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Πρόλογος Αγγλικής Έκδοσης

Οι Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διασφάλιση της Ποιότη-
τας στην Απεικόνιση και τη Διάγνωση του Καρκίνου του Μαστού της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής (Perry et al. 2004) αναφέρονται κυρίως στη μαστο-
γραφία και ελάχιστα στις συμπληρωματικές μεθόδους. Ωστόσο, η έγκαι-
ρη ανίχνευση του καρκίνου του μαστού μπορεί να είναι αποτελεσματική 
όταν οι τρεις πυλώνες –κλινική διερεύνηση, μαστογραφία, υπερηχοτομο-
γράφημα- ενώνονται στα πλαίσια ενός δομημένου, διασφαλισμένου ποι-
οτικά προγράμματος. Οι γερμανικές κατευθυντήριες οδηγίες S3 (Albert 
et al. 2003, 2008, Kreienberg et al. 2008) προσεγγίζουν την επίτευξη αυ-
τής της αξίωσης. Οι ευρωπαϊκές και οι αμερικανικές κατευθυντήριες οδη-
γίες μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, αλλά περιορίζονται κυρίως στη μαστο-
γραφία. Ο Καθηγητής Klaus-Dieter Schultz και η ομάδα του συνετέλεσαν 
στην εισαγωγή των S3 κατευθυντήριων οδηγιών, οι οποίες αναθεωρήθη-
καν το 2008 ώστε να αποτελέσουν τον κανόνα ποιότητας σε όλη την Γερ-
μανία.  Επομένως, οι γερμανικές και οι αγγλικές εκδόσεις αυτού του βι-
βλίου αφιερώθηκαν στον Καθηγητή Schultz, του οποίου ο ξαφνικός θά-
νατος άφησε ένα δυσανεπλήρωτο κενό στη Γερμανική Εταιρεία Μαστο-
λογίας. Στον Καθηγητή Schultz οφείλω πολλές πολύτιμες ιδέες που έθε-
σαν τον επαγγελματικό μου ορίζοντα κατά τη διάρκεια των ετών που ερ-
γάστηκα μαζί του στην Εταιρεία. 

Τόσο οι σκληρές προσπάθειες για την έγκαιρη διάγνωση (δευτερο-
γενής πρόληψη) όσο και οι επικουρικές εγχειρητικές και φαρμακευ-
τικές θεραπείες (τριτογενής πρόληψη επανεμφάνισης και μετάστασης), 
έχουν βελτιώσει σημαντικά τα ποσοστά επιβίωσης και θνησιμότητας από 
τον καρκίνο του μαστού σε όλο τον κόσμο τα τελευταία 25 χρόνια.  Αυτοί 
οι λόγοι δεν εξηγούν τη μείωση της επιθετικότητας των κακοήθων όγκων 
που έχει καταγραφεί τις πρόσφατες δεκαετίες.

Η πρωτογενής πρόληψη ή η πρόληψη σταδιακής ανάπτυξης κακοή-
θους όγκου σαν απάντηση σε ογκο-διεγερτικούς βιολογικούς ή συνθετι-
κούς παράγοντες δεν είναι ακόμη εφικτή.  Αυτό το βιβλίο αφορά την δευ-
τερογενή πρόληψη του καρκίνου.

Οι εικόνες σε αυτό το βιβλίο δεν περιέχουν μαστογραφίες όπου απει-
κονίζονται εμφανείς όγκοι που σχετίζοντα με ψηλαφητά οζίδια. Υπάρ-
χουν πολύ καλά εγχειρίδια και άτλαντες μαστογραφίας που παρουσι-
άζουν εικόνες αυτού του είδους (για παράδειγμα, Bath and Prechtel 
1991, Tabar et al. 2000, Fischer and Baum 2005). Πολλές από τις μα-
στογραφίες σε αυτό το βιβλίο δείχνουν μόνο ελάχιστες αλλαγές ή και 
καθόλου ανωμαλίες, γεγονός που καθιστά τα ευρήματα του υπερηχοτο-
μογραφήματος ακόμη πιο εντυπωσιακά.  Αυτό είναι σύνηθες στις πε-
ριπτώσεις που συναντώνται εκτός προγραμμάτων προσυμπτωματικού 
ελέγχου. Έχω εστιάσει κυρίως σε δύσκολες περιπτώσεις που παρου-
σιάζουν διαγνωστικά εμπόδια και δικανικές παγίδες. Ελπίζω ότι ακόμη 
και έμπειροι συνάδελφοι θα χαρακτηρίσουν αυτό το βιβλίο πολύτιμο δι-
δακτικό βοήθημα.

Δεν θα μπορούσα να απεικονίσω όλα όσα θα ήταν σημαντικά σε πε-
ριπτώσεις ρουτίνας –το φάσμα της σύγχρονης διάγνωσης μαστού είναι 
υπερβολικά εκτενές. Ωστόσο, στόχος του βιβλίου είναι να καταδείξει 
πόσο σημαντική είναι η γνώση όλων των διαγνωστικών δυνατοτήτων και 
όχι μόνο της μαστογραφίας.

Επειδή υψηλά πρότυπα τίθενται για την τεχνική ποιότητα των μαστο-
γραφιών σε ολόκληρο τον κόσμο, η τεχνολόγος ακτινολόγος μας, Elfi 
Steinhilber, συνεισέφερε ένα ειδικό τμήμα σχετικό με τη μαστογραφική 
στάση και τη διασφάλιση ποιότητας. Χρησιμοποιώντας το PGMI σύστημα 
βαθμολόγησης, οι ιατροί και οι βοηθοί που ασχολούνται με τη μαστο-
γραφία μπορούν να αξιολογήσουν την τεχνική ποιότητα των μαστογρα-
φιών τους ως «εξαιρετικές», «μέτριες» ή «ανεπαρκείς». Αυτό το τμήμα ανα-
φέρεται τόσο στην συμβατική όσο και στην ψηφιακή μαστοφραφία και θα 
πρέπει να αναγνωστεί από κάθε διαγνώστη μαστού.

Ο συνεργάτης μου, ειδικός στους υπολογιστές, Oliver Wild, συνέ-
γραψε το τμήμα για την ψηφιακή μαστογραφία πλήρους πεδίου, όπου 
εξηγεί τα προτερήματα αυτής της τεχνολογίας στον προσυμπτωματικό και 
σύγχρονο διαγνωστικό έλεγχο και στην πραγματοποίηση μιας λεπτομε-
ρούς σύγκρισης τωρινών και προηγουμένων μαστογραφιών –αρχικά ψη-
φιακών εικόνων αλλά και εικόνων οι οποίες δευτερευόντως έχουν σα-
ρωθεί στον υπολογιστή. 

Ένα τμήμα που έγραψε ο συνεργάτης μου, Dr. Johannes Herrmann, 
δίνει στον αναγνώστη την ευκαιρία να ερμηνεύσει τις ανεπαίσθητες μα-
στογραφικές αλλαγές (στην παρουσίαση περιπτώσεων και στην ερμη-
νευτική εκπαίδευση). Αυτές οι εικόνες αναπαριστούν καταστάσεις προ-
συμπτωματικού ελέγχου.  Κάποιες από τις μαστογραφίες δείχνουν μόνο 
μηδαμινές αλλαγές ή εμφανίζονται φυσιολογικές παρά την ύπαρξη καρ-
κίνου του μαστού. Αυτό το τμήμα διασαφηνίζει τα όρια της μαστογρα-
φίας και αναδεικνύει ότι η μαστογραφία μόνη της (εκτός προσυμπτωμα-
τικού ελέγχου) δεν αποτελεί πλέον τον χρυσό κανόνα και ότι μπορεί να 
αποφέρει το βέλτιστο αποτέλεσμα μόνο σε συνδυασμό με άλλες μεθό-
δους. Επίσης, απεικονίζονται και άλλες περιπτώσεις προσυμπτωματικού 
ελέγχου.

Θυμηθείτε τις δημοσιεύσεις των Nakama et al (1991), Gordon and 
Goldenberg (1995), Teboul and Halliwell (1995), Kolb et al. (2002) and 
Leconte et al. 2003 για να κατανοήσετε τις δυνατότητες του υπερηχοτομο-
γραφήματος καθώς και τη μελέτη του 2006 από τον Dr. Wendie Berg του 
Πανεπιστημίου Johns Hopkins (Berg et al. 2008), στην οποία η χρήση 
της μαστογραφίας μαζί με το υπερηχοτομογράφημα ανίχνευσαν σχεδόν 
ένα τρίτο επιπλέον καρκίνων απ’ ότι η μαστογραφία μόνη της. Επομένως 
τι περιμένουμε;

Θα πρέπει να προστεθεί ότι το υπερηχοτομογράφημα μπορεί να πα-
ρουσιάσει ψευδώς θετικά αποτελέσματα τα οποία οδηγούν σε περιττές 
επεμβάσεις, ωστόσο αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι μειώνει τους με-
σοδιαστηματικούς καρκίνους και βελτιώνει τις προοπτικές θεραπείας. Η 
μαστογραφία παράγει ένα σημαντικά υψηλό ποσοστό ψευδώς θετικών 
ευρημάτων (30%), το οποίο προκαλεί σοβαρό άγχος στις επηρεαζό-
μενες γυναίκες. Η πρόσθετη χρήση υπερηχοτομογραφήματος εξαλείφει 
σχεδόν το 50% των επανακλήσεων, αποζημιώνοντας εξ’ ολοκλήρου το 
ποσοστό 5% των ψευδώς θετικών υπερηχοτομογραφικών ευρημάτων. Η 
κυτταρολογική λήψη δια λεπτής βελόνης (FNA) είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 
στην ταυτοποίηση ψευδώς θετικών υπερηχοτομογραφικών ευρημάτων, 
χωρίς ιδιαίτερο κόστος και πολύ γρήγορα (Berg et al 1962, Zajicek 1974, 
Schöndorf 1977, Lindholm 1999, Orell 1999, Frohwein 2002).

Το τμήμα σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο και την ογκολογική 
εξέλιξη υπογραμμίζει αυτό το θέμα δείχνοντας πώς οι όγκοι που δεν δι-
αγνώστηκαν σε προηγούμενες μαστογραφίες μπορούν να ανιχνευθούν 
αναδρομικά, στη βάση σχετικώς ανεπαίσθητων ευρημάτων.  Κάθε δια-
γνώστης μαστού έχει παραλείψει να διαγνώσει έναν όγκο ή έχει καθυ-
στερήσει τη διάγνωσή του κάποια στιγμή.  Αυτό, εντούτοις, δεν πρέπει 
να συμβαίνει συχνά. Εμείς, οι διαγνώστες δεν μπορούμε να αντιμετω-
πίζουμε την έννοια του μεσοδιαστηματικού καρκίνου ως κάτι το αφηρη-
μένο· κάποιες φορές πρέπει να εξηγήσουμε στο δικαστήριο τον λόγο για 
τον οποίο παραλείψαμε να διαγνώσουμε ένας όγκο που ίσως έβλαψε την 
ασθενή μας.

Άλλα τμήματα του βιβλίου πραγματεύονται το θέμα του καρκίνου του 
μαστού σε νεαρές ηλικίες και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αναφέ-
ρονται, επίσης, και ασθένειες του ανδρικού στήθους.

