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Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού
με υπέρηχους
Γεώργιος Κυρόπουλος
• Ακτινολόγος, Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Όηαλ μεθηλάεη ν θαξθίλνο από 1 θύηηαξν γηα λα γίλνπλ 2, 4, 8, 16
θ.ν.θ. θύηηαξα κεζνιαβεί έλαο

Σήκεξα δνύκε κηα λέα επνρή ζηελ δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ
θαζόζνλ κε ηελ ρξήζε λέσλ κεζόδσλ απεηθόληζεο, είκαζηε ζε ζέζε λα
αληρλεύζνπκε ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ ζε κέγεζνο ηνπιάρηζηνλ 3 ρηι.

τρόνος διπλαζιαζμού ποσ είναι από 70 έως 310 ημέρες.

Γηα λα γίλεη από 1 θύηηαξν έσο 3 ρηι.(33 εθαηνκκύξηα θύηηαξα)
πνπ είλαη αληρλεύζηκνο ρξεηάδνληαη 25 δηπιαζηαζκνί πνπ
δηαξθνύλ από 5 έσο 21 ρξόληα αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ
θαξθίλνπ.

Οη λέεο κέζνδνη είλαη:
-Ζ ςεθηαθή καζηνγξαθία
-Τν ππεξερνγξάθεκα πςειήο επθξίλεηαο
-ε καγλεηηθή καζηνγξαθία θαηά πξνηίκεζε κε ΜRI 3 TESLA θαη

Γηα λα γίλεη από 3 ρηι .πνπ είλαη αληρλεύζηκνο, έσο 1 εθ. (1
δηζεθαηνκκύξην θύηηαξα) πνπ ζεσξείηαη πξώηκνο ρξεηάδνληαη 5
δηπιαζηαζκνί πνπ δηαξθνύλ1 έσο 4 ρξόληα αλάινγα κε ηνλ ηύπν
ηνπ θαξθίλνπ.

-νη θαηεπζπλόκελεο βηνςίεο κε ηελ βνήζεηα ησλ παξαπάλσ κεζόδσλ
απεηθόληζεο.

Τν δεηνύκελν είλαη ε δηάγλσζε λα γίλεηαη ζην κέγεζνο από 3 ρηι.
έσο 1 εθ. (πξνθιηληθό ζηάδην).

1 θύηηαξν

Κάλνληαο ε γπλαίθα θάζε
ρξόλν καζηνγξαθία, καο
δίλνληαη από 1 έσο 4 επθαηξίεο
λα ηνλ δηαγλώζνπκε ζε
κέγεζνο θάησ από 1 εθ.
αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ
θαξθίλνπ.
Τύπνο θαξθίλνπ

33 εθαηνκκύξηα θύηηαξα

1 δηζζεθαηνκύξην
θύηηαξα

Φξόληα γηα
λα γίλεη από
3 ρηι. 1 εθ.

Μπεινεηδέο Ca
δηεζεηηθό ινβηαθό Ca
βιελλώδεο Ca
πνξνγελέο Ca grade 2 θαη 3
πνξνγελέο DCIS
ζσιελώδεο Ca
πνξνγελέο grade 1 Ca

1
2
2,5
2.6
3.5
4
4

LCC

LCC

LCC

LCC
κεγέζπλζε

2005

2006

2007

2008

εηξά καζηνγξαθηώλ ηεζζάξσλ εηώλ. Ο αθηηλνιόγνο
παξαζύξζεθε απόλ ηελ πνιπεηή ζηαζεξόηεηα ηεο βιάβεο θαη
ηελ αζώσζε.. Δπηζθέθηεθε καζηνιόγν, ν νπνίνο ζηεξηδόκελνο
ζηελ απεηθόληζε ηελ έζηεηιε γηα ππεξερνγξάθεκα θαη βηνςία .

Αν η απεικόνιζη είναι ενδεικηική για κακοήθεια
σπεριζτύει ηης ζηαθερόηηηας ηης βλάβης ζε βάθος
τρόνοσ και ζσνιζηάηαι βιουία.

Πνξoγελέο Ca grade 1

8 ρηι.
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Όηαλ ν θαξθίλνο ηνπ καζηνύ αληρλεύεηαη ζε κέγεζνο θάησ από 1 εθ.
ζπλήζσο δελ είλαη ςειαθεηόο (ππνθιηληθόο θαξθίλνο) θαη ζεσξείηαη πνιύ
πξώηκνο. Έηζη:
- ειαηηώλνπκε ζην ειάρηζην ηνπο ζαλάηνπο από ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ, θαζ όζνλ ζε
θαξθίλνπο απηνύ ηνπ κεγέζνπο ε 20/εηήο επηβίσζε είλαη πάλσ από 95%.

Ζ κεγάιε πξόθιεζε γηα ηνλ αθηηλνιόγν ζήκεξα είλαη λα βξίζθεη :

- γίλεηαη ηνπηθή εθηνκή κε δηαηήξεζε ηνπ καζηνύ.

-κηθξνύο ππνθιηληθνύο θαξθίλνπο 3-5 ρηι

- Δπεηδή ζην κέγεζνο απηό ζπάληα δίλεη κεηαζηάζεηο ζηνπο καζραιηαίνπο ιεκθαδέλεο, κε
ηελ κέζνδν ηνπ θξνπξνύ ιεκθαδέλα πνπ ζπλήζσο είλαη αξλεηηθόο, απνθεύγνπκε ηελ εθηνκή
ιεκθαδέλσλ ηεο καζράιεο.

-αόξαηνπο θαξθίλνπο ( δελ θαίλνληαη ζηελ καζηνγξαθία θαη είλαη ηζνερντθνί ζην ππεξερνγξάθεκα)
-ζπλδπαζκό ησλ παξαπάλσ :κηθξνύο θαη αόξαηνπο θαξθίλνπο

- Απαιιάζνπκε ηελ γπλαίθα από ηελ ηαιαηπσξία ηεο ρεκεηνζεξαπείαο
- Δμνηθνλνκνύκε γηα ηα ηακεία θαηά πεξίπησζε από 3000 έσο 16.000 Δuro ,θαζόζνλ ε θάζε
ρεκεηνζεξαπεία, ζηνηρίδεη από 750 έσο 2000 Euro θαη θάζε γπλαίθα ρξεηάδεηαη 8
ρεκεηνζεξαπείεο.
--΄Αλ ν θαξθίλνο είλαη ζεηηθόο ζην νγθνγνλίδην erb-2 θαη είλαη πάλσ από 5 ρηι. παίξλεη
herceptin κε ζπλνιηθό θόζηνο 40.000 euro. Αλ είλαη + Erb-2 θαη έρεη κέγεζνο 3-5 ρηι. δελ
ρξεηάδεηαη herceptin κε θέξδνο γηα ηα ηακεία40.000 euro.

Ζ ζπκβνιή ησλ ππεξήρσλ γηα επίηεπμε ησλ παξαπάλσ είλαη κεγάιε.

-- Απνζπκθνξνύκε ηα λνζνθνκεία θαη ην ηαηξηθό πξνζσπηθό πνπ θάλνπλ ρεκεηνζεξαπείεο.

L-CC

3 mm
Γηαηαξαρή ηεο αξρηηεθηνληθήο ρσξίο παξνπζία βιάβεο

κε ρξήζε αξκνληθώλ αλαδεηθλύεηαη βιάβε

19-5-2011

Δηήζηνο πξνιεπηηθόο έιεγρνο ζε γπλαίθα 64 εηώλ

Η βιάβε είλαη 3 ρηι.

