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Ταξινόμηση των αποτιτανώσεων

Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες κατά ACR BI-RADS 2013 οι αποτιτανώσεις 

ταξινομούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες:

 Τυπικά καλοήθεις αποτιτανώσεις

 Ύποπτες μορφολογικά αποτιτανώσεις

 Ταξινόμηση αποτιτανώσεων ανάλογα με την κατανομή



Α. Τυπικά καλοήθεις αποτιτανώσεις 

 Δερματικές (πολυγωνικό σχήμα, διαυγαστικό κέντρο, στην κατ’ εφαπτομένη προβολή
φαίνονται ότι εντοπίζονται στο δέρμα)

 Αγγειακές (γραμμοειδείς παράλληλες αποτιτανώσεις συνεχόμενες ή διακεκομένες)

 Τύπου «popcorn» (εντοπίζονται σε εκφυλισμένο ινοαδένωμα)

 Ραβδοειδείς (ακολουθούν την κατανομή των πόρων, έχουν δ>1 χιλ., δευτεροπαθείς
πλασματοκυτταρικής μαστίτιδας ή εκτασίας των πόρων)

 Στρογγύλες (έχουν ομαλά όρια, δ< 0.5 χιλ., σχηματίζονται μέσα στην αδενοκυψέλη)

 Δίκην κελύφους αυγού/ eggshell (σφαιρική λεπτή αποτιτάνωση, χαρακτηριστικές σε
ελαιώδεις κύστεις)

 Δυστροφικές (έχουν ανώμαλο σχήμα, δ>0.5 χιλ., διαυγαστικό κέντρο, παρατηρούνται
μετά από ακτινοβολία ή τραυματισμό)

 Αποτιτανώσεις τύπου γάλα ασβεστίου /milk of calcium (δημιουργούνται από την
παρουσία μορίων ασβεστίου μέσα σε μικροκύστεις, αλλάζει χαρακτηριστικά το σχήμα
τους σε γραμμοειδείς ή δίκην μηνίσκου στην πλάγια-λοξή λήψη)

 Αποτιτανώσεις επί ραμμάτων

Εξαίρεση: μια μεμονωμένη ομάδα στικτών αποτιτανώσεων, η οποία 

αποτελεί νέο εύρημα, με τάση αύξησης και γραμμοειδή ή τμηματική 

κατανομή ή που γειτνιάζει σε γνωστό καρκίνο  μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως πιθανά καλοήθης ή ύποπτη.
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Β. Ύποπτες μορφολογικά αποτιτανώσεις

 Άμορφες (BI-RADS 4B, τόσο μικρές και/ή ασαφείς στην απεικόνιση που δε μπορεί 
να προσδιοριστεί με ακρίβεια το σχήμα τους)

 Τραχείς ετερογενείς (BI-RADS 4B, ανώμαλες, διακριτές αποτιτανώσεις από 0.5 έως 
1 χιλ. οι οποίες έχουν τάση συρροής αλλά είναι μικρότερες από τις δυστροφικές)

 Λεπτές πλειόμορφες (BI-RADS 4C, συνήθως περισσότερο περίγραπτες από τις 
άμορφες, συνήθως <0.5 χιλ.)

 Λεπτές γραμμοειδείς ή λεπτές γραμμοειδείς, διακλαδιζόμενες (BI-RADS 4C, λεπτές 
γραμμοειδείς, ακανόνιστες αποτιτανώσεις, μπορεί να υπάρχουν διακλαδώσεις, 
συνήθως <0.5 χιλ)
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Γ. Ταξινόμηση ανάλογα με την κατανομή των 

αποτιτανώσεων

 Διάχυτη κατανομή (τυχαία κατανομή)

 Κατανομή σε ομάδα (αποτιτανώσεις καταλαμβάνουσες μικρό τμήμα του μαστού,
χαμηλότερο όριο 5 αποτιτανώσεις σε 1 εκ. και ανώτερο μεγάλος αριθμός αποτιτανώσεων
σε 2 εκ.

 Περιοχική κατανομή (καταλαμβάνουν μεγάλο τμήμα του μαστού μεγαλύτερο από 2 εκ.)

 Τμηματική κατανομή (υποδηλώνουν εναποθέσεις σε πόρους ή σε πόρους και κλάδους
αυτών)

 Γραμμοειδής κατανομή (διάταξη σε γραμμή, η οποία υποδηλώνει πορεία πόρου)

.

Σύμφωνα με την έκδοση BI-RADS 2013 το ανώτερο όριο για τις 

συρρέουσες αποτιτανώσεις είναι 2 εκ. ενώ παραμένει >2εκ. Για την 

περιοχική κατανομή



Ταξινόμηση ανάλογα με την κατανομή των αποτιτανώσεων-
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Συμπέρασμα

Η γνώση και η αξιολόγηση του τύπου των αποτιτανώσεων συμβάλλει στην

έγκαιρη αντιμετώπιση και σωστή διαχείριση της ασθενούς.
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