Εξετάζουμε τις παγίδες της προ- και μετεγχειρητικής διάγνωσης καθώς 
και τις δυνατότητες και περιορισμούς στη διάγνωση του μαστού στον κα-
θορισμό της μετεγχειρητικής φροντίδας.  Αυτές οι εξετάσεις παρακολού-
θησης απαιτούν ειδική κατάρτιση στη διαφορική διάγνωση μαστογρα-
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φικών, υπερηχοτομογραφικών και MRI ευρημάτων.
Τα ενθέματα στήθους περιλαμβάνονται εξαιτίας του αυξανόμενου 

αριθμού γυναικών που εμφανίζονται με αυτά μετά από θεραπείες δια-
τήρησης στήθους. Αυτές οι περιπτώσεις δεν μπορούν να αξιολογηθούν 
επαρκώς μέσω μαστογραφίας μονής λήψης και σε επιλεγμένες περιπτώ-
σεις πρέπει να πραγματοποιούμε μία δεύτερη ή ακόμη και τρίτη λήψη. Η 
εξοικείωση με διαφορετικούς τύπους ενθεμάτων είναι ζωτικής σημασίας 
προκειμένου να μπορεί κανείς να πραγματοποιήσει μια ακριβή διαφο-
ρική διάγνωση.

Εξετάζουμε με κριτική ματιά τα απεικονιστικά εργαλεία, τα οποία είτε 
χρησιμοποιούνται κατά κανόνα είτε αποκρύπτονται από τους ασθενείς 
λόγω του υψηλού τους κόστους. Αυτά περιλαμβάνουν την μαγνητική το-
μογραφία (MRI), την τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (ΡΕΤ), και την 
ΡΕΤ/CT.  Γιατί πρέπει η MRI να χρησιμοποιείται μόνο σε ασθενείς με λο-
βιακό καρκίνωμα ώστε να προσδιοριστεί η έκταση του όγκου και να αξι-
ολογηθεί το υγιές στήθος, απλώς και μόνο επειδή η MRI έχει αναγνωρι-
στεί ως το καλύτερο –τεκμηριωμένα- εργαλείο για την ανίχνευση του συ-
γκεκριμένου καρκίνου; Η MRI πρέπει να είναι διαθέσιμη για την προεγ-
χειρητική ανάλυση όλων των κακοήθων όγκων, ιδιαίτερα στις νεαρότερες 
γυναίκες, εάν αυτό θα βοηθήσει στον σχεδιασμό της θεραπείας. Οι πε-
ρισσότεροι γιατροί δεν θα σκεφτόντουσαν δύο φορές την εκτίμηση ενός 
γόνατος ή ενός μικρού δακτύλου μέσω MRI. Γιατί, τότε, υπάρχει απρο-
θυμία στην χρήση αυτού του εργαλείου για τον καρκίνο του μαστού, που 
συνοδεύεται από πολλές θεραπευτικές προκλήσεις στην ανίχνευση υπο-
τροπής;

Θίγουμε, ακόμη, το θέμα της σπουδαιότητας των αφοσιωμένων, πιστο-
ποιημένων κέντρων για τον μαστό ως μία αποτελεσματική προσέγγιση 
για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. Αυτά τα κέντρα μαστού έχουν 
αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στην παγκόσμια μείωση της θνησιμό-
τητας από καρκίνο του μαστού. Κέντρα ξεφυτρώνουν παντού στον κόσμο, 
γεγονός που είναι θετική εξέλιξη (Kreienberg et al. 2008).

Eίναι ανεπίτρεπτο μία γυναίκα να απευθύνεται σε ένα νοσοκομείο για 
θεραπεία καρκίνου απλώς και μόνο επειδή ο ιατρός της είναι φίλος με 
τον διευθυντή του τμήματος. Τα διεθνή πρότυπα φροντίδας για τη θερα-
πεία του καρκίνου του μαστού συναντώνται μόνο σε εξειδικευμένα κέ-
ντρα φροντίδας όπου όλη η διαγνωστική και θεραπευτική πληροφόρηση 
συντονίζεται, αρχειοθετείται και αξιολογείται διεπιστημονικά και όλες οι 
θεραπευτικές επιλογές είναι διαθέσιμες και μπορούν να εφαρμοστούν με 
τον βέλτιστο τρόπο.  Σε αυτό το πλαίσιο, οι ψηφιακές βάσεις δεδομένων 
των ασθενών είναι ουσιώδεις, παρά το γεγονός ότι θέματα ασφαλείας και 
εμπιστευτικότητας εμποδίζουν την καθιέρωσή τους σε ευρεία, διεπιστη-
μονική κλίμακα.

Η μασχαλιαία κοιλότητα είναι μια περιοχή μεγάλης σημασίας. Επιθε-
τικοί, συχνά περιττοί μασχαλιαίοι λεμφαδενικοί καθαρισμοί (με ακτινο-
βολία ή χωρίς) σε ασθενείς με καρκίνο έχουν προκαλέσει ανείπωτη δυ-
στυχία σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Η παγκόσμια εισαγωγή της 
μεθόδου της βιοψίας του λεμφαδένα φρουρού έχει γλυτώσει πολλές 
γυναίκες από τα βάσανα οιδήματος του βραχίονα, αίσθησης ξένου σώ-
ματος στη μασχάλη και πόνων λόγω ακτινοβολίας. Οι πρώην συνά-
δελφοί μου Dr. Brigitte Koellner και Dr. Petra Zimmer έχουν ασχο-
ληθεί με αυτό το θέμα για χρόνια. Πριν από 10 χρόνια εισήγαγαν τη βι-
οψία του λεμφαδένα φρουρού στο Esslingen Hospital και εργάστηκαν 
μαζί με τον επικεφαλής γυναικολόγο Καθηγητή Dr. Thorsten Kuehn και 
την ομάδα του για να βελτιστοποιήσουν τη διαδικασία. Εκφράζω ειδικές 
ευχαριστίες στην Dr. Koellner για τη συγγραφή του τμήματος σχετικά 
με τον λεμφαδένα φρουρό.

Ευχαριστίες

Ένας άτλας αυτού του είδους αποτελεί πάντα ομαδική προσπάθεια. Πολ-
λοί με βοήθησαν προκειμένου αυτό το βιβλίο να ολοκληρωθεί, συμπερι-
λαμβανομένων και αυτών που εργάστηκαν στο παρασκήνιο. Είμαι ιδιαί-
τερα υποχρεωμένος στη γραμματέα μου, Cornelia Wahl, η οποία δακτυ-
λογράφησε το χειρόγραφο και έκανε διορθώσεις από το σπίτι της ενώ 
ταυτόχρονα φρόντιζε το παιδί της.  Εκφράζω, επίσης, τις ειλικρινείς ευ-

χαριστίες μου στους βοηθούς μου Hatice Kara και Derya Celik, Heide 
Scherbaum, Milka Leovac και Tu çe Yi it, οι οποίοι με κόπο συγκέντρω-
σαν τις δημοσιευμένες μαστογραφικές εικόνες και υπερηχοτομογραφή-
ματα, τα εισήγαγαν στον υπολογιστή και αναζήτησαν πολυάριθμα ιστορι-
κά περιστατικών.

Είμαι ευγνώμων στους συναδέλφους μου Καθηγητή Dr. Thorsten 
Kuehn, επικεφαλής του γυναικολογικού τμήματος στο Esslingen Hospital, 
και στον Καθηγητή Dr. Stefan Kraemer, o οποίος με διαδέχθηκε ως επι-
κεφαλής του τμήματος ακτινολογίας στο Esslingen Hospital, για τις πολυ-
τιμές προτάσεις τους και το επεξηγηματικό υλικό που μου παρείχαν. Ευ-
χαριστώ τον Dr. Hans-Helmut Dahm και τον συνεργάτη του Dr. Joern 
Straeter για την παροχή κάποιων κυτταρολογικών εικόνων και μεγάλου 
μέρους των ιστολογικών εικόνων που συμπεριλήφθησαν σε αυτό το βι-
βλίο. Αυτές τις εικόνες τις συμπλήρωσα με υλικό από τις συλλογές των κο-
ρυφαίων γερμανών παθολογοανατόμων του μαστού των τελευταίων δεκα-
ετιών, Καθηγητή Roland Baessler (Fulda, Γερμανία) και Καθηγητή Klaus 
Prechtel (Starnberg, Γερμανία), με τους οποίους συνεργάστηκα χρόνια 
και εξακολουθώ να διατηρώ φιλικούς δεσμούς. Αυτοί μου παρείχαν ει-
κόνες για τον άτλαντα αυτόν και αναγνωρίζω τη συνεισφορά τους με ευ-
γνωμοσύνη.

Επίσης, ευχαριστώ τον πρώην διευθυντή του St. Joseph Hospital στην 
Haan, τον Dr. Heinz Uedelhoven, ο οποίος μου άφησε ένα μεγάλο μέρος 
της πολύτιμης συλλογής του από μαστογραφίες και υπερηχοτομογραφή-
ματα ώστε να χρησιμοποιηθεί για επιστημονικές εκδόσεις. Έχω χρησιμο-
ποιήσει σε αυτόν τον άτλαντα μερικές από αυτές τις εικόνες με τον καλύ-
τερο τρόπο.

Απευθύνω ειδικές ευχαριστίες στον ακτινολόγο Dr. Volker Frohwein 
του Landstuhl, που τώρα έχει συνταξιοδοτηθεί. Όντας ακτινολόγος και 
κυτταρολόγος (ένας ιδιαίτερα σπάνιος συνδυασμός!), υπήρξε ένας εν-
θουσιώδης, δια βίου συλλέκτης κυτταρολογικών ευρημάτων του μαστού. 
Δημοσίευσε την εμπειρία του σχετικά με την κυτταρολογία του μαστού 
στην μελέτη Frühdiagnostik des Mammakarzinoms (2002). O Dr. Volker 
Frohwein παρείχε τα περισσότερα από τα κυτταρολογικά ευρήματα που 
απεικονίζονται σε αυτό το βιβλίο.

Δύσκολα κανείς θα πίστευε ότι οι εικόνες που συλλέγησαν σε μια πε-
ρίοδο δεκαετιών θα μπορούσαν να ικανοποιούν με συνέπεια τα σημε-
ρινά πρότυπα ποιότητας. Γι’ αυτόν το λόγο, αντικατέστησα παλαιότερες ει-
κόνες χαμηλότερης ποιότητας και από αυτήν την άποψη το υλικό του Dr. 
Frohwein υπήρξε πολύτιμο. MR εικόνες οριακής ποιότητας αντικαταστά-
θηκαν, όπου ήταν δυνατό, από παρόμοιες εικόνες που αποκτήθηκαν με 
τομογράφο 1.5Τ και πηνία τελευταίας τεχνολογίας. Σε αυτήν τη δουλειά 
με βοήθησε ο Dr. Stefan Kraemer.

Εκτιμώ τη βοήθεια των δύο πρώην διδακτορικών υποψηφίων μου 
Coscina Weining και Oskar Weining-Klemm, οι οποίοι, ως μέρος της δι-
δακτορικής τους διατριβής, ανέλυσαν ιατρικούς φακέλους των τελευταίων 
10 ετών προκειμένου να προσδιορίσουν τις πιο οικονομικές και αποτελε-
σματικές στρατηγικές έγκαιρης διάγνωσης. Με ευχαρίστηση σημειώνω 
ότι βρήκαν μόνο ένα 1,5% περιπτώσεων μεσοδιαστηματικού καρκίνου.

Η κόρη μου, Andrea Barth, όχι μόνο επιμελήθηκε το βιβλίο ξανά και 
ξανά, κάνοντας στυλιστικές επεμβάσεις και προσφέροντας εξαιρετικές 
οργανωτικές προτάσεις, αλλά με βοήθησε επίσης και με τα στατιστικά δε-
δομένα. Με αυτόν τον τρόπο η συμβολή της υπήρξε πολύτιμη στο σχεδι-
ασμό του βιβλίου. Ο υιός μου, Dr. Stephan Barth (St. Johann, Αυστρία), 
διεξήγαγε εκτεταμένη έρευνα που ήταν αναγκαία ώστε να διασφαλιστεί 
ότι τα περιεχόμενα του βιβλίου ήταν ενημερωμένα. Επίσης, επανεξέτασε 
το κεφάλαιο αναφορικά με τον ανδρικό καρκίνο του μαστού.