-καζηνγξαθία αξλεηηθή

Σνκνγξαθίεο ζε νβειηαίεο
ηνκέο αλδεηθλύνπλ ηελ
παρηά ππεξερντθή άισ
πνπ πεξηβάιιεη ηελ βιάβε

Διαζηνγξαθία ζεηηθή
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Δγθάξζηεο ηνκέοαθνπζηηθή ζθηά

ηεθαληαίεο
ηνκέοΑθηηλσηή
παξπθή ηεο
βιάβεο

Φεθηαθή κεγέζπλζε ηεο
καζηνγξαθηθήο κεγέζπλζεο

Μαζηνγξαθηθή κεγέζπλζε

Βηνςία ηεο βιάβεο

Γπλαίθα 65 εηώλ
Από 6/κήλνπ αηκαηεξή έθθξηζε από ηελ ζειή.
Μαζηνγξαθία, ππεξερνγξάθεκα,καγλεηηθή
καζηνγξαθία αξλεηθά. Καλέλαο δελ ζθέθηεθε λα
ςάμεη κέζα ζηελ ζειή.

Πεξηνρή ηνπ θπιίλδξνπ κε άθζνλν ππόζηξσκα ηλώδνπο ζπλδεηηθνύ ηζηνύ
πνπ δηεζείηαη από ην θαξθίλσκα ησλ πόξσλ (ρξώζε αηκαηνμπιίλεο-εσζίλεο
κηθξή κεγέζπλζε)
Πνξνγελέο θαξθίλσκα grade 1

Πνιύ ζπάληα ηα ελδνπνξηθά ζειώκαηα εληνπίδνληαη
κέζα ζηελ ζειή. Πάληα ζε έθξηζε από ηελ ζειή ε
εμέηαζε απηή κε εηδηθή ηερληθή μαπιώλνληάο ηελ ζηνλ
δείθηε ηνπ άιινπ ρεξηνύ από απηόλ πνπ θξαηάκε ηνλ
ερνβνιέα.

FNA αξλεηηθή
βηνςία ρεηξνπξνπξγηθνύ παξαζθεπάζκαηνο – ζειώδεο
θαξθίλσκα
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Μεξηθέο θνξέο παξ όιν όηη ππάξρεη έθθξηζε από ηελ
ζειή, ε καζηνγξαθία ην ππεξερνγξάθεκα θαη ε
καγλεηηθή καζηνγξαθία είλαη αξλεηηθά. Τόηε θάλνπκε
γαιαθηνγξαθία.
Με ρξήζε αξκνληθώλ

Παξάδεηγκα. Κπξία 53 εηώλ ηαιαηπσξνύηαλ
επί 3 ρξόληα από κηα νξναηκαηεξή έθθξηζε
από ηελ ζειή.

Ο πόξνο πνπ δελ θαηλόηαλ πξηλ ηελ έγρπζε ηνπ ζθηαζηηθνύ, επεηδή δηαηάζεθε θάλεθε.
Αθνινπζώληαο από ηελ ζειή ηελ πνξεία ηνπ πόξνπ πξνο ηελ πεξηθέξεηα κεηά πνξεία 2,5 εθ.
από ηελ ζειή απεηθνλίδεηαη έλαο ελδνπνξηθόο όγθνο ζε κήθνο 5,8 ρηι

Μαζηνγξαθία, U/S, καγλεηηθή καζηνγξαθία
αξλεηηθά.
Έγηλε γαιαθηνγξαθία θαη βξέζεθε απόθαμε
ηνπ πόξνπ ζηνλ νπνίν ππήξρε έθθξηζε.

Βιάβε 4Υ1,7 ρηι.

Απεηθνλίζηεθε κεηά πνξεία 2,5 εθ. ηειεία
απόθξαμε ηνπ πόξνπ.
Υσξίο ρξήζε αξκνληθώλ

FNA ζεηηθή

To in situ ca εθδειώλεηαη 75% κε επαζβεζηώζεηο θαη 25% ζαλ κηθξή ελδνπνξηθή κάδα.

Δπεηδή ην 10% θαξθίλσλ ηνπ καζηνύ είλαη ηζνερντθνί θαη δελ θαίλνληαη κε ην θιαζζηθό
ππεξερνγξάθεκα ζθόπηκν ζα ήηαλ ε κία ζάξξσζε λα γίλεηαη κε ρξήζε αξκνληθήο ε νπνία
αλαδεηθλύεη ηηο αόξαηεο βιάβεο.

Απνδείρζεθε

DCIS grade 1

Υξήζηκα εξγαιεία γηα ηελ αλάδεημε ησλ
ηζντρντθώλ θαξθίλσλ είλαη:
- Σν Compound imaging
- Η δεύηεξε αξκνληθή
- Η ειαζηνγξαθία

Απιό ππεξερνγξάθεκα

ρξήζε αξκνληθώλ

Γνθηκαζία ησλ θσλεηηθώλ
δνλήζεσλ

- Σν έγρξσκν ππεξερνγξάθεκα θαη ην power doppler
- H δνθηκαζία ησλ θσλεηηθώλ δνλήζεσλ.

βηνςία

Σν ππεξερνγξάθεκα είλαη
ην δεύηεξν εξγαιείν
πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηελ δηάγλσζε ησλ βιαβώλ
ηνπ καζηνύ κεηά ηελ καζηνγξαθία. Παξά ην όηη ε
δηαθξηηηθή ηνπ ηθαλόηεηα έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά

είλαη πάληα εμέηαζε ζπκπιεξσκαηηθή ηεο
καζηνγξαθίαο ηελ νπνία πνηέ δελ κπνξεί λα
αληηθαηαζηήζεη ζαλ πξώηε εμέηαζε.

Δίλαη κηα εμέηαζε :
- απιή
- εύθνιε
- αλώδπλε
- αλαίκαθηε
- θηελή
- ρσξίο αθηηλνβνιία
- κπνξεί λα επαλαιεθζεί όζν
ζπρλά ρξεηάδεηαη.
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Πξνϋπνζέζεηο γηα έλα αμηόπηζην ππεξερνγξάθεκα

ήκεξα δελ λνείηαη δίπια ζε έλαλ καζηνγξάθν
λα κελ ππάξρεη έλαο ππεξερνηνκαγξάθνο

-κεράλεκα ππεξήρσλ πςειήο επθξίλεηαο
-ερνβνιέαο κε ζπρλόηεηα πάλσ από από 10 ΜΗz

πςειήο επθξίλεηαο.

-θαιή γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη εκπεηξία από ηνλ εμεηαζηή.

Σπρλόηεηα εληόπηζεο ηνπ θαξθίλνπ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ καζηνύ

ΠΟΣΕ ΚΑΝΟΤΜΕ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΩΝ

Ι. αλ πξώηε εμέηαζε
Α. Όηαλ έρνπκε : ςειαθεηό κόξθσκα,
ζθιεξία,
έθθξηζε από ηελ ζειή
ή θιεγκνλή ζε:

78%

71%

28%

21%

-Γπλαίθεο θάησ από ηα 30
-Έγθπεο

Σηα ζεκεία πνπ εληνπίδεηαη ζπρλόηεξα ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξε πξνζνρή
θαη πην αξγή νιίζζεζε ηνπ ερνβνιέα

-Θειάδνπζεο

Δίλαη κηα εμέηαζε :

Β. ε αζπκπησκαηηθέο γπλαίθεο θάησ από
ηα ηα 30, ζαλ εηήζην πξνιεπηηθό έιεγρν, ε
κεηέξα ησλ νπνίσλ αλέπηπμε θαξθίλν ηνπ
καζηνύ θάησ από ηα 35

ΙΙ. αλ ζπκπιεξσκαηηθή εμέηαζε

- απιή
- εύθνιε
Αθνύ
έγηλε καζηνγξαθία
- αλώδπλε
- αλαίκαθηε
- θηελή
- ρσξίο αθηηλνβνιία
- κπνξεί λα επαλαιεθζεί όζν
ζπρλά ρξεηάδεηαη.
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1. Γηα δηάθξηζε κηαο πεξηγεγξακκέλεο βιάβεο πνπ
θαίλεηαη ζηελ καζηνγξαθία αλ είλαη ζπκπαγήο ή θπζηηθή.

