
ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΑΚΤΙΝΩΤΗ 

ΟΥΛΗ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΔΕΝΑ 

 Ξηροπόταμου Ν. Όλγα 1, Σβάρνα Ευγενία 1 ,Ζευγαρά Μαρία 1 , Χαρίσης 

Χαρίλαος 2, Αργυροπούλου Ι. Μαρία1


1Τμήμα Κλινικής Ακτινολογίας και Απεικόνισης Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο Ιωαννίνων.


2  Χειρουργική  Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.



ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να αναδείξει 

τα ευρήματα της ακτινωτής ουλής του μαζικού 

αδένα, μιας σπάνιας νοσολογικής οντότητας που 

απεικονιστικά μιμείται διηθητικό καρκίνο 

μαστού.



ΥΛΙΚΟ- ΜΕΘΟΔΟΙ

 Γυναίκα 36 ετών, προσήλθε για ετήσιο 

υπερηχογραφικό έλεγχο μαστού.

 Δεν αναφερόταν επιβαρυντικοί παράγοντες στο 

ιστορικό της ασθενούς.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 Κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο αναδείχθηκαν  

ινοκυστικές αλλοιώσεις του μαζικού αδένα και δύο 

ανομοιογενείς περιοχές, η  πρώτη στην 7η ώρα του δεξιού 

μαστού και η δεύτερη στην 2- 3η ώρα του αριστερού μαστού 

με ασαφή όρια και συρροή ινοαδενικών στοιχείων και πόρων. 

 Ακολούθησε έλεγχος με ψηφιακή μαστογραφία, οποία 

ανέδειξε πυκνούς μαστούς και  δύο περιοχές  με ακτινωτές 

προσεκβολές και ικανή καταστροφή της αρχιτεκτονικής του 

παρεγχύματος,  που αντιστοιχούσαν στις ύποπτες περιοχές 

που είχαν περιγραφεί υπερηχογραφικά.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ –

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

ΔΕΞΙΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΜΑΣΤΟΣ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΕΞΙΟΣ ΜΑΣΤΟΣ 

CC ΠΡΟΒΟΛΗ

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΜΑΣΤΟΣ

LMO ΠΡΟΒΟΛΗ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 Συστήθηκε περαιτέρω απεικονιστικός έλεγχος με μαγνητική 

μαστογραφία.

 Η μαγνητική μαστογραφία μαστών απεικονίζει τις δύο 

προαναφερθείσες περιοχές , με ικανή διαταραχή του 

παρεγχύματος ,ανώμαλα όρια και έντονο ανομοιογενή 

εμπλουτισμό στο γαδολίνιο. 

 Οι αλλοιώσεις εμφάνιζαν καμπύλες τύπου ΙΙ κατά τον 

δυναμικό έλεγχο.

 Τα ευρήματα όλων των απεικονιστικών μεθόδων ήταν 

ύποπτα για  διηθητικού τύπου αλλοιώσεις  (BIRADS V). 

 Ακολούθησε ανοιχτή βιοψία των αλλοιώσεων και η τελική 

διάγνωση ήταν ακτινωτή ουλή αμφοτερόπλευρα και 

ινοκυστικές αλλοιώσεις.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΕΞΙΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΜΑΣΤΟΣ



ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 Η ακτινωτή ουλή (radial scar) είναι μια ιδιοπαθής καλοήθης 
σκληρυντική αλλοίωση του μαζικού αδένα που χαρακτηρίζεται από ένα 
κεντρικό ινοελαστικό πυρήνα με πόρους και λόβια σε ακτινωτή διάταξη 
που παρουσιάζουν ποικίλες υπερπλαστικές αλλαγές και κύστεις. Δεν 
σχετίζεται με προηγηθείσα επέμβαση, τραυματισμό ή ακτινοβολία στην 
περιοχή. 

 Εάν υπερβαίνει σε διάμετρο το 1 εκ ονομάζεται σύνθετη σκληρυντική 
αλλοίωση (complex sclerosing lesion).

 Είναι σπάνια οντότητα (0.1- 2 περιπτώσεις  στις 1000 μαστογραφίες). 
Εμφανίζεται σε γυναίκες 40-60 ετών,  συχνά με πολλαπλές εντοπίσεις 
και με αμφοτερόπλευρη εμφάνιση έως και 40% των περιπτώσεων. 

 Απεικονιστικά χαρακτηρίζεται από διαταραχή της αρχιτεκτονικής του 
µαστού , µε ακτινωτές προσεκβολές και  µικροαποτιτανώσεις. Στο 
κέντρο της σκίασης  μπορεί να διακρίνεται ο  χαρακτηριστικός 
διαυγαστικός ελαστικός πυρήνας.

 Συνυπάρχει στο 30% των περιπτώσεων με πορογενές ή σωληνώδες 
καρκίνωμα μαστού.

 Η διαφορική διάγνωση περιελάμβανει το διηθητικό καρκίνωμα, την 
σκληρυντική αδένωση και άλλες καταστάσεις αδένωσης.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 Το μεγάλο ποσοστό συνύπαρξης με κακοήθεια στις 

βλάβες αυτές και η δυσκολία εκτίμησης τους μόνο 

απεικονιστικά κάνει απαραίτητη την χειρουργική 

εξαίρεση και την ιστοπαθολογική τεκμηρίωση.

 Η τελική διάγνωση είναι ιστοπαθολογική.