Ευχαριστώ το προσωπικό του Thieme Publishers, ιδιαίτερα την Garbriele 
Kuhn-Giovannini και την Elisabeth Kurz για τη δουλειά που έκαναν ώστε 
να δημιουργηθεί η αγγλική έκδοση. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους μεταφρα-
στές αυτού του βιβλίου, Terry Telger και Julie Foster, και τον επιμελητή της 
έκδοσης Len Cegielka για την εξαιρετική δουλειά.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνταξιούχους επικε-
φαλής των τμημάτων στο Esslingen Hospital για την επί δεκαετίες φιλική 
συνεργασία και να τους ευχηθώ τα καλύτερα. 

Volker Barth, MD
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Πρόλογος Ελληνικής Έκδοσης

Η πρόταση του εκδοτικού οίκου «Κωνσταντάρας» για τη μετά-
φραση και επιμέλεια του παρόντος συγγράμματος αποτέλεσε 
ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα και τα μέλη της μεταφραστικής 
ομάδας. Ο λόγος είναι ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη 
βιβλίο στην ήδη πλούσια βιβλιογραφία της διαγνωστικής του μα-
στού αλλά για ένα κομβικό και πρωτοπόρο σύγγραμμα που θα 
συμβάλλει στην ολοκληρωμένη κατάρτιση και θα αποτελέσει 
εργαλείο δουλειάς για τους συναδέλφους αρκετών και διαφο-
ρετικών ειδικοτήτων οι οποίοι έρχονται σε καθημερινή επαφή 
με τις παθήσεις του μαστού, τόσο στη διαγνωστική τους προσέγ-
γιση όσο και στη θεραπευτική τους αντιμετώπιση.

Η συγγραφή του βιβλίου έγινε από μια ομάδα εξαιρετικά 
έμπειρων και καταρτισμένων επιστημόνων από διαφορετικούς 
τομείς με κίνητρο την παροχή στον αναγνώστη, όχι αποσπασμα-
τικής αλλά ολοκληρωμένης γνώσης της διαγνωστικής του μαστού 
που ξεκινά από τις προδιαγραφές του διαγνωστικού εργαστηρίου 
και την εκτίμηση της τεχνικής αρτιότητας των μαστογραφικών λή-
ψεων έως την μετεπεμβατική παρακολούθηση των ασθενών.

Καταγράφονται σύντομα και περιεκτικά οι βασικές και απα-
ραίτητες για το γιατρό γνώσεις φυσικής που αφορούν τα σύγ-
χρονα διαγνωστικά μηχανήματα όπως οι ψηφιακοί μασ το-
γράφοι. Οι απαραίτητες γνώσεις της βιολογίας των όγκων, της 
ιστολογίας και των προγνωστικών παραγόντων. 

Στη συνέχεια οι συγγραφείς εμβαθύνουν στη διαγνωστική 
των νοσολογικών οντοτήτων του μαστού με κύριο άξονα τη συ-
γκριτική διαγνωστική σημειολογία – κάτι που απουσιάζει από τα 
περισσότερα συγγράμματα. Γίνεται παρουσίαση και συσχέτιση 
των ευρημάτων της μαστογραφίας με τα ευρήματα των υπερήχων 

καθώς και με τα κλινικά ευρήματα και τις κλινικές εκδηλώσεις 
κάθε επιμέρους παθολογίας. Περιγράφεται και συζητείται αρ-
κετά διεξοδικά ο ρόλος και η θέση της MRI και της PET/CT στις 
παθήσεις του μαστού. Περιγράφεται η τεχνική των επεμβατικών 
πράξεων και η σημασία τους στη διαχείριση των ασθενών. Πε-
ριλαμβάνεται όλο το φάσμα των επεμβατικών πράξεων όπως η 
προεγχειρητική ιστολογική ταυτοποίηση με βιοψία υπό απει-
κονιστική καθοδήγηση με υπερήχους, στερεοτακτικά ή με MRI 
αλλά και η προεγχειρητική εντόπιση της βλάβης με τοποθέτηση 
αγκίστρου. 

Τέλος οι συγγραφείς πραγματεύονται κλινικά σενάρια τα 
οποία είναι μεν λιγότερο συνήθη, απαντώνται ωστόσο αρκετά 
συχνά στην καθ’ ημέρα πράξη και αποτελούν διαγνωστικές προ-
κλήσεις. Μεταξύ αυτών ο ανδρικός μαστός, η γυναικομαστία, ο 
καρκίνος του μαστού στους άνδρες, τα νεοπλάσματα του μαστού 
στις νεότερες γυναίκες αλλά και οι μεταβολές και οι παθήσεις 
του μαστού στην κύηση και στη γαλουχία.

Πιστεύουμε ότι το βιβλίο αυτό θα αποτελέσει πολύτιμο βοή-
θημα τόσο για τους ειδικευόμενους και νέους ειδικούς (ακτινο-
λόγους, χειρουργούς, γυναικολόγους, ογκολόγους), όσο και για 
τους παλαιότερους συναδέλφους.

 Όλα τα μέλη της μεταφραστικής ομάδας προσπαθήσαμε να 
δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για την πιστότερη απόδοση 
του κειμένου στην Ελληνική γλώσσα. 

Τέλος να ευχαριστήσουμε τον εκδότη Γ. Κωνσταντάρα και τον 
υπεύθυνο δημιουργικού Α. Μεϊμάρογλου για την υπομονή τους 
και τον επαγγελματισμό τους. 

Σας ευχόμαστε εποικοδομητική και απολαυστική μελέτη. 

Ηλίας Πριμέτης
Λέκτορας Ακτινολογίας 
Πανεπιστημίου Αθηνών
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Συντομογραφίες

ACR Αμερικάνικο Κολλέγιο Ακτινολογίας ACR American College of Radiology

ACS Αμερικάνικη Εταιρεία Καρκίνου ACS American Cancer Society

BIRADS Σύστημα Αναφοράς και Δεδομένων της 
Απεικόνισης του Μαστού

BIRADS Breast Imaging Reporting and Data System

CT Υπολογιστική Τομογραφία CT computed tomography

EPCQ Ευρωπαϊκό Πρωτόκολλο για τον Ποιοτικό 
Έλεγχο του Κλινικού και Τεχνικού Τμήματος του 
Μαστογραφικού Προληπτικού Ελέγχου

EPCQ  European Protocol for the Quality Control of the 
Physical and Technical Aspects of Mammography 
Screening

FNA Αναρρόφηση μέσω Λεπτής Βελόνης FNA fine-needle aspiration

HCG Ανθρώπινη Χοριακή Γοναδοτροπίνη HCG human chorionic gonadotropin

IGF Αυξητικός Παράγοντας που ομοιάζει στην 
Ινσουλίνη

IGF insulin-like growth factor

IMZE Διεπιστημονικό Κέντρο Μαστού στο Esslingen IMZE Interdisciplinary Breast Center of Esslingen

LP/mm Ζεύγη γραμμών ανά χιλιοστό LP/mm line pairs per millimeter

MRI Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού MRI magnet resonance imaging 

MRM Μαγνητική Μαστογραφία MRM magnetic resonance mammography

NOS Μη Καθοριζόμενο Άλλως NOS not otherwise specified

PACS Σύστημα Διαχείρισης και Απόθηκευσης Εικόνων PACS Picture Archiving and Communication System

PAI Αναστολέας του Ενεργοποιητή του 
Πλασμινογόνου

PAI plasminogen activator inhibitor

PET Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων PET positron emission tomography

PGMI Τέλεια-Καλή-Μέτρια-Ανεπαρκής Ποιότητα της 
Μαστογραφίας

PGMI  perfect-good-moderate-insufficient quality of 
mammography

PSVU Ψηλάφηση + Μαστογραφία μονής προβολής  
και Υπερηχοτομογράφημα

PSVU palpation + single-view mammography and 
ultrasound

SO-VB Υπερηχοτομογραφικώς Κατευθυνόμενη  
Βιοψία Κενού

SO-VB ultrasound-guided vacuum biopsy

SPECT Υπολογογιστική Τομογραφία Εκπομπής 
Μεμονωμένου Φωτονίου

SPECT single-photon emission computed tomography

ST-CNB Στερεοτακτική Βιοψία Ιστοτεμαχίου μέσω Βελόνης ST-CNB stereotactic core-needle biopsy

ST-FNA Στερεοτακτική Αναρρόφηση μέσω Λεπτής 
Βελόνης

ST-FNA stereotactic fine-needle aspiration

SVB Υπερηχοτομογραφικώς Κατευθυνόμενη Βιοψία SVB sonographically guided biopsy

SVB Υπερηχοτομογραφικώς Κατευθυνόμενη Βιοψία 
Κενού

SVB sonographically guided vacuum biopsy

uPA Ενεργοποιητής Πλασμονιγόνου Ουροκινάσης uPA urokinase plasminogen activator

US Υπερηχοτομογράφημα US ultrasound (sonography)

ΑΚβΑ Αποδοτικότητα Κβαντικής Ανίχνευσης DQE detective quantum efficiency

ΑΚΘ Ακτινοθεραπεία RT radiotherapy

ΑΛΥ Άτυπη Λοβιακή Υπερπλασία ALH atypical lobular hyperplasia
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ΑΠΑ Αρνητική Προγνωστική Αξία NPV negative predictive value

ΑΥΜΠ Αυτοματοποιημένο Υπερηχοτομογράφημα  
Μαστού Πλήρους Πεδίου

AFBUS automated full-field breast ultrasound

AYΠ Άτυπη Υπερπλασία των Πόρων ADH atypical ductal hyperplasia

ΑΥΥ Ανίχνευση Υποβοηθούμενη από Υπολογιστή CAD computer-aided detection

BIμB Βιοψία Ιστοτεμαχίου Μέσω Βελόνης CNB core-needle biopsy

ΒΚ Βιοψία Κενού VB vacuum biopsy

ΒΛεΦ Βιοψία Λεμφαδένα Φρουρού SLNB sentinel lymph node biopsy

ΕΕΑ Επίπεδη Επιθηλιακή Ατυπία FEA flat epithelial atypia

ΕΕΣ Εκτεταμένο Ενδοπορικό Στοιχείο EIC extensive intraductal component

ΕΙΔ Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο VPN virtual private network

ΕκΛ Εκτομή Λεμφαδένα LND lymph node dissection

ΕΝ Eκταση της Νόσου EOD extent of disease

ΕΣ Ενδομήτριο Σπείραμα IUD intrauterine device

ΘΘΓ Θηλαιοθωρακική Γραμμή NPL nipple-pectoral line

ΘΠΑ Θετική Προγνωστική Αξία PPV positive predicted value

ΚαΜ Καρκίνος Μαστού CA breast cancer

KAΠE Καρκίνωμα Αγνώστου Πρωτοπαθούς Εστίας CUP carcinoma of unknown primary

ΚΥΥ Κατάταξη Υποβοηθούμενη από Υπολογιστή CAC computer-aided classification

ΛΕΝ Λοβιακή Ενδοεπιθηλιακή Νεοπλασία LIN lobular intraepithelial neoplasia

ΛεΦ Λεμφαδένας Φρουρός SLN sentinel lymph node

ΛΚis Λοβιακό καρκίνωμα in situ CLiS/LCIS carcinoma lobulare/lobular carcinoma in situ