Ζ καζηνγξαθία έρεη πνιύ πςειή επαηζζεζία πεξίπνπ 98% ζε ιηπώδεηο καζηνύο θαη πνιύ
ρακειή πεξίπνπ 45% ζε ππθλνύο καζηνύο ζηνπο νπνίνπο πξέπεη πάληνηε λα θάλνπκε
ππεξερνγξάθεκα. Μέζνο όξνο επαηζζεζίαο 83%.

θύζηε
Καηεγνξία ΑCR 1
αδεληθά ζηνηρεία 0%

Σαθώο πεξηγεγξακκέλν κόξθσκα ζηελ
καζηνγξαθία

Δπαηζζεζία 98%

πκπαγέο κόξθσκα

2

3

κέρξη 25%

4

25-75%

78%

πάλσ από 75%

65%

45%

ηελ θαηεγνξία 1 δελ θάλνπκε ππεξερνγξάθεκα εθηόο αλ ππάξρεη ςειαθεηή βιάβε

ηηο θαηεγνξίεο 2, 3 θαη 4 πξέπεη λα γίλεηαη ππεξερνγξάθεκα

ηελ ππθλή πεξηνρή πνπ δείρλεη ην
βέινο ππήξρε θαξθίλνο πνπ δελ
θαηλόηαλ ζηελ καζηνγξαθία θαη
αλαδείρζεθε ζην ππεξερνγξάθεκα

3. ε αξρηηεθηνληθή παξακόξθσζε

4. ε παξακόξθσζε ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ καζηηθνύ παξεγρύκαηνο

tent sign

ππεξερνγξάθεκα
κεγέζπλζε

Γηεζεηηθό πνξνγελέο θαξθίλσκα
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εκείν ηνπ
αγθώλα
elbow sign

Παγόβνπλν (iceberg)

θύζηε

θαξθίλνο

Μεξηθέο θνξέο ν θαξθίλνο θξύβεηαη κέζα ζηα ηλαδεληθά ζηνηρεία ηνπ
καζηνύ θαη θαίλνληαη κόλν κία ή πεξηζζόηεξεο αθηηλσηέο πξνζεθβνιέο, νη
νπνίεο πξέπεη λα καο ππνςηάζνπλ λα θάλνπκε πεξαηηέξσ έξεπλα.
Φαηλόκελν ηνπ παγόβνπλνπ. (iceberg phenomenon)

Δμεηάδνληαο κηα καζηνγξαθία πξνζεγγίδνπκε ηα αθηηλνζθηεξά
ζηνηρεία.
Μηα άιιε πξνζέγγηζε είλαη λα ειέγρνπκε ηα
αθηηλνδηαθαλή ιόβηα ιίπνπο πνπ πεξηβάιινληαη από ζπλδέζκνπο ηνπ
Cooper. Κάζε αθηηλνζθηεξή πξνβνιή εληόο ησλ αθηηλνδηαθαλώλ
ινβίσλ ιίπνπο είλαη έλδεημε λα γίλεη ππεξερνγξάθεκα.
RCC

Τπεξερνγξάθεκα
ειαζηνγξαθία ζεηηθή
πνξνγελέο θαξθίλσκα

5. ε γλσζηή θαθνήζεηα πνπ θάλεθε ζηελ καζηνγξαθία γηα εθηίκεζε ηεο
έθηαζήο ηεο, αλ ππάξρνπλ θαη άιιεο εζηίεο (15%) ή αλ ππάξρεη ζύγρξνλνο
θαξθίλνο θαη ζηνλ άιιν καζηό (5%) θαη ζηαδηνπνίεζε από ηπρόλ παξνπζία
δηεζεκέλσλ ιεκθαδέλσλ ηεο καζράιεο.

Βξίζθσ εδώ ηελ επθαηξία λα ζαο δείμσ ηελ δηαθνξά ελόο δηεζεκέλνπ ιεκθαδέλα θαη
ελόο αληηδξαζηηθνύ ιεκθαδέλα

Αληηδξαζηηθόο
ιεκθαδέλαο

γλσζηόο θαξθίλνο

Μεηάζηαζε ζε ιεκθαδέλεο ηεο
καζράιεο

Άιιεο δύν εζηίεο ζηελ 8ε ώξα.

Άιιεο δύν εζηίεο ζηελ 4ε ώξα

Σπλνιηθά 5 εζηίεο

Γηεζεκέλνο
ιεκθαδέλαο
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Ζ δηήζεζε ηνπ ιεκθαδέλα αξρίδεη κε αζύκκεηξε πάρπλζε ηνπ θινηνύ.
Πάρπλζε πάλσ από 4 ρηι. είλαη έλδεημε γηα βηνςία.

Πξν 4/εηίαο καζηεθηνκή δεμηά. Μεηά 4 ρξόληα ζηνλ εηήζην έιεγρν ξνπηίλαο βξέζεθε έλαο ιεκθαδέλαο
δηακέηξνπ 7 ρηι., ν νπνίνο απώιεζε ηελ πύιε θαη ηελ κπειώδε κνίξα απηνύ

Δπίζεο έλδεημε γηα βηνςία είλαη όηαλ ν ιεκθαδέλαο αλεμαξηήησο κεγέζνπο
απσιέζεη ηελ πύιε ηελ κπειώδε κνίξα ηνπ θαη είλαη έληνλα ππνερντθόο

Σηηο λόζνπο ηνπ θνιαγόλνπ κπνξεί λα έρνπκε αληηδξαζηηθνύο ιεκθαδέλεο

Έγηλε βηνςία θαη απνδείρζεθε κεηάζηαζε

Δξπζεκαηώδεο ιύθνο

6.ε έθθξηζε από ηελ ζειή
Μπνξεί λα είλαη

Ζ έθθξηζε από ηελ ζειή κπνξεί λα είλαη:
ελδεηθηηθή

θαθνήζεηαο

θαινήζεηαο

απηόκαηε

πξνθιεηή

εηεξόπιεπξε

ακθνηεξόπιεπξε

λα βγαίλεη από έλα πόξν

λα βγαίλεη από πνιινύο πόξνπο

λα είλαη αηκαηεξή ή νξώδεο

πξαζηλσπή, γαιαθηόρξνπο

θηηξηλσπή, θαθενεηδήο

πξαζηλσπή,
θαθενεηδήο,
θηηξηλσπή θαη
γαιαθηόρξνπο

Σπξώδεο

ρακεινύ θηλδύλνπ
γηα θαθνήζεηα

κεζαίνπ θηλδύλνπ
ύπνπηε γηα comedo DCIS

πςεινύ θηλδύλνπ
αηκαηεξή κε πηζαλόηεηα θαθνήζεηαο 13% ή
νξώδεο
κε πηζαλόηεηα θαθνήζεηαο 6%.
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Σε έθξηζε από ηελ ζειή εμέηαζε αξρίδεη κε απεηθόληζε ησλ πόξσλ ηεο ζειήο,
όπνπ ζπλήζσο βξίζθνπκε ην δηαηεηακέλν πόξν θαη αθνινπζώληαο ηελ δηαδξνκή
ηνπ πεξηθεξηθά απνθαιύπηνπκε ην πεξηερόκελό ηνπ

7. όηαλ ζηελ καζηνγξαθία παξαηεξείηαη
αζπκκεηξία θαζνιηθή ή εζηηαθή
LCC

RCC

RMLO

LMLO

Θεισκα δηακέηξνπ 2,5 ρηι.πνπ απνδείρηεθε DCIS θνληά ζηελ ζειή κέζα ζε
γαιαθνηθόξν θόιπν

Δδώ επξόθεηην γηα εζηηαθή ίλσζε
R.Breast
Θήισκα καθξπά από ηλ ζειή

καζηνγξαθηθή κεγέζπλζε

Φεθηαθή κεγέζπλζε ηεο
καζηνγξαθηθήο κεγέζπλζεο ζηε νπνία
αλαδεηθλύνληαη θαη επαζβεζηώζεηο

