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 Αναδρομική μελέτη των αποτελεσμάτων 
της προεγχειρητικής προσέγγισης  με λεπτή 
βελόνη, σε μη ψηλαφητές αλλοιώσεις του 
μαστού που διενεργήθηκαν από τον Ιούλιο 
του 2008 έως και σήμερα στο τμήμα 
Μαστογραφίας του Νοσοκομείου μας.



 Ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες.

 Δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως.

 1/9-10 γυναίκες θα εμφανίσουν καρκίνο μαστού στη διάρκεια της 
ζωής τους.

 Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του μαστού σχετίζεται με την 
ηλικία: 

o <39Υrs 0,5%
o 40-59Yrs 4-6%
o >60Υrs 7-12%

 Μικρός, αλλά υπαρκτός είναι και ο κίνδυνος για τους άνδρες. Για 
κάθε 100 γυναίκες με Ca μαστού, ένας άνδρας ηλικίας 50-70 ετών 
θα νοσήσει



Μπορούν να απεικονιστούν ως: 

 οζώδη σκίαση με ασαφή όρια 
και ακτινωτές       προσεκβολές
(Εικ.1)

 διαταραχή της  αρχιτεκτονικής  (Εικ.2)

 πλειόμορφες μικρο-αποτιτανώσεις
σε ομάδα 
(Εικ.3) 

Εικ.1

Εικ.2

Εικ.3



 σκίαση με παρουσία 
μικροαποτιτανώσεων (Εικ .4)

 αποτιτανώσεις δίκην 
εκμαγείου πόρου (Εικ.5)

 ως ασύμμετρη πυκνότητα (Εικ.6)
Εικ.5

Εικ.4

Εικ.6



 Έγιναν συνολικά 120 προεγχειρητικές προσεγγίσεις σε 
γυναίκες ηλικίας 38-70 ετών (μ.ο 54 έτη).

 Έγινε προσέγγιση της μαστογραφικής αλλοίωσης με λεπτή 
βελόνα 20 G υπό μαστογραφική καθοδήγηση.

 Η βλάβη οριοθετείται σύμφωνα με τις συντεταγμένες από 
το βαθμονομημένο πίεστρο, γίνεται η προσέγγιση με 
προώθηση της βελόνας και λαμβάνονται 2 λήψεις 
κεφαλουραία και κάθετη. 

 Η γυναίκα οδηγείται στο χειρουργείο, εξαιρείται η βλάβη 
και στέλνεται το χειρουργικό παρασκεύασμα για 
μαστογραφία. 

 Στο παθολογοανατομικό εργαστήριο το παρασκεύασμα 
τεμαχίζεται και επιστρέφει για μαστογραφική μεγεθυντική 
προβολή για προσδιορισμό του τμήματος που περιέχει τη 
βλάβη.



 Τεχνική μαστογραφικού εντοπισμού

Βαθμονομημένο πίεστρο  με διάτρητο 
διάφραγμα από Plexiglas με αρίθμηση 
στις δύο συντεταγμένες για τον 
προσδιορισμό της θέσης της βλάβης 
(κεφαλουραία λήψη)



Από τις 120 προσεγγίσεις μετά την ιστολογική ταυτοποίηση
ανεδείχθησαν:

72 καλοήθη ευρήματα (60%):
 34 αλλοιώσεις ινοκυστικής
 8 σκληρυντικής αδένωσης
 7 ινοαδενώματα
 4 άτυπης επιθηλιακής υπερπλασίας
 4 εστιακής αδένωσης
 4 λιπονέκρωσης
 4 επιπλακείσες κύστεις
 4 αλλοιώσεις χρόνιας φλεγμονής
 2 αδενολιπώματα
 1 ινολίπωμα



48 κακοήθη ευρήματα (40%):
 23 in situ καρκίνοι (22 πορογενείς-1 

λοβιακός)
 19 διηθητικοί καρκίνοι (18 πορογενείς-1 

λοβιακός)
 5 κακοήθεις βλάβες συνδυασμού in situ με 

διηθητικό
 1 πολυεστιακό διηθητικό καρκίνωμα



 ασφαλής αφαίρεση μικρών ογκόμορφων
βλαβών

 μειώνεται ο χρόνος της χειρουργικής 
επέμβασης

 μειώνεται ο όγκος του αφαιρούμενου 
μαζικού αδένα 

 είναι δυνατή η προσέγγιση των αλλοιώσεων 
από τη συντομότερη οδό από το δέρμα για 
καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.