ΛοΝ Λοβιακή Νεοπλασία LN lobular neoplasia

ΜΑΔ Μέση Αδενική Δόση AGD average glandular dose

ΜΔΠ Μαστογραφία Δύο Προβολών TV two-view mammography

ΜΕΚΜ 
κρημνός

Μυοδερματικός Κρημνός από Εγκάρσιο  
Κοιλιακό Μυ

TRAM flap transverse rectus abdominis myocutaneous flap

ΜΘ Μαστοπροστατευτική θεραπεία BCT breast conserving therapy

ΜΜΠ Μαστογραφία Μονής Προβολής SV single-view mammography

ΜΜΠΥ Μαστογραφία Μονής Προβολής και 
Υπερηχοτομογράφημα

SVU single-view mammography plus ultrasound

ΟΘΥ Ορμονική Θεραπεία Υποκατάστασης HRT hormone replacement therapy

ΠΚis Πορογενές Καρκίνωμα in situ DCIS ductal carcinoma in situ

ΠΥ Πορογενής Υπερπλασία DH ductal hyperplasia

ΤΠΛΜ Τελική Πορολοβιακή Μονάδα TDLU terminal duct lobular unit

ΥΟι Υποδοχέας Οιστρογόνων ER estrogen receptor

ΥΠρ Υποδοχέας Προγεστερόνης PR progesterone receptor

ΥπΛ Υπερκλείδιος Λεμφαδένας SCL supraclavicular lymph node

ΧΣΠΓ Χωρική Σύνθεση Πλήρους Γωνίας FASC full-angle spatial compounding

ΨΣΒΚ Ψηφιακή Στερεοτακτική Βιοψία Κενού DVB digital stereotactically guided vacuum biopsy
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Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο κοινός τύπος γυναικείου καρκί-
νου σε όλον τον κόσμο. Σύμφωνα με τις στατιστικές της διεθνούς επι-
τροπής έρευνας στον καρκίνο κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται 1,2 εκα-
τομμύρια γυναικών με καρκίνο του μαστού, ενώ 410.000 (35%) εξ αυ-
τών θα πεθάνουν από αυτόν. Η αμερικανική καρκινική εταιρία υπολο-
γίζει ότι κάθε χρόνο στις HΠΑ 200.000 γυναίκες εμφανίζουν καρκί-
νο του μαστού με περισσότερους από 40.000 θανάτους (υπολογίζεται 
ότι το 2009 θα διαγνωστούν με καρκίνο του μαστού 192.370 γυναίκες 
εκ των οπόιων 40.170 ή αλλιώς το 37,5% θα πεθάνουν εξαιτίας αυτού). 
Στην Ευρώπη, ο καρκίνος του μαστού είναι η υπαριθμόν ένα αιτία θα-
νάτου από καρκίνο στις γυναίκες (Eικ 1.1). Περίπου 350.000 νέα πε-
ριστατικά διαγιγνώσκονται ετησίως στην Ευρώπη και 130.000 θάνα-
τοι οφείλονται σε αυτόν. Από στατιστικής άποψης, μία στις δέκα ή στις 
δώδεκα γυναίκες στη δυτική Ευρώπη θα εμφανίσει καρκίνο κάποια 
στιγμή έως την ηλικία των 80 ετών. Ο καρκίνος του μαστού είναι έπι-
σης ο υπαριθμόν ένα γυναικείος καρκίνος στη Γερμανία (26% όλων 
των καρκίνων), παρόλο που από πλευράς των θανάτων που οφείλο-
νται σε αυτόν βρίσκεται πολύ κάτω από τις καρδειαγγειακές παθήσεις, 
με ποσοστό 3,9%.

Η επίπτωση του καρκίνου του μαστού διαφέρει από χώρα σε χώρα. 
Στις βιομηχανοποιημένες χώρες της Δύσης παρατηρείται υψηλότερη 
επίπτωση και θνησιμότητα συγκριτικά με τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
χώρες. Στις ΗΠΑ περισσότερες γυναίκες πεθαίνουν εξαιτίας των ανα-
πνευστικών παθήσεων παρά από τον καρκίνο του μαστού. Παρόλο 
που ο αριθμός των νέων περιστατικών αυξάνεται ανά τον κόσμο (στις 
ΗΠΑ παρατηρείται μια πτώση από το 1990), τα ποσοστά θνησιμότητας 
παρουσιάζουν σε γενικές γραμμές  πτωτική τάση.

Εκτός από τη γενετική προδιάθεση, θεωρείται ότι διάφοροι ορμο-
νικοί, περιβαλλοντικοί και διατροφικοί παράγοντες παίζουν όλο και 
περισσότερο σημαντικό ρόλο. Η θεωρία αυτή βασίζεται στην παρατή-
ρηση ότι οι γυναίκες που μετανάστευσαν από την Ιαπωνία στις ΗΠΑ 
παρουσιάζουν αυξητική τάση στην επίπτωση του καρκίνου του μαστού. 
Επίσης, οι τουρκάλες γυναίκες που ζουν στη Γερμανία παρουσιάζουν 
μια παρόμοια τάση,  με σχεδόν 200% αύξηση της θνησιμότητας από 
καρκίνο του μαστού.

Λόγω των έντονων προσπαθειών για  πρώιμη ανίχνευση αλλά και 
λόγω των χημειοθεραπευτικών σχημάτων, τα ποσοστά επιβίωσης των 
ασθενών με καρκίνο του μαστού έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευ-
ταία 25 χρόνια. Διάφοροι ερευνητές παρατηρησαν μια μείωση όχι μόνο 
στις υποτροπές άλλα και στη μακροχρόνια επιβίωση. Η πρώιμη ανί-
χνευση του καρκίνου του μαστού δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο της 
μαστογραφίας. Το υπερηχοτομογράφημα με τους ηχοβολείς υψηλών 
συχνοτήτων δύναται να ανιχνεύει ένα  μεγάλο ποσοστό καρκίνων που 
δεν απεικονίζονταν στη μαστογραφία. Το ίδιο ισχύει και για τη μαγνη-
τική μαστογραφία σε νέες γυναίκες που ανήκουν στην ομάδα υψηλού 
κινδύνου.

Είναι πλεόν καιρός να αλλάξουνε τον τρόπο σκέψης μας: αν δούμε τα  
πράγματα έξω από τα στενά πλαίσια του πληθυσμιακού ελέγχου, σήμερα 
η μαστογραφία είναι η πιο σημαντική συμπληρωματική εξέταση του υπε-
ρηχοτομογραφήματος και όχι το αντίστροφο. Τα προγράμματα πληθυσμι-
ακού ελέγχου που ισχύουν σήμερα πρέπει να αναθεωρηθούν βάσει του 
νέου σκεπτικού: μαστογραφία μιας προβολής σε συνδυασμό με υπε-
ρηχοτομογράφημα και κλινική εξέταση. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε 
και δεύτερη (κεφαλουριαία) προβολή. Κάτι τέτοιο συμβάλλει ελάχιστα 
στην ανίχνευση του καρκίνου (σελ.105). Η μη λήψη της δεύτερης προ-
βολής αντισταθμίζεται με το υπερηχοτομογράφημα που είναι μια πολύ 

πιο αποτελεσματική εξέταση, ενώ συγχρόνως καλύπτεται και το κόστος 
αυτού.

Το επιχείρημα ότι το νέο πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου που 
προτείνεται θα ήταν περισσότερο «ακριβό» και χρονοβόρο δεν ευ-
σταθεί καθώς είναι πλέον διαθέσιμη η ψηφιακή μαστογραφία η οποία 
συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της απόδοσης.

Σήμερα το υπερηχοτομογράφημα μπορεί να γίνει και αυτόματα. Τα 
νέα αυτόματα μηχανήματα υπερηχών πλήρους πεδίου (όπως το  Αυτομα-
τοποιημένο Υπερηχοτομογράφημα Μαστού Πλήρους Πεδίου) ή τα αυ-
τόματα μηχανήματα ανασύνθεσης των εικόνων από διαφορετικές προ-
βολές (Χωρική Σύνθεση Πλήρους Γωνίας - ΧΣΠΓ) καθιστούν δυνατή τη 
διενέργεια των εξετάσεων από τους τεχνολόγους. Με αυτόν τον τρόπο ο 
ιατρός μπορεί να βρίσκεται στο σταθμό εργασίας όπου θα επιθεωρεί και 
θα συγκρίνει άμεσα και γρήγορα τις μαστογραφίες, το υπερηχοτομογρά-
φημα και τα κλινικά στοιχεία κάθε ασθενούς ξεχωριστά. Κατά συνέπεια 
θα έχουμε βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας με χαμηλότερο κόστος 
και μικρότερη ακτινική δόση για την ασθενή χωρίς να επιμηκύνεται ο 
χρόνος της εξέτασης. Οι ακτινοσκιεροί μαστοί ή οι ύποτες αλλοιώσεις θα 
εξετάζονται υπερηχοτομογραφικά επι τόπου από έναν ειδικά εκπαιδευ-
μένο ιατρό ή τεχνολόγο και, αν είναι αναγκαίο, θα γίνεται βιοψία την ίδια 
ή τις επόμενες ημέρες. Η διπλή ανάγνωση των εικόνων είναι μια πρα-
κτική που πρέπει να διατηρηθεί.

Οι ψηλαφητές ανωμαλίες πρέπει επίσης να διερευνώνται αντικειμε-
νικά, για παράδειγμα με το σύστημα Sure Touch, και να μετατρέπονται 
σε μια ψηφιακή εικόνα. Παρόλο που οι τεχνικές αυτές  είναι καινούρ-
γιες και δεν έχουν αποδειχθεί στην κλινική πράξη, όποιες απο αυτές 
αντέξουν τη δοκιμασία του χρόνου θα μπορέσουν να ενσωματωθούν 
στο πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου. Μια λογική πρόβλεψη είναι 
ότι το παραπάνω σκεπτικό θα έχει κλινική εφαρμογή σε 5 με 10 χρόνια.

Είναι εν μέρει κατανοητό το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι του σχεδι-
ασμού των προγραμμάτων πληθυσμιακού ελέγχου σκέφτονται με 
όρους της συμβατικής μαστογραφίας και των πολύπλοκων πρωτο-

1. Εισαγωγή 

 Εικ.1.1   Οι πιο συχνοί τύποι καρκίνου στις Ευρωπαίες γυναίκες.

Καρκίνος  μαστού

Καρκίνος παχέος εντέρου

Καρκίνος τραχήλου

Καρκίνος ενδομητρίου

Καρκίνος στομάχου

Καρκίνος ωοθηκών

Καρκίνος πνεύμονα

Μελάνωμα δέρματος

Λέμφωμα non Hodgkin

Επίπτωση βάσει της ηλικίας ανα έτος

Λευχαιμία

130.000 θάνατοι

350.000 
περιστατικά
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Εκτός από το οικογενειακό ιστορικό και τις γονιαδιακές μεταλλάξεις 
υπάρχουν διάφοροι επιπρόσθετοι παράγοντες που δύνανται να επη-
ρεάσουν τον ατομικό κίνδυνο για καρκίνο του μαστού:
• Πρώιμη εμμηναρχή (προ των 12 ετών)
• Όψιμη εμμηνόπαυση (μετά από τα 50 έτη)
• Ατεκνία ή πρώτη εγκυμοσύνη μετά από τα 30 έτη
• Ανίχνευση ατύπων κυττάρων στην βιοψία
• Ατομικό ιστορικό καρκίνου του μαστού ή άλλου οργάνου
• Ηλικία >60 έτη

Ο Kaufmann (Φρανκφούρτη) και Eiermann (Μόναχο) πρότειναν 
ένα σχετικά απλό τρόπο υπολογισμού του κινδύνου για καρκίνο του 
μαστού. Τον τρόπο αυτό τον δημοσίευσαν και στο δικτυακό τους τόπο 
(www.brust-krebsvorbeugen.de). Εντούτοις, σύμφωνα με τα κριτήριά 
τους, όλες οι γυναίκες άνω των 60 ετών μπορεί να έχουν έναν αυ-
ξημένο κίνδυνο καρκίνο του μαστού. Ενώ κάτι τέτοιο είναι  τεχνικά 
σωστό, αποτελεί μια πολύ επιφανειακή αξιολόγηση και δεν μπορεί να 
εξατομικευτεί.