Καξθίλσκα in situ

Αζπκκεηξία πνπ νθείιεηαη ζε ζύγρξνλν ακθνηεξόπιεπξν θαξθίλν
Core biopsy ησλ παξαπάλσ βιαβώλ έδεημε πνξνγελέο θαξθίλσκα ζηνλ δεμηό καζηό θαη ινβηαθό
θαξθίλσκα ζηνλ αξηζηεξό καζηό

Αζύκκεηξε ππθλόηεηα ζηνλ αξηζηεξό
καζηό

αζπκκεηξία πνπ νθείιεηαη
ζε πνιπεζηηαθό θαξθίλν
1

δεμηόο καζηόο

ζε γπλαίθα πνπ πξνζήιζε κε ςειαθεηή βιάβε ζηνλ αξηζηεξό καζηό ζηελ1ε ώξα παξααιαίσο

1

2
Τπεξερνγξάθεκα

έγρξσκν ππεξερνγξάθεκα

ειαζηνγξαθία ζεηηθή

βηνςία
3

αξηζηεξόο καζηόο
1

2

2

Τπεξερνγξάθεκα

έγρξσκν ππεξερνγξάθεκα

ειαζηνγξαθία ζεηηθή

βηνςία

Λήςε spot κε πίεζε
ζηελ ςειαθεηή βιάβε

Λήςε spot κε πίεζε

Βξέζεθε θαη 2ε βιάβε
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8. Δπίζεο ππεξερνγξάθεκα θάλνπκε όηαλ έρνπκε
-Μαζηνγξαθία αξλεηηθή

Κάλνληαο ην ππεξερνγξάθεκα ν αθηηλνιόγνο πξέπεη :

-Υπεξερνγξάθεκα ξνπηίλαο αξλεηηθό

-Mαγλεηηθή καζηνγξαθία ζεηηθή
Αθνύ ε καγλεηηθή καζηνγξαθία καο πξνζδηνξίζεη ηελ ηελ ζέζε ηεο βιάβεο ηόηε θάλνπκε

ζηνρεπκέλν ππεξερνγξάθεκα
κε ην νπνίν ζε πνζνζηό 60% αλαδεηθλύνπκε ηελ βιάβε.

- λα αληηιεθζεί
- λα πεξηγξάςεη
- λα θαηαηάμεη
- λα δηαρεηξηζηεί ηηο βιάβεο ηνπ καζηνύ
- θαη αλ ρξεηαζηεί λα θάλεη βηνςία θαηεπζπλόκελε κε
απεηθνληζηηθέο κεζόδνπο.

Απηό καο βνεζάεη λα θάλνπκε ηελ βηνςία θαηεπζπλόκελε κε ππεξήρνπο πνπ είλαη πνιύ πην
εύθνιε.
Σην ππόινηπν 40% ε βηνςία γίλεηαη θαηεπζπλόκελε κε MRI.

Η αλάγθε ζσζηήο θαη αληηθεηκεληθήο δηαρείξηζεο
ησλ βιαβώλ ηνπ καζηνύ, επέβαιε ηελ θαζηέξσζε
ελόο ζπζηήκαηνο θαηάηαμεο ησλ βιαβώλ απηνύ ζε
θαηεγνξίεο, ε θάζε κία από ηηο νπνίεο λα εθθξάδεη
ηελ πηζαλόηεηα θαθνήζεηαο θαη λα δίλεη νδεγίεο γηα
ηε δηαρείξηζή ηεο.

Σν ζύζηεκα Birads

Β reast
I maging
R eporting
A nd
D ata
S ystem

Tν ζύζηεκα θαηάηαμεο θαηά BIRADS ηζρύεη γηα όιεο ηηο
απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο ηνπ καζηνύ:
καζηνγξαθία,
ππεξερνγξάθεκα,
καγλεηηθή καζηνγξαθία.

Παξαθάησ πεξηγξάθνπκε ηα ππεξερνγξαθηθά θξηηήξηα κε
βάζε ηα νπνία γίλεηαη ε θαηάηαμε ησλ βιαβώλ ηνπ καζηνύ
ζην ζύζηεκα
BIRADS.

Καηεγνξία
BIRADS

Οξηζκόο ηεο βιάβεο

Πηζαλόηεηα
θαθνεζείαο

Δηαρείξηζε

0

Αηειήο εμέηαζε

-

Πεξαηηέξσ έξεπλα

1

Φπζηνινγηθή εμέηαζε

0%

Δπαλέιεγρνο θάζε ρξόλν

2

Καινήζεο βιάβε

0%

Δπαλέιεγρνο θάζε ρξόλν

3

Πηζαλώο θαινήζεο
βιάβε

< 2%

4a

Xακειή πηζαλόηεηα
θαθνεζείαο

2-10%

Βηνςία

4b

Mεζαία πηζαλόηεηα
θαθνεζείαο

11-50%

Βηνςία

4c

Yςειή πηζαλόηεηα
θαθνεζείαο

50-95%

Βηνςία

5

Πνιύ πςειή πηζαλόηεηα θαθνεζείαο

> 95%

Βηνςία

6

Απνδεδεηγκέλε κε
βηνςία θαθνήζεηα

100%

Δπαλέιεγρνοθάζε εμάκελν

Άκεζε ρεηξνπξγηθή
αληηκεηώπηζε

Κξηηήξηα θαινήζνπο βιάβεο
-λα έρεη ζρήκα ζηξόγγπιν, σνεηδέο ή αλ
είλαη ινβσηό λα έρεη κέρξη 3 ινβώζεηο.
-ν πξνζαλαηνιηζκόο λα είλαη παξάιιεινο
πξνο ην δέξκα.
-λα έρεη ζαθέο θαη νκαιό πεξίγξακκα.
-λα πεξηβάιεηαη από ιεπηή ερνγελή θάςα.
-λα είλαη ππεξερντθό,ηζνερντθό ή κέηξηα
ππνερντθό.
-λα είλαη νκνηνγελέο.
-λα κελ έρεη αθνπζηηθή ζθηά.
-λα είλαη αλάγγεην,ππναγγεηνύκελν ή κε
θπζηνινγηθή αγγείσζε.
-λα είλαη εππίεζην κε ηελ πίεζε κε ηνλ ερνβνιέα.

ηλαδέλσκα

ιίπσκα
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Κξηηήξηα θαθνήζνπο βιάβεο
-δνθηδσηή παξπθή
-γσλίεο ζηηο παξπθέο ηεο βιάβεο
-παρηά ππεξερντθή άισο
-αθνπζηηθή ζθηά

Αιγόξηζκνο θαηεγνξηνπνίεζεο

}
} κείδνλα
}
}

1-2 ειάζζνλα θξηηήξηα:…………………………4a

-πξνζαλαηνιηζκόο θάζεηνο πξνο ην }
δέξκα
} ελδηάκεζα
-ππνερντθή απεηθόληζε
}
-κηθξνιόβσζε
}
-επαζβεζηώζεηο
-δηάηαζε ησλ πόξσλ(θεληξηθά ηεο
βιάβεο)
-ζεκείν ηεο δηαθιάδσζεο
(πεξηθεξηθά ηεο βιάβεο)

}

}
}
}

} ειάζζνλα

2-3 θξηηήξηα από ηα νπνία ην έλα κείδσλ:…4b
3-4 θξηηήξηα άπό ηα νπνία ηα 2 κείδνλα:……4c
5 θαη πάλσ θξηηήξηα από ηα νπνία ηα 2
κείδνλα:……………………………………………….5

Birads 1
Γηα θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ αλσηέξσ ζαο παξαζέησ
αξθεηά παξαδείγκαηα κε εηθόλεο από ην πξνζσπηθό
κνπ αξρείν,

θπζηνινγηθό ππεξερνγξάθεκα

Ππθλόο καζηόο

Ληπώδεο καζηόο
πηζαλόηεηα θαθνήζεηαο 0
νδεγίεο:

επαλεμέηαζε ζε έλα ρξόλν

Ο ππθλόο καζηόο κπνξεί λα είλαη

ηλώδε ζηνηρεία

ηζνξξνπία ηλσδώλ θαη
αδεληθώλ ζηνηρείσλ

Πξνέρνληα ηα αδεληθά
ζηνηρεία

Ζ επαηζζεζία ηνπ ππεξερνγξαθήκαηνο είλαη πνιύ πςειή ζηνπο ηλώδεηο καζηνύο; θαη
ρακειή ζηνπο καζηνύο κε ππεξνρή ησλ αδεληθώλ ζηνηρείσλ

Δζηηαθή αδέλσζε

Ογθόκνξθε αδέλσζε

Μεξηθέο θνξέο ηα ζηνηρεία ηεο αδέλσζεο ζπξξένπλ θαη δίλνπλ ηελ ςεπδή εληύπσζε
νγθόκνξθεο εμεξγαζίαο. Ζ εηθόλα απηή ραξαθηεξίδεηαη ζαλ
Δζηηαθή αδέλσζε αλ είλαη αζαθώο πεξηγεγξακκέλε ή
νγθόκνξθε αδέλσζε, αλ είλαη ζαθώο πεξηγεγξακέλε
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Ζ νγθόκνξθε αδέλσζε θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 4a θαη ρξεηάδεηαη βηνςία

Birads 2: θαινήζεηο βιάβεο
Οη ζπρλόηεξεο είλαη:
Οη απιέο θύζηεηο

Σαθώο πεξηγξακκέλε βιάβε
-ήπηα ππνερντθή
-πεξηέρεη αδξέο επαζβεζηώζεηο θαη
-κηθξνθύζηεηο

Οη αζεξσκαηηθέο θύζηεηο
Οη ελδνκαζηηθνί ιεκθαδέλεο
(παξαηεξνύληαη ζην 28% ησλ
καζηνγξαθηώλ)

Τα ιηπώκαηα

απόζηεκα
Πηζαλόηεηα θαθνήζεηαο: 0

Ογθόκνξθε αδέλσζε Birads 4a

Οδεγίεο: επαλεμέηαζε ζε έλα
ρξόλν

Τα ηλαδελνιηπώκαηα ή
ακαξηώκαηα

Από ηηο θύζηεηο καο ελδηαθέξνπλ νη επηπεπιεγκέλεο θαη νη
ζύλζεηεο.

Δπηπεπιεγκέλε θύζηε
ηηο παξαθνινπζνύκε ζην εμάκελν
ή θαλνπκε παξαθέληεζε κε βειόλα 18 G
Σπλήζσο ζην ππεξερνγξάθεκα
απεηθνλίδνληαη κε κηα θεληξηθή αθνπζηηθή
ελίζρπζε θαη δσλνεηδείο αθνπζηηθέο ζθηέο
ζηα πιάγηα
Γελ έρεη αγγείσζε ζην έγρξσκν
ππεξερνγξάθεκα

Απιέο
Δίλαη ζηξόγγπιεο,σνεηδείο ή
ινβσηέο άλερεο(πεξηέρνπλ πγξό)
έρνπλ νκαιή έζσ παξπθή ιεπηό
ηνίρσκα
ελίζρπζε ηεο ερεηηθήο δέζκεο
πίζσ από απηέο
Birads 2 πηζαλόηεηα θαθνήζεηαο 0

επηπεπιεγκέλεο
Τν πγξό εληόο απηώλ έρεη πήμεη ζην
ππεξερνγξάθεκα δελ μερσξίδνληαη
από ηνπο ζπκπαγείο όγθνπο
Birads 3 πηζαλόηεηα θαθνήζεηαο
κηθξόηεξε από 2%

ζύλζεηεο
Έρνπλ θαη θπζηηθό θαη
ζπκπαγέο ηκήκα.
Birads 4a πηζαλόηεηα
θαθνήζεηαο 23%

Σπλήζσο εμάγεηαη παρύξεπζην δειαηηλώδεο πιηθό

αλ απνδεηρζεί ζπκπαγήο βιάβε ζηέιλνπκε ην πιηθό γηα θπηηαξνινγηθή
εμέηαζε

Σύλζεηε θύζηε
Βηνςία θαηεπζπλόκελε κε ππεξήρνπο θαη ιήςε πιηθνύ από ην ζπκπαγέο ηκήκα ηεο βιάβεο

πρλό εύξεκα είλαη νη ζπξξένπζεο κηθξνθύζηεηο:
-6% ησλ εμεηάζεσλ ηνπ καζηνύ
-κέγεζνο 1-7 ρηι .εθάζηε, πάρνο δηαθξαγκάησλ κέρξη 0.5 ρηι.
- αθνξά πεξηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο – ην 50% ζεξαπεία νξκνληθήο
ππνθαηάζηαζεο

-Birads 2 αλ έρνπλ ηππηθή απεηθόληζε
-Birads 3 αλ έρνπλ αζαθέο πεξίγκακκα ή κεξηθέο από απηέο επηπιέθνληαη.
-Birads 4a αλ έρνπλ ζπκπαγέο πεξηερόκελν, πινύζηα αηκάησζε, απμάλνληαη ζε
κέγεζνο πάλσ από 20% ην εμάκελν

πξξένπζεο κηθξνθύζηεηο
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Δπίζεο κεξηθνί θαξθίλνη ηήθνληαη θαη καο δίλνπλ ζην
ππεξερνγξάθεκα ςεπδή εηθόλα θύζηεσο, ε νπνία όκσο έρεη
παρύ ηνίρσκα κε αλώκαιε έζσ παξπθή
πινύζηα αηκάησζε

ειαζηνγξαθία αξλεηηθή
πξξένπζεο κηθξνθύζηεηο
βηνςία: ινβηαθό θαξθίλσκα in situ κε κηθξνδηεζεηηθέο εζηίεο

Δγηλε core biopsy θαη απνδείρζεθε
πνξνγελέο Ca

Ζ Γ.Γ. ηεο ζύλζεηεο θύζηεσο γίλεηαη από έλαλ θαξθίλν πνπ έρεη ηαθεί κεξηθώο.
Σπάληα κεξηθνί θαξθίλνη είλαη πνιύ έληνλα ππνερντθνί ή άλερνη θαη δίλνπλ
ςεπδή εηθόλα απιήο θύζηεσο. Πξέπεη πάληα ην έρνπκε ππ όςε καο θαη λα
θάλνπκε θαη έγρξσκν ππεξερνγξάθεκα νπόηε αλ είλαη ζπκπαγέο κόξθσκα έρεη
αγγείσζε θαη ην μερσξίδνπκε από ηελ απιή θύζηε.

Δδώ ζα θάλσ κηα επηζήκαλζε:
όηαλ
θάλνπκε έγρξσκν ππεξερνγξάθεκα ζε κηα βιάβε, ε πίεζε πνπ αζθείηαη κε ηνλ ερνβνιέα
πάλσ ζηελ βιάβε λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή γηαηί αλ αζθνύκε κεγάιε πίεζε
ζηξαγγαιίδνληαη ηα αγγεία θαη καο δίλεη ηελ ςεπδή εληύπσζε αλάγγεηαο βιάβεο

Με πίεζε ηνπ ερνβνιέα

ρσξίο πίεζε

Μεξηθέο θνξέο ζε κεγάιεο επαζβεζηώζεηο ζηνλ καζηό, ζην έγρξσκν
ππεξερνγξάθεκα παξάγεηαη ην artefact Twinkling ην νπνίν από έλαλ άπεηξν εμεηαζηή
κπνξεί λα εθιεθζεί ζαλ επμεκέλε αγγείσζε.

ην artefact Twinkling παξάγεηαη ζην έγρξσκν ππεξερνγξάθεκα πίζσ από
επαζβέζησζε κηα έγρξσκε δώλε.

ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε ε γπλαίθα ζηάιζεθε ζε κέλα γηα βηνςία θαζόζνλ ην
θπζηηθό κόξθσκα εθιήθηεθε ζαλ ζπκπαγέο κε επαζβέζησζε θαη ην artefact
Twinkling ζαλ επμεκέλε αγγείσζε.
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Δίλαη θνηλή πεπνίζεζε όηη θάζε βιάβε κηθηήο αθηηληζθηεξόηεηνο ή κηθηήο ερνγέλεηαο λα αζσώλεηαη
σο θαινήζεο.
Σε ζπάληεο πεξηπηώζεηο, ηαρέσο αλαπηπζζόκελνη θαξθίλνη θαηαβξνρζίδνπλ θαη ελζπιαθώλνπλ εληόο
απηώλ παξαθείκελν ιηπώδε ηζηό δίλνληαο εηθόλα κηθηήο αθηηλνζθηεξόηεηαο. Σε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο
πξέπεη λα ιακβάλνπκε ππ όςε ην πεξίγξακκα ηεο βιάβεο.

artefactar Twinklin ε
ζπηλζεξηζκόο

Birads 3
Iλαδέλσκα

Δδώ πξέπεη λα ηνλίζσ όηη ζηελ θαηεγνξία Birads 3,απεηθνληζηηθά κπνξεί λα
θαηαηάμνπκε ην κπεινεηδέο, βιελλώδεο, θαη ζειώδεο θαξθίλσκα ,ηα νπνία απνηεινύλ
ην 21% ησλ ζαθώο πεξηγεγξακέλσλ θαθνήζσλ όγθσλ θαη ηείλνπλ λα είλαη ζηξόγγπια
παξά σνεηδή.
.

-Σρήκα σνεηδέο
-Σαθέο θαη νκαιό πεξίγξακκα
-Οκνηνγελέο
-Μέηξηα ππνερντθό
-Πεξηβάιιεηαη από ιεπηή
ερνγελή θάςα
-Πξνζαλαηνιηζκόο παξάιιεινο
πξνο ην δέξκα
-Φσξίο αθνπζηηθή ζθηά

Πηζαλόηεηα θαθνήζεηαο < 2%- νδεγίεο:επαλέιεγρνο
ζην εμάκελν

Eπίζεο ζαλ ζαθώο πεξηγεγξακκέλε βιάβε απεηθνλίδεηαη:
ν ζπκπαγήο θαη

Μσελοειδές

Βλεννώδες

Σηελ θαηεγνξία 3 θαηαηάζζνληαη θαη νη δηνγθσκέλεο ηειηθέο
ινβηαθέο κνλάδεο ηηο νπνίεο όηαλ ηηο βξνύκε γηα πξώηε θνξά ηηο
επαλειέγρνπκε ζην εμάκελν

ν θπςειηδηθόο ηύπνο ηνπ ινβηαθνύ θαξθηλώκαηνο.
Σπλήζσο είλαη θαινήζεηο θαη είλαη
ζηαζεξέο
Ιζηνινγηθή θαηάηαμε ηνπ ινβηαθνύ θαξθηλώκαηνο
1. θαζαξό ινβηαθό θαξθίλσκα πνπ δηαηξείηαη ζε:
α.ζπκπαγέο
β. θπςειηδηθό θαη
γ, ζσιελνινβηαθό
2. κηθηό (πιεηνκνξθηθό)

Θηλώδες καρκίνωμα

Όηαλ ππνθξύπηνπλ θαθνήζεηα αιιάδνπλ
- κέγεζνο
- ζρήκα - πεξίγξακκα θαη
- ερνγέλεηα
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Όηαλ βιέπνπκε βιάβεο birads 3 θαη 4a θάλνπκε ηνπο θάησζη ρεηξηζκνύο:

1.Απεηθόληζε ηεο βιάβεο

Οπνηαδήπνηε βιάβε Birads 3 δηαγηγλώζθεηαη γηα
πξώηε θνξά ζε γπλαίθεο ειηθίαο πάλσ από ηα 40, ε
θαινήζεηά ηεο πξέπεη λα ηεθκεξηώλεηαη κε βηνςία.

2. Έγρξσκν ππεξερνγξάθεκα

Αζώσζε ηεο βιάβεο

Ζ αζζελήο όκσο επέκελε γηα βηνςία

3. Γνθηκαζία ζπκπίεζεο κε
ηνλ ερνβνιέα
24%

4. Διαζηνγξαθία αξλεηηθή

Απνδείρηεθε ηλαδέλσκα

Birads 4a

1.Απεηθόληζε ηεο βιάβεο

2. Έγξσκν ππεξερνγξάθεκα

-Μηθξνιόβσζε
-Δπαζβεζηώζεηο
δύν ειάζζνλα θξηηήξηα
3. Γνθηκαζία
ζπκπίεζεο κε ηνλ ερνβνιέα
0%

Απόθαζε γηα βηνςία
Απνδείρηεθε πνξνγελέο
θαξθίλσκα ηνπ καζηνύ grade 2

Birads 4a – βηνςία
(ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε
απνδείρζεθε ζειώδεο θαξθίλσκα)

4. Διαζηνγξαθία

Δπίζεο ζηελ θαηεγνξία 4 a θαηαηάζζνληαη

Birads 4b

ην ελδνπνξηθό ζήισκα,
Έληνλα ππνερντθή
Γσλίεο ζηηο παξπθέο ηεο βιάβεο
Επέθηαζε ζε πόξνπο

ε ζύλζεηε θύζηε,

3 θξηηήξηα από ηα νπνία ην έλα είλαη κείδνλ

θαηεγνξία 4b - βηνςία
( Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απνδείρηεθε πνξνγελέο
θαξθίλσκα )

ε αθηηλσηή νπιή
Σξηζδηάζηαην ππεξερνγξάθεκα
ζηεθαληαία ηνκή
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Birads 4c
Birads 5
-Aθηηλσηή παξπθή
-Παρηά ππεξερντθή άισο

-Αθηηλσηή παξπθή
-Παρηά ππεξερντθή άισο
-Αθνπζηηθή ζθηά
-Γσλίσζε ζηηο παξπθέο ηεο βιάβεο
-Έληνλα ππνερνίθή

-Αθνπζηηθή ζθηά
-Έληνλα ππνερντθό

4 θξηηήξηα από ηα νπνία ηα 3
κείδνλα

5 θξηηήξηα από ηα νπνία ηα 4 είλαη κείδνλα

Birads 5 – βηνςία

Birads 4c – βηνςία

(ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απνδείρζεθε
πνξνγελέο θαξθίλσκα)

(ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απνδείρζεθε πνξνγελέο Ca)

Πάληα όηαλ βξίζθνπκε έλαλ δηεζεηηθό Ca , ςάρλνπκε κε πεξηζηξνθή ηνπ ερνβνιέα
θαηά

360ν ηπρόλ επέθηαζε ηνπ θαξθίλνπ πξνο γεηηνληθνύο πόξνπο θαη ην επηζεκαίλνπκε
ζηνλ ρεηξνπξγό γηα λα κελ αθαηξέζεη κόλν ηελ δηεζεηηθή κνίξα θαη αθήζεη κηα in situ
κνίξα απηνύ , ε νπνία δπλαηόλ λα επεθηείλεηαη καθξάλ ηνπ όγθνπ θαη κεηα από ιίγν
ρξόλν λα έρνπκε ππνηξνπή.

