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TUMOR FILODES , 4 CASOS

Des de finals del 2009 fins a principis del 2010 en el laboratori de citologia s’han diagnosticat
4 casos de tumors filodes.

Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4

Edat 35 29 46 60

Expl. Clínica Nòdul retroareolar 
MD d’un cm. Nòdul 2 cm en ME.

Nòdul retroareolar ME 
de 0.7cm ben 
delimitat. 

Es palpa zona 
fibrosa UQI MD.

Mamografia

I. Nodular lobulada 
de contorns ben 
definits de 2.4 cm, 
retroareolar MD.

I. Nodular lobulada 
de 2.7 cm en QSI 
ME parcialment ben 
definida.

Nòdul retroareolar 
ME, de 4 cm que no 
es veia en l’estudi de 
l’any anterior.

Nòdul benigne de 
2.5x1.9 cm en UQI 
MD, que no es veia 
en l’estudi anterior.

Ecografia
Nòdul sòlid 
retroareolar MD de 
2.4 cm (Fad?)

Nòdul hipoecogènic 
polilobulat en QSI 
ME de 2.7 cm amb 
nòduls satèl·lits. (+ 
Fad)

Nòdul de creixement 
ràpid retroareolar ME 
(+ altres nòduls).

Nòdul sòlid de 
20mm UQI MD 
d’aparició recent. 
Sospitós.

Axil·la Negativa Negativa Negativa Adenopatia benigna

Antecedents 1er control Mx 1er control Mx Nòduls benignes 
bilaterals

T. Filodes MD (2004 
i 2005).



Mamografia
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Ecografia
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Citologia: 
El fons
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Citologia: 
La cel·lularitat
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Citologia: 
Els detalls
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Histologia

Cas 2 Cas 4Cas 1 Cas 3

T. Filodes 
Benigne

Fibroadenoma T. Filodes 
Borderline

Fibroadenoma 
Filodes



TUMOR FILODES

Al 1838 Johannes Müller va descriure el Tumor Filodes com una neoplàsia ben
circumscrita, de creixement ràpid i estructura foliàcia, que està constituïda per
epiteli i estroma (bifàsica) amb major quantitat de component connectiu.

La incidència varia segons el tipus racial, és més freqüent en dones caucàsiques
d’origen llatí(2.8/1000000).

Es presenta en dones entre 45-49 anys quan es tracta dels benignes i lleument
majors en el cas dels malignes. Sovint és unilateral. I en homes es troba en molt
baixa freqüència.

Clínica:Massa llisa, multinodular i arrodonida, sovint de creixement ràpid. La pell és
fina i brillant i no hi ha retracció de mugró ni presència de ganglis.
Té molta capacitat recidivant i metastatitzant, normalment la recidiva i el primari
són iguals tot i que s’han donat casos en que el nou és maligne.

Mx: L’aparença és d’una neoplàsia benigne (massa de mida variable, rodona, oval o
polilobulada de marges ben definits), però el diagnòstic es dóna degut al creixement
ràpid.

Eco: Nòdul sòlid, hipoecogènic, arrodonit, oval o lobulat de marges ben definits.
Presència d’una o vàries àrees quístiques.



TUMOR FILODES - Citologia

•L’estroma mixoïde es veu tant en el fibroadenoma com en el filodes. Però en els
fibroadenomas acostuma a estar distribuït de forma homogènia.

•L’estroma en el filodes de vegades apareix hiperplàstic, i les cèl·lules presenten
citoplasma. Mentre que en el fibroadenoma són nuclis bipolars aïllats.

•L’epiteli pot fer transformació metaplàstica a escamós fins a acumular queratina
(en els cas de que a més presenti cèl·lules escumoses cal fer diagnòstic diferencial
amb un quist epidermoïde).

•L’estroma pot fer transformació a cartílag, os, teixit adipós o múscul estriat.

• En el Filodes maligne és el component estromal el que mostra atípia (cal fer
diagnòstic diferencial amb el sarcoma en els cas que no aparegui epiteli). Mentre
que quan hi ha atípia en el component epitelial es parla d’associació de càncer i
Filodes.

•Quan es manté l’estructura foliàcia però el component estromal és similar al del
fibroadenoma convencional, es parla de Fibroadenoma Filodes. En canvi quan hi
ha molt estroma en un fibroadenoma convencional es parla de Fibroadenoma
juvenil.



TUMOR FILODES - Variants

Varietat Proliferació 
estromal

Proliferació 
epitelial

Atípia, 
mitosis Evolució

Benigne +++ + NO
Recidiva local

Metàstasis excepcional

Borderline +++ +
+

<5 x CGA
Recidiva local

Metàstasis rara

Maligne +++ +
++

>5 x CGA
Metàstasis freqüent

(40%)

CGA: Camp de Gran Augment.
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(Cas 1)

Fibroadenoma



TUMOR FILODES, 4 CASOS
(Cas 2)

Fibroadenoma Filodes



TUMOR FILODES, 4 CASOS
(Cas 3) 

Filodes Benigne



TUMOR FILODES, 4 CASOS
(Cas 4)

Filodes borderline



TUMOR FILODES
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