Παρόλο που από το μητρώο των καρκίνων σ την περιοχή του 
Saarland προκύπτει ότι ο καρκίνος του μαστού παρουσιάζει το μεγα-
λύτερο επιπολασμό μεταξύ 60-85 ετών και το μικρότερο επιπολασμό 

Α Με ποιες μεθόδους ανιχνεύεται ο καρκίνος του μαστού στις διάφο-
ρες ηλικιακές ομάδες και με ποια συχνότητα; Σύγκριση της μαστογρα-
φίας, κλινικής εξέτασης από τον ιατρό και αυτοψηλάφησης από την ίδια 
την γυναίκα. Βλέπουμε ότι οι όγκοι εκτός του πληθυσμιακού ελέγχου ανι-
χνεύονται με την κλινική εξέταση σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.
Β Τι στάδιο είναι οι όγκοι που ανισχνεύονται με τη μαστογραφία, κλι-
νική εξέταση και αυτοψηλάφηση; Τα καρκινώματα in situ είναι το μονα-
δικό στάδιο που ανιχνεύεται πιο συχνά από τη μαστογραφία παρά από 
την αυτοψηλάφηση. Όλα τα άλλα στάδια ανιχνεύονται από τη ψηλάφηση 
εκτός του πληθυσμιακού ελέγχου (από τον Schleicher 1995).

 Εικ.2.3   Μέθοδοι ανίχνευσης του καρκίνου του μαστού και ηλικιακή 
κατανομή.

 Εικ.2.4   Σχετικός κίνδυνος για την εμφάνιση καρκίνου του μαστού από 
την ακτινοβολία στο 1 Sv (ERR1Sv) ως συνάρτηση της ηλικίας και της ακτι-
νικής έκθεσης. Τα δεδομένα προέρχονται από μια μελέτη από την Ιαπωνία 
και συνοψίζονται για 5ετή διαστήματα (γράφημα των κόκκινων μπαρών) 
και για 10ετή διαστήματα (γράφημα των πράσινων μπαρών). Η συνάρ-
τηση επιπρόσθετος σχετικός κίνδυνος = ERR1Sv = 3,6 (-0,0374 x E) (όπου 
Ε = η ηλικία στην οποία γίνεται η ακτινική έκθεση) χρησιμοποιήθηκε για 
μετατραπούν οι μπάρες σε μια καμπύλη. Η μπλε καμπύλη δείχνει τη σχέση 
μεταξύ της ηλικίας και της έκθεσης στο 1 Sv.
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Μαστογραφία

Μαστογραφία

Κλινική εξέταση Αυτοψηλάφηση

ΑυτοψηλάφησηΚλινική εξέταση

Ηλικία ακτινικής έκθεσης (έτη)

Στάδιο καρκίνου

Α

Β

μεταξύ 25-39 έτη, τα στατιστικά στοιχεία του συγγραφέα είναι διαφο-
ρετικά. Σε μια σείρα 630 διαγνωσθέντων καρκίνων του μαστού, 35% 
εξ αυτών ανιχνεύτηκαν κάτω των 50 ετών. Εάν μάλιστα συμπεριλη-
φθούν και οι προκαρκινικές αλλοιώσεις το ποσοστό αυτό αυξάνεται 
σε 65% (Εικ.2.2).

Σε περιπτώσεις που υπάρχει επιβεβαιωμένα υψηλός κίνδυνος για καρ-
κίνο του μαστού, οι τακτικοί πληθυσμιακοί έλεγχοι πρέπει να ξεκινούν 
στα 25 έτη. Κάθε νέα γυναίκα πρέπει να ξέρει να κάνει αυτοψηλάφηση 
έτσι ώστε να αποκτήσει ευαισθησία στα θέματα του μαστού. Θα πρέπει 
επίσης να κρατά ένα αρχείο με τις κυκλικές αλλαγές των μαστών έτσι 
ώστε να να είναι σε θέση να αναγνωσίζει ύποπτες αλλοιώσεις το νωρί-
τερο δυνατό. 

 Παρόλα αυτά στην καλύτερη περίπτωση μόλις το 10% των γυναικών 
κάνει τακτικά αυτοψηλάφηση. Οι υπόλοιπες βασίζονται στους γυναικολό-
γους τους. Το γεγονός ότι το 80% όλων των καρκίνων, συμπεριλαμβανο-
μένου και αυτών στις νέες γυναίκες, ανιχνεύεται καταρχήν στην αυτοψη-
λάφηση ή στην κλινικά εξέταση δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες είναι ιδίαί-
τερα επιμελείς ή ότι η αυτοψηλάφηση είναι μια αποτελεσματική μέθοδος 
αλλά ούτε ότι οι γυναίκες προσέρχονται τακτικά για τον προληπτικό 
έλεγχο (αν και στη Γερμανία το 60% των γυναικών με δημόσια ασφάλιση 
το κάνουν). Το γεγονός ότι το 80% των καρκίνων ανιχνεύεται από την ψη-
λάφηση οφείλεται μόνο στο ότι οι κακοήθεις όγκοι αναπτύσσονται τόσο 
πολύ εν τέλει που γίνονται ψηλαφητοί (Εικ.2.3) (Schleicher 1995).

Οι γυναίκες διαγιγνώσκονται πλέον με καρκίνο του μαστού και σε 
σχετικά νεαρές ηλικίες, μεταξύ των 30 και 50 ετών. Αν και ο καρκίνος 
του μαστού παραμένει ακόμα σχετικά σπάνιος στις ηλικίες 20-30 έτη, 
το ΠΚis είναι πιο συχνό σε αυτές τις ηλικίες (Εικ.2.2 Γ). Η νεαρότητερη 
ασθενής από τα αρχεία του συγγραφέα είχε μόλις 18 έτη (εξαιρετικά 
σπάνιο περιστατικό) (δείτε Εικ. 5.65). η νέα αυτή γυναίκα δεν είχε κά-
ποια προκαρκινική αλλοίωση αλλά τοπικά προχωρημένη νόσο. Δεν 
είχε οικογενειακό ιστορικό κακοηθείας του μαστού.

Η μαστογραφία μίας προβολής (μια καλή λοξή προβολή) είναι αρ-
κετή για τον αποκλεισμό μικροαποτιτανώσεων σε νέες γυναίκες. 
Οι όγκοι χωρίς αποτιτανώσεις στις νέες γυναίκες μπορούν να ανι-
χνευτούν νωρίτερα με υπερηχοτομογράφημα υψηλών συχνοτήτων 
και/ή MRI απίο ότι με τη μαστογραφία.

Χρήσιμη Πληροφορία
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 Εικ. 4.2   Τελική πορολοβιακή μονάδα.

Α Διάγραμμα της τελικής ποριακής λοβιακής μονάδας. Τα λοβίδια περι-
έχουν τους τελικούς πόρους και τις αδενοκυψέλες αυτών (2), δομές που 
είναι υποηχωγενείς στο υπερηχοτομογράφημα. Οι αδενοκυψέλες είναι 
ενσωματωμένες στο «χαλαρό» στρώμα, το ενδολοβιδιακό στρώμα (3), 
το οποίο και αυτό είναι υποηχωγενές στο υπερηχοτομογράφημα, δύνα-
ται να διεγερθεί από τις ορμόνες και υποστρέφει με την ηλικία. Ενώ λοι-
πόν αυτό το στρώμα βρίσκεται εντός των λοβίων και είναι υποηχωγενές, ο 
χώρος μεταξύ των λοβίων καταλαμβάνεται από ενός άλλου είδους «σκλη-
ρού» στρώματος,  το διαλοβιδιακό στρώμα (4), το οποίο είναι υπερηχω-
γενές στο υπερηχοτομογράφημα, καθώς και από λιπώδη ιστό, δομές οι 
οποίες δεν είναι ορμονοευαίσθητες. Οι αδενοκυψέλες και το ενδολοβιδι-
ακό στρώμα έχουν τις ίδιες υπερηχοτομογραφικές ιδιότητες και δεν μπο-
ρούν να διακριθούν μεταξύ τους στο υπερηχοτομογράφημα.

Β Ιστολογική απεικόνιση της τελικής ποριακής λοβιακής μονάδας. Τα 
λοβίδια ο τελικός πόρος (2), οι αδενοκυψέλες (7) και το ενδολοβιδιακό 
στρώμα (3). Το «σκληρό» διαλοβιδιακό στρώμα (4) βρίσκεται μεταξύ των 
λοβίων.

Γ Ιστολογική απεικόνιση ενός λοβίου. Η λειτουργική μονάδα (ΤΠΛΜ) περι-
λαμβάνει αδενοκυψέλες (7) και το «χαλαρό» ενδολοβιδιακό στρώμα (3).

Α

Β

 Εικ. 4.3  Τρισδιάστατη σχηματική απεικόνιση των περιφερειακών και 
των τελικών πόρων σε συνδυασμό με τα υπερηχοτομογραφικά χαρακτη-
ριστικά τους

Α Αδενοκυψέλη (κυλινδρικό επιθήλιο) που περιβάλλεται από κύτταρα 
basket και ενδολοβιδιακό στρώμα. Στο κέντρο του ιστολογικού τεμαχίου 
βρίσκονται αγγεία νεύρα (τα οποία προεξέχουν από την κορυφή). Το μεσο-
λόβιο στρώμα απεικονίζεται στην άκρη του τεμαχίου.
Β Αδενικός πόρος με πολλαπλές περιφερικές ΤΠΛΜ. Μια κάθετη τομή του 
πόρου φαίνεται στην αριστερή πλευρά του ιστολογικού τεμαχίου (κατά 
Lamarque et al 1976). Οι δομές με πορτοκαλί χρώμα είναι υποηχωγενείς 
στο υπερηχοτομογράφημα,, ενώ οι μπλε δομές είναι υπερηχωγενείς.

Υποηχωγενής στο 
υπερηχοτομογράφημα

Υποηχωγενής στο 
υπερηχοτομογράφημα

Υπερηχωγενής στο 
υπερηχοτομογράφημα

Υπερηχωγενής στο 
υπερηχοτομογράφημα

Εικ.4.3 Γ
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S

S = skin
sF = subcutaneous fat
Mi = lactiferous duct
TDLU = terminal duct lobular unit
St = interlobular stroma

St

St

Mi

St

TDLU

sF

St

 Εικ. 4.10  Μικροακτινογραφία και ιστολογική τομή μιας ΤΠΛΜ.

Α Μικροακτινογραφία της τελικής ποριακής λοβιακής μονάδας (ΤΠΛΜ). 
Ακτινογραφία τομής ιστού πάχους 50μm όπου απεικονίζονται οι διακλα-
διζόμενοι πόροι (1, μαύροι επειδή περιέχουν αέρα). Τα λοβίδια απεικονίζο-
νται μαύρα (3) λόγω των αδενοκυψελών, των τελικών πόρων και του ενδο-
λοβιδιακού στρώματος. Το διαλοβιδιακό στρώμα (St) απεικονίζεται άσπρο. 
Η υπερηχοτομογραφική εικόνα είναι παρόμοια με τη μικροακτινογραφία. Β Ιστολογική τομή μιας ΤΠΛΜ όπου απεικονίζονται οι αδενοκυψέλες 

(acini) και το ενδολοβιδιακό στρώμα. Ο τελικός πόρος περιβάλλεται (1) 
από διαλοβιδιακό ινώδη ιστό (St).