ΝΕΕ ΣΕΥΝΙΚΕ

Σα ηειεπηαία ρξόληα αλαπηύρηεθαλ θαηλνύξγηεο
ππεξερνγξαθηθέο ηερληθέο , νη νπνίεο ζπκβάιινπλ
ζηελ θαιιίηεξε αλάδεημε ησλ βιαβώλ ηνπ καζηνύ

Παλνξακηθή ηερληθή
Δπεηδή ην κήθνο ηνπ ερνβνιέα είλαη 4 εθ., νη εηθόλεο πνπ ιακβάλνπκε έρνπλ πιάηνο 4 εθ.
Όηαλ ζέινπκε λα απεηθνλίζνπκε όινλ ηνλ καζηό θαη όρη ηκήκα απηνύ, εθαξκόδνπκε ηελ
παλνξακηθή ηερληθή ε νπνία καο βνεζάεη λα κεηξήζνπκε βιάβεο πάλσ από 4 εθ. θαη λα
απεηθνλίδνπκε νιόθιεξεο ηηο πξνζέζεηο ζε καζηνύο κε ζηιηθόλε.
ζηιηθόλε

έμσ

Απεηθόληζε όινπ ηνπ καζηνύ
κε παλνξακηθή ιήςε

Αλάδεημε όιεο ηεο πξόζεζεο ζηιηθόλεο ζε γπλαίθα κε
καζηεθηνκή θαη ζύγρξνλε απνθαηάζηαζε
έζσ
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Μεγάινο όγθνο 6,2Φ5,5Φ4,5 εθ. ν νπνίνο δηεζεί ηνλ κείδνλα ζσξαθηθό θαη γηα λα
αλαδεηρζεί νιόθιεξνο ρξεηάζηεθε παλνξακηθή ιήςε..

Μεγάινο θαξθίλνο ηνπ δεμηνύ καζηνύ

Σηελ βηνςία απνδείρζεθε
ινβηαθό θαξθίλσκα.

Τν δεηνύκελν είλαη αλ δηεζεί ηνλ
κείδνλα ζσξαθηθό.

Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε
βιέπνπκε όηη ν θαξθίλνο είλαη
ππέξερντθόο. Σηελ ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία (99,6%) νη θαξθίλνη
είλαη ππνερντθνί θαη κόλν
ειάρηζηνη 0.4% είλαη
ππέξερντθνί.

Γηήζεζε ηνπ κείδνλνο
ζσξαθηθνύ κπόο

Πεξηζηαηηθό ππεξερνγελνύο θαξθίλνπ

Η παλνξακηθή ηερληθή καο βνεζάεη λα κεηξήζνπκε ζε πνιπθεληξηθό θαξθίλν ηελ
απόζηαζε κεηαμύ ησλ βιαβώλ θαζ όζνλ αιιάδεη ν ζρεδηαζκόο ηεο εγρείξεζεο

Κάλνπκε ηκεκαηεθηνκή όηαλ νη βιάβεο απέρνπλ κέρξη 4 εθ. θαη καζηεθηνκή όηαλ
απέρνπλ πάλσ από 4 εθ.

Γύν εζηίεο θαξθίλνπ πνπ απέρνπλ 8,87 εθ. – έγηλε καζηεθηνκή

ηξηζδηάζηαην ππεξερνγξάθεκα
Νεώηεξεο εθαξκνγέο ησλ ππεξήρσλ ζηελ δηάγλσζε παζήζεσλ ηνπ καζηνύ είλαη ην
ηξηζδηαζηαην ππεξερνγξάθεκα κε ην νπνίν κπνξνύκε λα ιάβνπκε ηνκνγξαθίεο ηεο βιάβεο
ζε νβειηαίν,εγθάξζην θαη ζηεθαληαίν επίπεδν θαζώο θαη θάλνπκε ςεθηαθή αλαζύλζεζε ηεο
εηθόλαο

Απιό
ππεξερνγξάθεκα

Οβειηαίεο ηνκέο
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εγθάξζηεο ηνκέο

Σηεθαληαίεο ηνκέο

Παξάδεηγκα πνπ ζην θιαζζηθό
ππεξερνγξάθεκα θαίλεηαη ζαλ ζαθώο
πεξηγεγξακκέλε βιάβε

Χεθηαθή αλαζύλζεζε ηεο εηθόλαο

Τξηζδηάζηαην ππεξερνγξάθεκαζηεθαληαία ηνκή-αλαδεηθλύεηαη ε
δνθηδσηή παξπθή ηεο βιάβεο

Χεθηαθή αλαζύλζεζε
αλαδεηθλύεηαη ε δνθηδσηή παξπθή
ηεο βιάβεο

ειαζηνγξαθία
Άιιε λεόηεξε εθαξκνγή ησλ ππεξήρσλ είλαη ε ειαζηνγξαθία ε νπνία ζηεξίδεηαη ζην γεγνλόο όηη νη
θαθνήζεηο βιάβεο είλαη ζπλήζσο ζθιεξέο θαη νη θαινήζεηο καιαθέο.
Αληρλεύεη ηελ ειαζηηθόηεηα ηεο βιάβεο θαη ηελ απνηππώλεη ζε έλα ρξσκαηηθό θάζκα.

Δπαζβεζησκέλν ηλαδέλσκα
Δίλαη θόθθηλν αιιά ε επηθάλεηά ηνπ είλαη ίδηα θαη ζην bmode θαη ζηελ ειαζηνγξαθία

Γηαθξίλεηαη ζηελ strain ειαζηνγξαθία
ηελ νπνία αζθείηαη κεραληθή πίεζε πάλσ ζηελ βιάβε από ηνλ εμεηαζηή ή ην
ερεηηθό θύκα πνπ πξνζπίπηεη ζηελ βιάβε πξνέξρεηαη από ηηο αλαπλεπζηηθέο
θηλήζεηο ηεο αζζελνύο ή ηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία.

Απιό ηλαδέλσκα

Γηα λα είλαη ε ειαζηνγξαθία ζεηηθή (ύπνπηε γηα
θαθνήζεηα) πξέπεη ε βιάβε:
1. Να ρξσκαηηζζεί κε έληνλν θόθθηλν ρξώκα
2 ηελ ειαζηνγξαθία λα θαηαιακβάλεη κεγαιύηεξε
επηθάλεηα από όηη ζην b-mode θαζ νζνλ ζηελ
ειαζηνγξαθία απεηθνλίδεηαη θαη ε δεζκνπιαζηηθή
αληίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνλ θαξθίλν ηζηνύ.

Απιή θύζηε
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θαη ζηελ shear wave ειαζηνγξαθία
ζηελ νπνία ην ερεηηθό θύκα εθπέκπεηαη πάλσ ζηελ βιάβε από ηνλ ερνβνιέα θαη
είλαη πην αληηθεηκεληθή εμέηαζε.
Η shear wave ειαζηνγξαθία κπνξεί θαη κεηξάεη ηελ ζθιεξόηεηα ησλ
όγθσλ ζε Kpa. Όγθνη πάλσ από 50 Kpa είλαη ύπνπηνη γηα θαθνήζεηα.

θύζηε

Βιελλώδεο θαξθίλσκα

Απηόκαηε ππεξερνγξαθία
Άιιε λεώηεξε εθαξκνγή ησλ ππεξήρσλ είλαη ε απηόκαηε ππεξερνγξαθία ζηελ νπνία
ηνπνζεηνύκε κηα πιάθα πάλσ ζηνλ καζηό ,κέζα ζηελ νπνία; θηλείηαη απηόκαηα έλαο
ερνβνιέαο, ν νπνίνο παίξλεη πιεξνθνξίεο πνπ αλαζπληίζεληαη ζε εηθόλεο.

ηλαδέλσκα

Γηεζεηηθό πνξνγελέο θαξθίλσκα

ΒΗΟΧΗΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΟΜΔΝΖ ΜΔ ΑΠΔΗΚΟΝΗΣΤΗΚΔΣ ΜΔΘΟΓΟΥΣ

Όηαλ ππάξρεη έλδεημε ν αθηηλνιόγνο πξνρσξεί ζηελ εθηέιεζε βηνςίαο θαηεπζπλόκελεο κε
απεηθνληζηηθέο κεζόδνπο. Δάλ ε βιάβε θαίλεηαη ζηνπο ππεξήρνπο ε βειόλε θαηεπζύλεηαη
ζηελ βιάβε κε βνήζεηα ππεξήρσλ. Αλ ε βιάβε θαίλεηαη κόλν ζηελ καζηνγξαθία, ε βειόλε
θαηεπζύλεηαη ζ απηήλ κε ηελ βνήζεηα ηνπ καζηνγξάθνπ (ζηεξενηαθηηθή βηνςία).
Τν πιηθό πνπ ιακβάλνπκε κπνξεί λα είλαη θύηηαξα νπόηε θάλνπκε FNA ή κπνξεί λα είλαη
θνκάηη ηζηνύ νπόηε θάλνπκε core biopsy.

