques, i que planteja un difícil
diagnòstic anatomopatològic. El comportament clínic és poc
predictible i depèn principalment de l’agressivitat del tumor. Els
phyllodes benignes es confonen sovint amb fibroadenomes. Els
malignes poden presentar un ràpid creixement i propagació
metastàsica.

CAS CLÍNIC
Presentem el cas d’una pacient de Guinea de 29 anys amb gestació
gemelar bicorial biamniòtica de 33.5 sg (FIV). Consulta a UCIEs per
mastodinia i tumoració mamària de 3 mesos d’evolució i creixement
progressiu. Entre els antecedents destaquen 2 tumorectomies
ipsilaterals l’any anterior, amb anatomopatologia de fibroadenoma i
tumor phyllodes benigne, respectivament.
A l’exploració, s’observa gran tumoració que engloba tota la mama
esquerra, multilobulada, dolorosa, de consistència elàstica amb
zones indurades i pell ulcerada, sense adenopaties palpables i
anèmia severa.
La BAG informa de tumor bifàsic amb component estromal d’alt
potencial de malignitat, plantejant dificultats diagnòstiques pels
canvis gestacionals, sense poder descartar un sarcoma. Ecografia
axil.lar i RX tórax normals.
Davant la sospita de malignitat, es decideix finalització de la
gestació a les 37sg (cesària per SPBF). S’inhibeix l’alletament
matern i es postposa la cirurgia mamària fins recuperació postquirúrgica. Al 8è dia post-part es realitza mastectomia esquerra
(tamany peça: 25x18x14, pes:3950kg.). Anatomia patològica
definitiva: tumor phyllodes borderline recidivant (18%) amb canvis
de tipus lactacional (82%) , de creixement compressiu i amb marges
quirúrgics lliures. Oncologia planteja radioteràpia local degut a la
recidiva de la malaltia malgrat marges actuals lliures. (Actualment
en tractament)

DISCUSSIÓ
El maneig d’aquesta patologia és vigent motiu de debat. En gran
mesura la decisió vindrà determinada pel diagnòstic histològic. La
cirurgia és el tractament principal, sent la tumorectomia amb
marges de ressecció amples la primera opció. No s’aconsella
enucleació ni mastectomia (tampoc en malignes). Es contemplaria
la radioterapia en casos de marges afectats o de recidiva local.
Respecte la quimioterapia, no existeix prou evidència científica per
elaborar unes recomanacions. El comportament hormonodependent
no està demostrat, si bé el 40% dels tumors phyllodes expressen
receptors estrogènics i la majoria, receptors de progesterona.
En el nostre cas, tractant-se de la tercera recidiva i degut al gran
tamany tumoral, es procedí a una mastectomia.
CONCLUSIÓ
Hem presentat el cas d’un tumor fibroepitelial mamari poc freqüent;
amb gran diversitat de manifestació i comportament biològic, on el
maneig planteja dificultats. En el cas descrit existeix la dificultat
afegida d’una gestació gemelar concomitant i els dubtes diagnòstics
pels canvis lactacionals.