Γ Υπερηχοτομογράφημα. Η υπερηχοτομογραφική απεικόνιση της ΤΠΛΜ μοιάζει με αυτή της μικροακτινογραφίας. 
Τα λοβίδια και το συνοδό ενδο- και δια- λοβιδιακό στρώμα απεικονίζονται υποηχωγενή, ενώ το διαλοβιδιακό στρώμα 
μεταξύ των ΤΠΛΜ απεικονίζεται υπερηχωγενές και άσπρο.

S=δέρμα
sF=υποδόριο λίπος
Mi=γαλακτοφόρος πόρος
TDLU= τελική πορολοβιακή 

μονάδα
St= διαλοβιδιακό στρώμα

ΤΠΛΜ

ΤΠΛΜ
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 Εικ.4.14  Γυναίκα 49 ετών που προσέρχεται με ιστορικό προοδευτικής διόγκωσης του δεξιού μαστού.  (συνέχεια)
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στης δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ ΠΥ, ΑΥΠ, ΠΚis βάσει των αποτι-
τανώσεων της μαστογραφίας ή της άτυπης αναπαραγωγής των ΤΠΛΜ 
στο υπερηχοτομογράφημα. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι σημαντικό 
να διακρίνουμε την ΑΥΠ από την ΠΥ και να την αντιμετωπίσουμε ως 
ΠΚis, δηλαδή να προτείνουμε πλήρη αφαίρεση και ιστολογική διερεύ-
νηση. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα αποτελούν οι μικρές, χαμηλού 
κινδύνου ΑΥΠ οι οποίες αφαιρέθηκαν με υγιή όρια από την βιοψία με 
τη βοήθεια  του κενού και οι οποίες δεν παρουσιάζουν ατυπία κατά την 
ιστολογική εξέταση του περιβάλλοντος ιστού.

Παρόλα αυτά ως γενικό κανόνα η βιοψία με τη βοήθεια του κενού 
(δείτε σελ.230), οι ενδείξεις της οποίας περιγράφονται στις γερμα-
νικές κατευθυντήριες οδηγίες S3, δεν πρέπει να αποτελεί θεραπευ-
τική μέθοδο για την ΑΥΠ (ή το ΠΚis). Οι περιπτώσεις της ΑΥΠ (ή του 
ΠΚis) που διαγνώστηκαν με τη βιοψία εκ κενού ή δια τέμνουσας βε-
λόνης πρέπει να αντιμετωπίζονται με χειρουργική εξαίρεση και πλήρη 
εκτομή της αλλοίωσης με υγιή όρια (Schulz et 2003, Albert et 2008).

Εάν μετά από χειρουργική επέμβαση για ΠΚis ή για διηθητικό καρ-
κίνωμα, το αφαιρεθέν τεμάχιο έχει στα χειρουργικά όρια άτυπη υπερ-

πλασία των πόρων, τότε πρέπει ο ασθενής να υποστεί εκ νέου χειρουρ-
γική επέμβαση για να γίνει οριστικός καθαρισμός υπό υγιή όρια της 
περιοχής (Decker et al 1997). Εάν το αφαιρεθέν τεμάχιο περιέχει μια 
μικρή εστία ΑΥΠ η οποία περιβάλλεται από τουλάχιστον 5χιλ υγιούς 
ιστού, μπορούμε να μην κάνουμε εκ νέου χειρουργική επέμβαση αλλά 
η ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται με μαστογραφία κάθε 6 
μήνες για τα επόμενα δύο χρόνια (και έπειτα με ετήσια μαστογραφία), 
ιδίως όταν η εστία της ΑΥΠ περιείχε αποτιτανώσεις (Faverly et al 1994, 
Ohtake et al 1995, Decker et al 1997) (Εικ.4.14). Σε κάθε περίπτωση η 
μαστογραφία πρέπει να συνδυάζεται με υπερηχοτομογράφημα.

Πορογενές Καρκίνωμα in situ (ΠΚis)
Τα τρία πέμπτα όλων των πορογενών καρκινωμάτων in situ είναι καρκι-
νώματα Paget με κεντρομόλο διασπορά και διήθηση της επιδερμίδα της 
θηλής (διαφοροδιάγνωση: έκζεμα, δείτε Εικ.5.1, 5.52 Γ σελ.364) και 
ενδοκυστικά θηλώδη καρκινώματα (δείτε Εικ.5.138, σελ.274, 389) τα 
οποία έχουν μια πιο μακρά φάση παραμονής σε κατάσταση in situ (δι-
αφοροδιάγνωση: θηλωματώδης κύστη). Μόνο περίπου το ένα τέταρτο 
των μη διηθητικών καρκινωμάτων παρουσιάζεται ως μια αδρή περιγε-
γραμμένη πύκνωση. Η πλειονότητα αυτών εμφανίζεται ως  μια μονήρης 
μικροσκοπική εστία ή πολλαπλές μικροσκοπικές εστίες οι οποίες εντο-
πίζονται σε μικρές σχετικά  περιοχές (συνήθως με διάχυτη ενδοπορι-
κή ανάπτυξη) και στις περισσότερες από τις μισές των περιπτώσεων ανι-
χνεύονται εξαιτίας των μικροαποτιτανώσεών τους (Εικ.4.15-4.19).

(συνεχίζεται στην σελίδα 40)

Ζ Κυτταρολογικό δείγμα όπου απεικονίζονται κύτταρα του επιθηλίου των 
πόρων με μεγάλους πλειόμορφους πυρήνες.

ΣΤ Λοξή μαστογραφική λήψη του δεξιού μαστού το 2002. Ο αδενικός ιστός 
απεικονίζεται πιο πυκνός συγκριτικά με τη μαστογραφική λήψη του 2001 
(Δ). Ο δεξιός μασχαλιαίος λεμφαδένας είναι διογκωμένος και δεν παρου-
σιάζει λιπώδη εκφύλιση (ACR 2, BIRADS ;, PGMI). Ο αριστερός μαστός δεν 
παρουσιάζει μεταβολή συγκριτικά με τη μαστογραφική λήψη του 2001.

Ερώτηση στην Eικ 4.14

Βάσει του ιστορικού της ασθενούς τι θα προτείνατε;

(Α) Παρακολούθηση και επανέλεγχος σε 6 μήνες.

(Β)  Ανοιχτή βιοψία συμπεριλαμβανομένης και έρευνας για την 

αυξημένη πυκνότητα του μαστού.

(Γ)  Αντιφλεγμονώδη αγωγή και επανέλεγχος σε 4 εβδομάδες.

 → Απάντηση στη σελ.345
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 Εικ.4.15   Πορογενές Καρκίνωμα in situ (ΠΚis).

 Εικ.4.16   Μικρές εστίες αποτιτανώσεων ενός πορογενούς καρκινώματος in situ (ΠΚis) πλάι σε εστία αδένωσης.

A Η μαστογραφία απεικονίζει μια ομάδα πλειό-
μορφων αποτιτανώσεων με ελλειψοειδή μορφο-
λογία (βέλη) στα αριστερά μιας σαφώς περιγε-
γραμμένης κύστης ομοιογενούς πυκνότητας.

Β Η μαστογραφία του δείγματος ενός  πόρου 
(μεγέθυνση x 5) απεικονίζει έναν μεμονωμένο 
αγωγό με χονδροειδείς πλειόμορφες αποτιτα-
νώσεις παραπλεύρως μιας κύστης.

Γ Παθολοανατομικό δείγμα ενός μεμονωμένου 
πεπαχυσμένου πόρου. Οι λευκωπές – ωχρές  
αποτιτανώσεις (βέλη) απεικονίζονται παραπλεύ-
ρως μιας μεμονωμένης κύστης.

Α Μασ τογραφία (μεγεθυν τική λήψη) όπου 
απεικονίζεται μια μικρή περιοχή με μια ομάδα 
αποτιτανώσεων μεγέθους 3 χιλ σε ένα κατά τα 
άλλα φυσιολογικό μαστό (ομοίως στις εικόνες 
4.15,  4.17).

Β Μασ τογραφία δείγματος (μεγέθυνση x 10) 
όπου απεικονίζεται μια ομάδα μετρίως πλειό -
μορφων αποτιτανώσεων σε μια περιγεγραμμένη 
περιοχή η οποία σημειώνεται με ένα μεταλλικό 
οδηγό και μια υποδερμική βελόνα.

Γ Ιστολογικό δείγμα (μεγέθυνση προσεγγιστικά 
x 160) όπου απεικονίζεται άτυπη λοβιακή υπερ-
πλασία (ΛΕΝ 3 παραπλεύρως σε ΛΚis) με μικρο-
αποτιτανώσεις σε μια αδενοκυψέλη (βέλος) 
(ευγενική προσφορά από Dahm, Esslingen). 
Σημείωση: Οι αλλοιώσεις ΛΕΝ περιέχουν μερι-
κές φορές μικροαποτιτανώσεις όπως το ΠΚis.  

Κύστη

Κύστη

Κύστη
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 Εικ.4.22  Ινοαδένωμα ή ΑΥΠ;  (συνέχεια)
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Η ανίχνευση λεμφαδενικών μεταστάσεων  σημαίνει πάντα ότι 
υπάρχει διηθητική νόσος (δείτε Εικ.5.87 σελ.199)

Εάν οι ιστολογικές  εξετάσεις (μετά από βιοψίες  δια τέμνουσας 
βελόνης ή με τη βοήθεια του κενού) έχουν ενδείξεις για την πολυ-
κεντρικότητα του ΠΚis, τότε πρέπει να λάβουμε υπόψη  το ενδε-
χόμενο αμφοτερόπλευρων αλλοιώσεων (σύσταση για MRI).

Χρήσιμη Πληροφορία

Ερώτηση στην Eικ. 4.22

Βάσει του ιστορικού της ασθενούς τι θα προτείνατε;

(Α) Ινοαδένωμα.

(Β) ΑΥΠ/ΠΚis.

(Γ) Αδένωση των πόρων.

 → Απάντηση στη σελ.346

ληπτές στη μαστογραφία, στο υπερηχοτομογράφημα, στη μαγνητική 
και την κυτταρολογική εξέταση. Όλοι οι ιατροί που ασχολούνται με 
την απεικόνιση του μαστού πρέπει να γνωρίζουν αυτού του είδους τις 
αλλοιώσεις έτσι ώστε να ερμηνεύουν σωστά τις μαστογραφίες, τα υπε-
ρηχοτομογραφήματα και τις μαγνητικές είτε ξεχωριστά είτε σε συνδυ-
ασμό μεταξύ τους.

Θεραπευτικές Επιπτώσεις

Ακόμα και στην περίπτωση που οι ιστολογικές εξετάσεις είναι αρνητι-
κές για διηθητική νόσο  του μαστού, είναι πιθανό σε ποσοστό 1-6% να 
έχουμε λεμφαδενικές μεταστάσεις, όπως αναφέρεται στη βιβλιογρα-
φία (Holland et al 1990). Τα ποσοστά αυτά συμπεριλαμβάνουν και τις 
μεταστάσεις από ΠΚis με μέγεθος μεγαλύτερο των 2 εκατοστών.