λα θαηεπζύλνπκε ηελ βειόλε εληόο ηεο βιάβεο θαη:
λα αλαξξνθήζνπκε θύηηαξα όηαλ θάλνπκε FNA

λα πάξνπκε θπιίλδξνπο ηζηνύ όηαλ θάλνπκε Core biopsy
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ή ππνβνεζνύκελε κε θελό (vaccum assistant) Core biopsy

Γηαρείξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο βηνςίαο
Αλ βγεη ζεηηθή - ρεηξνπξγείν
Αλ βγεη αξλεηηθή ππάξρεη πηζαλόηεηα λα είλαη ςεπδώο αξλεηηθή ζηελ

FNA 8%
Core biopsy 2%
Σηελ πεξίπησζε απηή ιακβάλνπκε ππ όςε θαη ηα απεηθνληζηηθά ραξαθηεξηζηηθά

Αλ είλαη ελδεηθηηθά θαθνεζείαο - ρεηξνπξγηθή εμαίξεζε
Αλ είλαη ελδεηθηηθά θαινήζεηαο – παξαθνινύζεζε γηα 2 ρξόληα ζηνλ πξώην ρξόλν
θάζε 3 κήλεο θαη ζηνλ δεύηεξν αλα εμάκελν θαη αλ ρξεηαζζεί πάιη βηνςία.

Γηαδεξκηθή γαιαθηνγξαθία

ηνπνζέηεζε ζπξκάηηλνπ νδεγνύ ζε κηα κε ςειαθεηή βιάβε

Μεξηθέο θνξέο ππάξρεη έλδεημε γηα γαιαθηνγξαθία αιιά παξά ηηο πξνζπάζεηέο καο δελ
κπνξνύκε λα θαζεηεξηάζνπκε ηνλ γαιαθηνθόξν πόξν ή ηελ ζηηγκή εθείλε δελ ππάξρεη
έθθξηζε από ηελ ζειή. Με ηελ βνήζεηα ησλ ππεξήρσλ έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα
θάλνπκε δηαδεξκηθή γαιαθηνγξαθία.

κεγέζπλζε

Πάληα όηαλ ηνπνζεηνύκε ζπξκάηηλν νδεγό πξέπεη λα ελεκεξώλνπκε κε πόξηζκα ηνλ ρεηξνπξγό
γηα ηελ απόζηαζε ησλ αγθίζηξσλ από ην δέξκα θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε κε καξθαδόξν ηελ
απόζηαζε ησλ αγθίζηξσλ από ην δέξκα

Πάληνηε αλ ππάξρεη έλδεημε λα δεηείηαη από ηνλ ρεηξνπξγό ηνπνζέηεζε
ζπξκάηηλνπ νδεγνύ θαη ρξένο ηνπ αθηηλνιόγνπ είλαη λα ηνλ ηνπνζεηεί ζσζηά.
Παξαδεθηή άζηνρε ηνπνζέηεζε κέρξη 1 εθ. καθξηά από ηελ βιάβε.

Άζηνρε εγρείξεζε από ιάζνο ηνπ ρεηξνπξγνύ
Δάλ ν ρεηξνπξγόο από ππεξβνιηθή απηνπεπνίζεζε ή άγλνηα
πξνζπαζήζεη λα αθαηξέζεη ρεηξνπξγηθά έλαλ ππνθιηληθό
θαξθίλν ή ύπνπηεο επαζβεζηώζεηο ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα
ζεκαλζνύλ κε ζπξκάηηλν νδεγό, εθηόο ηνπ όηη ζα αθαηξέζεη
πνιύ κεγάιν θνκκάηη καζηνύ, ππάξρεη κεγάιε πηζαλόηεηα λα
αθήζεη ηνλ όγθν κέζα ζηνλ καζηό.
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Η γπλαίθα ρεηξνπξγήζεθε
ρσξίο πξνεγρεηξηηηθό
εληνπηζκό κε ζπξκάηηλν
νδεγό.

Τπνθιηληθόο θαξθίλνο 8 ρηι.

Ζ ηζηνινγηθή εμέηαζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ καζηνύ πνπ αθαηξέζεθε, θαζώο θαη 22
ιεκθαδέλσλ βγήθε αξλεηηθή θαη ε γπλαίθα πήγε ζην ζπίηη ηεο ήζπρε πεπεηζκέλε όηη έγηλε
ιάζνο ζηελ πξνεγρεηξεηηθή βηνςία.
Μεηά από 18 κήλεο ήξζε ζην
ηαηξείν κνπ γηα λα θάλεη κηα άιιε εμέηαζε θαη λα κε ελεκεξώζεη όηη έγηλε ιάζνο.

13-11-08

Ινύληνο 2007
8,8 ρηι.

Ννέκβξηνο 2008
ρηι. Grade 3

22

Όπσο θαίλεηαη δελ έγηλε ιάζνο
ζηελ πξνεγρεηξεηηθή βηνςία, αιιά
ν ρεηξνπξγόο άθεζε κέζα ηνλ
θαξθίλν

Όηαλ ν θαξθίλνο κεγαιώλεη:
-Έρεη κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα λα δώζεη
κεηαζηάζεηο
-Αιιάδεη grade: από1 γίλεηαη 2 ή 3

26-10-2009

Άζηνρε εγρείξεζε από ιάζνο
ηνπ αθηηλνιόγνπ

Σε εηήζην πξνιεπηηθό έιεγρν απεηθνλίδνληαη ύπνπηεο επαζβεζηώζεηο πνπ δελ
ππήξραλ ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά.
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Εεηείηαη από αθηηλνιόγν λα ηνπνζεηήζεη ζπξκάηηλν νδεγό ν νπνίνο ηνλ ηνπνζεηεί ζε
ιάζνο ζεκείν.

Μεηά δίκελν επεηδή ε γπλαίθα είρε ακθηβνιίεο μαλαθάλεη καζηνγξαθία θαη νη
επαζβεζηώζεηο εμαθνινπζνύλ λα ππάρνπλ

Ο ρεηξνπξγόο ρεηξνπξγεί ηελ γπλαίθα ζην πεξίπνπ θαη δελ βγάδεη ηηο
επαζβεζηώζεηο.
29-01-2010

Μεηά ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ ζύξκαηνο ε γπλαίθα ρεηξνπξγείηαη γηα 3ε θνξά, νη επαζβεζηώζεηο
βγαίλνπλ θαη ε ηζηνινγηθή έδεημε DCIS κε κηθξνδηεζεηηθέο εζηίεο

ν ρεηξνπξγόο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ επαζβεζηώζεσλ
πξέπεη λα ζηείιεη ην παξαζθεύαζκα ζηνλ καζηνγξάθν γηα
λα δεί αλ εμαηξέζεθαλ νη επαζβεζηώζεηο.

Δδώ πξέπεη λα ηνλίζσ όηη:
Ζ γπλαίθα δελ θηλδπλεύεη ηόζν από ηνλ θαξθίλν αιιά
θηλδπλεύεη από:
Σελ ακέιεηά ηεο λα θάλεη πξνιεπηηθό έιεγρν θάλνληαο
κεηά ηα 40 θάζε ρξόλν ςειάθεζε καζηνγξαθία θη αλ
ρξεηαζηεί θαη ππεξερνγξάθεκα.
Σνλ κε ελεκεξσκέλν θαη κε εθπαηδεπκέλν ζσζηά
γηαηξό.

Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο

