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Guro Reinholt Melum, OUS 

- En sjelden mammatumor 



Sykehistorie 

• Kvinne født – 42 

 

• Selvoppdaget kul høyre bryst august 2014, 2 cm i diameter. 

 

• Biopsert og operert med brystbevarende kirurgi.  



Makro 



Mikro 

Cystevegg med plateepitel 



Mikro 

Spolcellet komponent 
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+ 

”Mammacarcinom av metaplastisk type, med 

spolcelle-og plateepiteldifferensiering” 

= Plateepitelcarcinom med spolcellet komponent 

= 



Metaplastiske mammakarsinomer 
 

Sjelden, <1% av alle brystkrefttilfelle 

 

Plateepitelkarsinom i mamma 

 

• <0,1% av alle brystkreftilfeller 

• Høygradig maligne 

• Sjelden lymfeknutemetastase men 

økt risiko for residiv 

• Hormonreseptor negativ 

• Responderer dårligere på 

kjemoterapi? 

• Dårligere prognose enn IDC? 

 

Samme behandlingsstrategi som ved 

IDC 
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adjuvant 
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Sårdannelse 

med væsking 

og rubor ved 

operasjonsarr 

Juni 

UL sårområdet 

forenlig med 

serom. 

Cyt: væske med 

makrofager, 

forenlig med 

postoperativet 

forandringer. 

Juli 

Spontan åpning 

av sår, smerter. 

Sårbehandling 

med skylling og 

vakumbandasje. 

Forverring, 

vedvarende 

smerter.  

Tilsyn hudlege, 

stansebiopsi. 

September 

Postoperativt forløp 

Stansebiopsi (fra 

sårkant hø.mamma) 

med spolcellet 

karsinom/lavt 

differensiert 

plateepitelkarsinom 

forenlig med residiv 

av mammakarsinom, 

metaplastisk type  



Mikro- ablasert mamma etter residiv  



Plateepitelcarcinom i mamma 

•  Spesiell og sjelden differensialdiagnose. Residivfare, oppfører 

seg annerledes enn vanlig mammacancer (?) 

 

•  Lite kunnskap om håndtering, få studier med relativt få pasienter  
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DIAGNOSEFORSLAG ANTALL 

Inflammatorisk pseudotumor 23 

Ekstasier, reaktive for., 

inflammasjon og kjempeceller 

10 

Metaplastisk spindelcellekarsinom 1 

Lymfocystisk mastitt 2 

Fibrose/radiært arr 1 

Diabetisk mastopati 1 

Metaplastisk mamma ca med 

plateepiteldiff. 

2 

Adenomyoepiteliom 1 

Myofibroblastom 1 

Sarkom 1 



Aktuelle diff diagnoser 

• Plateepitelcarcinom – metastase/innvekst 

fra hud 

• Spolcellelesjon i mamma 

– Benign: fibromatose, nodulær fasciitt, andre 

– Malign: sarkom, spolcellet carcinom 