Σύμφωνα με τους Holland et al (1990) τα ποσοστά των μεταστάσεων 
είναι πολύ χαμηλά για τα ΠΚis με διάμετρο μικρότερη των 2 εκατο-
στών. Αυξάνονται όμως απότομα για τις αλλοιώσεις με διάμετρο με-
γαλύτερη των 2,5 εκ. Επίσης αυξάνεται και η πιθανότητα διήθησης της 
θηλής. Κάθε αλλοίωση ΠΚis, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, πρέπει 
να υφίστανται μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία 50 Gy. Με αυτόν τον 
τρόπο έχει αποδειχθεί ότι μειώνεται η υποτροπή διηθητικών ή μη δι-
ηθητικών βλαβών από 4,8% σε 1,9% (Julien et al 2000). Η μετεγχει-
ρητική ακτινοθεραπεία έχει πολύ μικρή επίδραση στα ποσοστά υπο-
τροπής όταν εφαρμόζεται σε αλλοιώσεις χαμηλής κακοηθείας. Επο-
μένως, μπορούμε να παραλείψουμε τη μετεγχειρητική ακτινοθερα-
πεία σε όγκους μικρότερους των 2 εκ (χαμηλής κακοήθειας G1) οι 

90 % των κακώς διαφοροποιημένων αλλοιώσεων ΠΚis (G3) υφίστα-
νται ενδοπορική διασπορά κατά συνέχεια ιστών (δείτε Εικ.4.28), ενώ 
το 70% των καλώς διαφοροποιημένων (G1) ΠΚis εμφανίζονται ως πο-
λυεστιακές αλλοιώσεις. Ένας πιθανός λόγος είναι ότι οι αδενοκυψέ-
λες αμφοτέρων των μαστών ωριμάζουν συγχρόνως και επομένως είναι 
την ίδια περίπου περίοδο ευάλωτες στις βλαπτικές επιρροές διάφορων 
ενδογενών και  εξωγενών παραγόντων (δείτε σελ.9).

Οι αποστάσεις μεταξύ των διαφορετικών εστιών ονομάζονται «κενά» 
από τους παθολογοανατόμους και είναι συνήθως πολύ μικρά. Πε-
ρίπου το 82% των κενών είναι μικρότερο των 4 χιλ, 10% από 5 έως 
9 χιλ και 8% 10χιλ ή μεγαλύτερα. Αυτό σημαίνει ότι ο ακτινολόγος 
πρέπει να επισημαίνει στον χειρουργό όλες τις αποτιτανώσεις ή τα ευ-
ρήματα των υπερήχων/μαγνητικής μαστογραφίας που παρατηρούνται 

Δ Κεφαλουραία μαστογραφική λήψη του αριστερού μαστού όπου απει-
κονίζεται μια ομάδα μικροαποτιτανώσεων στην 11η περίπου ώρα (Μ/20) 
(ACR 3, BIRADS;, PGMI). Η μικρή εικόνα πάνω δεξιά είναι μια  μεγέθυνση 
των αποτιτανώσεων.

Ε Υπερηχοτομογράφημα  του αριστερού μαστού όπου απεικονίζεται ένα 
ινοαδένωμα διαστάσεων 1,7 x 0,4 x 0,4 εκ στη 2η ώρα με ομαλά  όρια. Ο 
καλοήθης όγκος δεν παρουσιάζει  μεταβολή του σχήματος ή του μεγέ-
θους  του συγκριτικά με την προηγούμενη εξέταση.

οποίοι αφαιρέθηκαν με ένα υγιές όριο της τάξης των 10 χιλ (σύμφωνα 
με την γερμανική καρκινική εταιρία).

Οι Bocker et al (1997) υποστηρίζουν ότι σε γενικές γραμμές το ΠΚis 
είναι ήδη ευμέγεθες τη στιγμή που ανιχνεύεται (δείτε Εικ.4.22, 4.23). ενώ 
είναι πράγματι αλήθεια ότι οι διηθητικοί όγκοι ανιχνεύονται όταν είναι 
σχετικά μικροί, αυτό δεν ισχύει για τα ΠΚis. Η εξελίξεις στις διαγνωστικές 
μεθόδους επέφεραν μεν μια σχετικά αλλά και απόλυτη αύξηση στη συ-
χνότητα ανίχνευσης των αλλοιώσεων ΠΚis χωρίς όμως να παρατηρηθεί 
αύξηση της ανίχνευσης των σχετικά μικρών σε μέγεθος ΠΚis. Τα περισ-
σότερα ΠΚis προσβάλλουν μια περιοχή διαμέτρου 5 εκ περίπου. Οι μι-
κρότερες αλλοιώσεις είναι πιο σπάνιες. Όλα τα ΠΚis  είναι δυνητικά πο-
λυεστιακά. Ένα ΠΚis περιγράφεται ως πολυεστιακό όταν η απόσταση 
μεταξύ δύο εστιών είναι μεγαλύτερη των 4 εκ. Πολυκεντρικό θεωρείται 
όταν οι αλλοιώσεις βρίσκονται σε διαφορετικά τεταρτημόρια.
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Οι αλλοιώσεις ΛοΝ δεν έχουν τυπικά ακτινολογικά χαρακτηριστικά 
(εκτός από άτυπες αποτιτανώσεις) καθώς οι αποτιτανώσεις εντοπίζο-
νται συνήθως πλησίον του όγκου και είναι συνήθως καλοήθεις. Με-
ρικές φορές διογκώνονται τα λοβίδια,, εύρημα το οποίο όμως τις πε-
ρισσότερες φορές  δεν αναγνωρίζεται στους πυκνούς μαστούς. Ακόμα 
όμως και να ανιχνευτεί ένα τέτοιο εύρημα είναι μη ειδικό και δεν έχει 
θεραπευτικές επιπτώσεις (Εικ. 4.31, 4.32). Το υπερηχοτομογράφημα 
υψηλής ανάλυσης θα μπορούσε να αναγνωρίσει εστιακές διογκώσεις 
του αδενικού ιστού (Εικ. 4.33) αλλά κάτι τέτοιο είναι τόσο συχνό εύρημα 
που δεν μπορεί να αποδοθεί στο ΛΚis. Οι Pope et (1988) περιέγραψαν 
τα μαστογραφικά  απεικονιστικά πρότυπα 26 ΛΚis επιβεβαιωμένα από 
829 βιοψίες σε 8628 γυναίκες. Σε ποσοστό 3,8% των βιοψιών βρέθηκε 
καρκίνωμα. Το ΛΚis δεν συνυπήρχε με άλλες κακοήθειες αλλά με δι-
άφορες καλοήθεις καταστάσεις όπως πχ. ινοαδένωμα. Δεν ήταν σπά-
νιες οι περιπτώσεις να γίνει αφαίρεση ψηλαφητών μορφωμάτων και τυ-
χαία να αναγνωριστεί εντός του μορφώματος ή πέριξ αυτού εστία ΛΚis. 
Τρεις από τις παραπάνω γυναίκες είχαν μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα 
και υπέστησαν βιοψία του μαστού για ψηλαφητό εύρημα ή λόγω ασύμ-

μετρης σκίασης με αποτιτανώσεις. σε αυτές τις περιπτώσεις βρέθηκαν 
εστίες ΛΚis σε «υγιή» ιστό και σε ένα ινοαδένωμα. Είναι πιθανό ότι στο 
μέλλον θα ανιχνεύουμε με μικρότερη συχνότητα τα ΛΚis καθώς οι ανοι-
χτές βιοψίες των καλοηθών βλαβών γίνονται σταδιακά όλο και πιο σπά-
νιες και αντικαθίστανται από τις λιγότερες επεμβατικές μεθόδους (δείτε 
σελ.230). Ακόμη και ινοαδενώματα ή θηλώματα με διάμετρο 2 εκ μπο-
ρούν να αφαιρεθούν εκλεκτικά με τη βοήθεια της βιοψίας εκ κενού υπό 
την στερεοσκοπική ή υπερηχοτομογραφική καθοδήγηση.

Το ΛΚis  είναι ένα εξαιρετικά κοινό εύρημα σε μαστού με έντονη πε-
ριεκτικότητα σε στρώμα, πολλούς πόρους και εστιακές σκιάσεις (το 
πρότυπο μαστού P2 ή DY κατά Wolfe 1976, δείτε σελ.98). Το υπερηχο-
τομογράφημα υψηλής ανάλυσης μπορεί να ξεχωρίσει τα διογκωμένα 
λοβίδια στις περιοχές αυξημένης πυκνότητας των μαστών – που απο-
τελούν δυνητικά τη φωλέα ενός ΛΚis ή ενδεχομένως και ενός διηθη-
τικού λοβιακού καρκινώματος  (δείτε Εικ.4.33) – και να τα διακρίνει 
από τον συνδετικό ιστό. Στη περίπτωση που τα λοβίδια είναι μεγαλύ-
τερα του συνηθισμένου (διαφοροδιάγνωση: αδένωση) πρέπει να γί-
νεται σύσταση για βιοψία υπό υπερηχοτομογραφική καθοδήγηση. 

 Εικ. 4.31   Λοβιακό καρκίνωμα  in situ (ακτινολογικά χαρακτηριστικά).

Α Λοξή μαστογραφική λήψη (μεγέθυνση) του δεξιού μαστού όπου απεικο-
νίζονται διογκωμένες ΤΠΛΜ στο άνω ημιμόριο του μαστού (δείτε Εικ.4.4Δ, 
σελ.26).

Β,Γ Ακτινογραφία  δειγμάτων ενός καρκινώματος in situ (ΛΚis) όπου απει-
κονίζεται διόγκωση των ΤΠΛΜ και στα δύο διαφορετικά δείγματα. Η εικόνα 
Γ δείχνει ένα πόρο με μερικά ΤΠΛΜ. όλες οι περιοχές αναγνωρίστηκαν 
ιστολογικά ως καρκίνωμα in situ.
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Δ Πορογενές καρκίνωμα με μικροαποτιτανώ-
σεις. Ογκωτικές εξεργασίες παρατηρούνται 
εντός των διογκωμένων πόρων (δείτε ένθετο) 
με αποτέλεσμα να προκαλούν διεύρυνση του 
αυλού και  βράχυνση (εισολκή της θηλής). Είναι 
δυνατό να γίνει πρώιμη ανίχνευση στη μαστο-
γραφία (δείτε Εικ.4.15Α,Β,Γ σελ.38 και σελ.67) 
αλλά όχι στο υπερηχοτομογράφημα ούτε στην 
MRI (δείτε σελ.201).
Ε Πορογενές καρκίνωμα χωρίς αποτιτανώσεις. 
Διάχυτη διήθηση των γαλακτοφόρων πότων 
με διεύρυνση του αυλού και βράχυνση (δείτε 
ένθετο και Εικ.4.35Β). κατά την ψηλάφηση 
παρατηρείται μια μη ειδική σκληρία του δέρ-
ματος (Εικ.5.90Δ,σελ.372). Το πρώτο κλινικό 
σημείο είναι η παρεκτόπιση και/ή εισολκή της 
θηλής (Εικ.4.37Β,Γ σελ66, Εικ.5.11Α,Β, σελ.88, 
Εικ.5.57Ε, σελ.367). Στη μαστογραφία οι αλλοι-
ώσεις αυτές παρουσιάζουν ανώμαλα όρια και 
αναγνωρίζονται καθυστερημένα. Ανιχνεύονται 
καλύτερα στο υπερηχοτομογράφημα και ακόμα  
καλύτερα στην MRI όπου παρουσιάζουν ανο-
μοιογενή σκιαγραφική ενίσχυση (Εικ.5.11 Δ,Ε, 
σελ.354, Εικ.5.124Β, σελ.255).
ΣΤ Διάχυτο. Η διασπορά του καρκίνου είναι διά-
χυτη κατά μήκος των πόρων και των λεμφατι-
κών αγγείων (λεμφαγγειακή καρκινωμάτωση). 
Μπορεί να παρατηρηθεί ελάττωση  ή αύξηση 
του μεγέθους του μαστού (εξαρτάται από τη 
συνοδό ίνωση). Στην MRI παρατηρείται όχι πολύ 
έντονη σκιαγραφική ενίσχυση (δείτε Εικ.5.173, 
σελ.320, Εικ.5.178 ΣΤ, σελ.326) εκτός στην περί-
πτωση του διηθητικού λοβιακού καρκινώματος 
(Εικ.5.188, σελ.342).

 Εικ.4.35  Πορογενές καρκίνωμα χωρίς αποτιτανώσεις.

Α Ανατομικό παρασκεύασμα που περιέχει  μια 
γκριζωπή περιοχή με μερικώς οδον τωτά και 
ασαφή όρια. Στο παρασκεύασμα παρατηρού-
νται επίσης διογκωμένοι πόροι εντός των οποίων 
υπάρχουν ογκωτικές εξεργασίες.

Β Ιστολογική τομή (μεγέθυνση x 40) με χρώση 
Van Gieson. Ο συνδετικός ιστός παρουσιάζει 
καφέ-κοκκινωπό χρώμα. Οι πόροι και οι ΤΠΛΜ 
είναι διατεταμένοι (κάτω ήμισυ της τομής) και 
έχουν ινωτικά τοιχώματα.

Γ Μικροακτινογραφία (μεγέθυνση x 30). Ακτινο-
γραφία ενός παρασκευάσματος με πάχος 50μm. 
Οι ογκωτικές εξεργασίες εντός των διογκωμέ-
νων πόρων είναι από ακτινογραφικής άποψης 
λιγότερο πυκνές από ότι το ινωτικό τοίχωμα. Το 
παρασκεύασμα έχει παρόμοια υπερηχοτομο -
γραφική εικόνα με αυτή της μικροακτινογρα-
φίας (δείτε Εικ.4.36).

Δ E ΣΤ

Πορογενής 
αποτιτανούμενος

Πορογενής μη 
αποτιτανούμενος

Διάχυτος
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Μέτρια: Μαστογραφική εικόνα που πληροί κριτήρια 2-6 αλλά παρου-
σιάζει σφάλματα στο 7 και δεν πληροί τελείως το 1 και 8.
• Ο μαστός δεν απεικονίζεται πλήρως:

 – Οι θωρακικοί μύες δεν απεικονίζονται (ΘΘΓ: δείτε Β Εικ. 5.14) 
δεν μπορεί να μετρηθεί

 – Μεγάλα τμήματα του μασχαλιαίου κολπώματος δεν απεικονίζο-
νται 

• Απεικονίζονται δερματικές πτυχές αλλά δεν κρύβουν το μαζικό πα-
ρέγχυμα

Ανεπαρκής: Μια ανεπαρκής μαστογραφία πληροί ένα από τα παρακά-
τω κριτήρια:
• Μέρος του μαστού δεν απεικονίζεται
• Ανεπαρκής συμπίεση
• Μη σωστή έκθεση
• Μη σωστή επεξεργασία
• Παρατηρούνται τεχνικά σφάλματα (πχ. δερματικές πτυχές) που 

αποκρύπτουν το μαζικό παρέγχυμα
• Ανεπαρκής σήμανση

Οι ανεπαρκείς μαστογραφίες πρέπει να επαναλαμβάνονται.
Τα κριτήρια ποιότητας για την κεφαλουραία προβολή παρουσιάζο-

νται σχηματικά στην Εικ. 5.15.

Σφάλματα στην κεφαλουραία προβολή και πιθανές αιτίες

• Ο αδένας που βρίσκεται κοντά στο θωρακικό τοίχωμα δεν απεικο-
νίζεται πλήρως
 – Λάθος θέση bucky.
 – Δεν έγινε σωστή έλξη προς τα εμπρός του μαστού.

• Δερματικές πτυχές:
 – Λιπώδης ιστός στο άνω έξω τεταρτημόριο.
 – Μεγάλου βαθμού στροφή του ώμου προς τα έσω.
 – Η θηλή δεν απεικονίζεται σε προφίλ
 – Η θέση του bucky είναι λανθασμένη (όταν το bucky είναι ψηλά 
τότε η θηλή δείχνει προς τα κάτω, αντίθετα όταν το bucky είναι χα-
μηλά θα δείχνει προς τα κάτω).

 – Δεν έγινε σωστή έλξη του κάτω τμήματος του μαστού.
 – Συγγενής ανατομική ανωμαλία.

 Εικ. 5.14  Σχηματική απεικόνιση της γραμμής θηλής-θωρακικού μυός. 
Α-Β πρέπει να είναι < 15 χιλ.

 Εικ. 5.15  Κριτήρια ποιότητας για τις κεφαλουραίες μαστογραφίες.

Α Σχηματική απεικόνιση των κριτηρίων ποιότητας για κεφαλουραίες 
μαστογραφίες.

Β Άριστη τοποθέτηση του αριστερού μαστού σε κεφαλουραία προβολή 
όπου απεικονίζεται ξεκάθαρα το μασχαλιαίο κόλπωμα με τη παρουσία 
ποριακού καρκινώματος τύπου comedo (συγκρίνετε με την Εικ. 5.16Β).

CC με σήμανση 
δεξιά/αριστερά

CC με σήμανση 
δεξιά/αριστερά

Ο
νοματεπώ

νυμο 
ασ

θενούς και ημερομηνία

Ο
νοματεπώ

νυμο 
ασ

θενούς και ημερομηνία

Ο
νοματεπώ

νυμο 
ασ

θενούς και ημερομηνία

MLO με σήμανση 
δεξιά/αριστερά

Ουρά του 
μαστού

Μαζικό 
παρέγχυμα

Θωρακικός μυς 

Θηλή σε προφίλ

Γωνία 90° μοιρών

Γωνία 90° μοιρών

Β
Α
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 Εικ. 5.19  Συμψηφισμός των δεδομένων της μαστογραφίας, υπερηχοτομογραφήματος,, στερεοσκοπικής βιοψίας, μαγνητικής μαστογραφίας και 
της κυτταρολογίας.

Ψηφιοποιητής

Υπέρηχος GE Logiq 400

Μικροσκόπιο

Σταθμός εργασίας

Ξηρός εκτυπωτής

Giotto 
Image MD

Μαγνητικός 
μαστογράφος

PACS μαστών

GE Senovision Υπέρηχος GE Logiq 400 Σταθμός εργασίας

 Εικ. 5.20  Οθόνες υψηλές ανάλυσης με 
οπτικά βοηθήματα και διάφορες επιλογές 
(πχ. μεγέθυνση) βελτιώνουν τις διαγνωστικές 
ικανότητες και διευκολύνουν τη διπλή 
ανάγνωση των εικόνων. Στον σταθμό εργασίας 
Image Diagnost International ακόμα και οι 
ψηφιακές κλινικές φωτογραφίες (μεταβολές 
της θηλής και του δέρματος) μπορούν να 
συμπεριληφθούν στον ψηφιακό φάκελο της 
εξεταζόμενης.
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Η ψηφιακή τεχνολογία δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ιατρική 
φροντίδα. Η σκοπός της τεχνολογίας αυτής είναι να συμβάλλει 
στη βελτιστοποίηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, στη διευ-
κόλυνση της διάγνωση και στην αποσυμφόρηση των υπερφορτω-
μένων καθημερινών προγραμμάτων των απεικονιστικών κέντρων. 
Η ταχεία ροή των δεδομένων σε ένα πλήρως ψηφιακό σύστημα 
μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά  στην επίτευξη των παραπάνω.

Ψηφιακά Στερεοσκοπικά Συστήματα

Τα ψηφιακά στερεοσκοπικά συστήματα βιοψίας έχουν πλέον ενσωμα-
τωθεί στην καθημερινή πρακτική σε πολλά νοσοκομεία και ιατρεία μα-
στού σε όλον τον κόσμο, αντικαθιστώντας τα μη ψηφιακά συστήματα.

Τα ψηφιακά συστήματα επιτρέπουν τη διενέργεια της FNA, CBA και 
VA σε πολύ σύντομο χρόνο (δείτε σελ.230) με σχετικά καλή, λεπτομερή 
απεικόνιση. Επίσης είναι  δυνατό να γίνει πολύ αποτελεσματικά η προ-
εγχειρητική επισήμανση των αλλοιώσεων με την εισαγωγή αγκίστρων. 

Παρακάτω θα περιγράψουμε τη λειτουργία ενός μερικώς ψηφιακού 
συστήματος όπως πχ. το Senovision της GE. Το σύστημα αυτό αποτε-
λείται από μια συσκευή που προστίθεται στο ήδη υπάρχοντα συμβα-
τικό μαστογράφο. Η συσκευή αυτή επιτρέπει στον εξεταστή να κάνει 
βιοψίες ή να τοποθετεί εντοπιστικά άγκιστρα εντός ενός περιορι-

Ένα άλλο πλεονέκτημα της ψηφιακής τεχνολογίας είναι ότι τα δε-
δομένα μπορούν να διανεμηθούν και σε άλλους υπολογιστές δια-
μέσου δικτύων. διαφορετικοί ιατροί θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 
υποδίκτυα όπου θα αντιμετωπίζονται και θα συζητούνται τα ιατρικά 
προβλήματα κάνοντας έτσι εικονικά ιατρικά συμβούλια. Για να συμβεί 
κάτι τέτοιο πρέπει πρώτα να ξεπεραστούν κάποια τεχνικά και νομικά 
προβλήματα καθώς αφενός τα διάφορα ψηφιακά συστήματα παρου-
σιάζουν ασυμβατότητα μεταξύ τους και αφετέρου οι κανόνες ασφα-
λείας των δικτύων καθιστούν δύσκολη την επικοινωνία μεταξύ διαφο-
ρετικών ιατρών και διαφορετικών νοσοκομείων.

σμένου πεδίου απεικόνισης 6 x 8 εκατοστών (Εικ. 5.21). Επειδή το σύ-
στημα αυτό αποτελεί μια απλή προσθήκη και όχι ένα ξεχωριστό μη-
χάνημα, το κόστος είναι σχετικά ευνοϊκό συγκριτικά με ένα μηχά-
νημα τύπου Fischer που κάνει μόνο στερεοτακτική βιοψία. Προφανώς 
μπορούν να γίνουν όλα τα διαφορετικά είδη βιοψιών (FNA, BIMB, 
ΒΚ). Στο σύστημα Giotto η στερεοσκοπική βιοψία γίνεται με παρό-
μοιο αλλά πιο καλαίσθητο τρόπο. Το gantry λαμβάνει κλίση 90 μοιρών 
ενώ το εξεταστικό τραπέζι μπορεί και κινείται πάνω από την πηγή των 
ακτίνων Χ. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα σύστημα στερεο-
σκοπικής βιοψίας σε πρηνή θέση (δείτε Εικ. 5.22, Εικ. 5.107Z σελ.233) 
το οποίο έχει ακρίβεια συγκρίσιμη με αυτή της συμβατικής βιοψίας. 
Εμείς κάνουμε τις περισσότερες βιοψίες  όχι στην πρηνή θέση αλλά 
στην ύπτια όπως απεικονίζεται στην Εικ. 5.22Δ). Η θέση αυτή είναι 

 Εικ. 5.21   Senovision. 

 Εικ. 5.22    Ψηφιακή μαστογραφία Giotto (Ιταλία).
A Μηχάνημα ψηφιακής μασ τογραφίας πλήρους 
πεδίου.
B Βιοψία με mammotome σε πρηνή θέση.
Γ Βιοψία με mammotome σε καθιστή θέση (λοξή).
Δ Βιοψιά δια τέμνουσας βελόνης σε ύπτια θέση. Η 
θέση αυτή είναι πολύ άνετη για την ασθενή. Στη θέση 
αυτή μπορούμε να έχουμε πρόσβαση ακόμα και σε 
αλλοιώσεις βαθιά εντός του μαστού.
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