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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ:

138 ασθενείς με ύποπτες μαστογραφικές αλλοιώσεις ταξινομημένες ως

BIRADS≥4, υποβλήθηκαν στο νοσοκομείο μας σε βιοψία με το σύστημα

Β.L.E.S. Η επιλογή τους στηρίχθηκε στα μαστογραφικά και

υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά των αλλοιώσεων : ύποπτες σκιάσεις,

ομάδες αποτιτανώσεων, ασυμμετρία και διαταραχή αρχιτεκτονικής.

ΣΚΟΠΟΣ :

Σκοπός της εργασίας είναι η αξιολόγηση του Intact® Breast Lesion 

Excιsion System (B.L.E.S) ως μεθόδου βιοψίας ύποπτων για κακοήθεια, 

μη ψηλαφητών μαστογραφικών αλλοιώσεων .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ :

Με το σύστημα BLES μπορούν 

εύκολα και σχετικά ανώδυνα να 

αφαιρεθούν ύποπτες μη 

ψηλαφητές μαστογραφικές 

αλλοιώσεις γεγονός που 

επιτρέπει  ακριβή ιστολογική 

διάγνωση και καθιστά τη μέθοδο  

αξιόπιστη στη πρόληψη  του 

καρκίνου του μαστού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :

Όλες οι βιοψίες με το σύστημα BLES ήταν πολύ καλά ανεκτές, με ελάχιστες 

επιπλοκές. Εκτός από ένα απλό αιμάτωμα σε μία περίπτωση, δεν υπήρχαν άλλες 

άμεσες ή όψιμες επιπλοκές. Οι πιο κοινές βλάβες ήταν μικρές ύποπτες εστίες ή 

ομάδες μικροαποτιτανώσεων με ή χωρίς συνοδό εστία. Άλλες βλάβες ήταν 

διαταραχές αρχιτεκτονικής και ασυμμετρίες. 

Η ιστολογική εξέταση των βλαβών διαπίστωσε : 15 ινοαδενώματα (10,87%), 41 

ινοκυστικές αλλοιώσεις (29,72%), 21 DCIS (15,22%), 13 με λιπώδη εκφύλιση 

(9,42%), 4 διηθητικά πορογενή καρκίνωματα (2,90%), 14 με σκληρυντική αδένωση 

(10,14%), 1 ακτινωτή ουλή 0,72%), 12 με άτυπη υπερπλασία πόρων (ADH) 

(8,70%), 1 με λεμφοκυτταρική φλεγμονώδη διήθηση(0.72%), 7 με απλή 

υπερπλασία πόρων (5,07%), 2 λεμφαδένες με λεμφοζιδιακή υπερπλασία και 7 μη 

διαγνωστικά λόγω αλλοιώσεων από τη διαθερμία (7,07%).
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Μαστογραφία ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ

Μικρή σκίαση 17 12,3%

Ομάδα αποτιτανώσεων 68 49,3%
Ομάδα αποτιτανώσεων

με συνοδό εστία 47 34,1%

Ασυμμετρία 5 3,6%
Διαταραχή 

αρχιτεκτονικής 1 0,7%

ΣΥΝΟΛΟ 138 100%

Ιστοτεμάχιο

Παρασκεύασμα με 

αποτιτανώσεις


