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Αγαπητοί Συνά-
δελφοι,
Χριστός ανέστη, 
χρόνια πολλά! 
Μετά από εκτε-
νή συζήτηση στο 
Διοικητικό Συμ-
βούλιο της ΕΧΕΜ 
καταλήξαμε στην 
απόφαση να λά-

βει μία νέα μορφή το Περιοδικό μας. 
Για κάθε τεύχος θα είναι πλέον υπεύ-
θυνοι δύο Guest Editors. Πιστεύουμε 
ότι με τον τρόπο αυτό το Περιοδικό της 
ΕΧΕΜ θα μπορέσει να αγκαλιάσει πε-
ρισσότερους συναδέλφους και πιο πολ-
λά ιδρύματα από όλην την Ελλάδα. Με 
ιδιαίτερη χαρά λοιπόν σάς παρουσιάζω 
το τεύχος του Μαΐου από τη θέση της 
υπεύθυνης σύνταξης, στην οποία πα-

ραμένω μετά από προτροπή των άλλων 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Για αυτό το τεύχος με άρωμα Θερμα-
ϊκού είναι υπεύθυνοι δύο ιδιαίτερα 
αξιόλογοι συνάδελφοι: Ο κύριος Θεό-
δωρος Κοντούλης και ο κύριος Ιωάννης 
Νατσιόπουλος. Εύχομαι να το απολαύ-
σετε!

Κορνηλία Αναστασάκου

Αθήνα  28/5/19
Αγαπητά Μέλη της 
ΕΧΕΜ,
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σας παρουσιάζω το 
καινούριο τεύχος 
του περιοδικού της 
ΕΧΕΜ. Αισθάνομαι 

ιδιαίτερη  ικανοποίηση  διότι η θεμα-
τολογία και η γενική επιμέλεια των 
άρθρων αυτού του τεύχους ανήκει εξ’ 
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ΝΕΑΤα της

Αγαπητά μέλη της ΕΧΕΜ 

Με ιδιαίτερη χαρά σας πα-
ρουσιάζουμε καθώς τελει-
ώνει το καλοκαίρι το τελευ-
ταίο τεύχος των ΝΕΩΝ της
Εταιρίας μας. Νομίζω ότι και
σε αυτό το τεύχος θα βρείτε
αρκετά ενδιαφέρουσα αρ-
θρογραφία για θέματα τα
οποία αφορούν στις παθή-
σεις του μαστού. Θα ήθελα

ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την κυρία Κορνηλία Ανα-
στασάκου, η οποία από αυτό το μήνα αποχωρεί
από Υπεύθυνη Σύνταξης λόγω ιδιαίτερα βεβαρυμ-
μένων προσωπικών υποχρεώσεων. Είναι αλήθεια
ότι η κ. Αναστασάκου συνέβαλε σημαντικά στη
δημιουργία και την υλοποίηση αυτού του στόχου
από το 2017, δηλαδή στην κυκλοφορία ενός απόλυτα
ανανεωμένου και σύγχρονου περιοδικού και μέσα
από αυτό το γράμμα θα ήθελα να την ευχαριστήσω
και προσωπικά, από καρδιάς, για την τόσο πρόθυμη
και ουσιαστική της συμμετοχή . Είμαι βέβαιος ότι
θα είναι κοντά μας στο μέλλον όχι μόνο για το ιν-
τερνετικό περιοδικό αλλά και για όλες τις δραστη-
ριότητες της Εταιρίας μας. 
Όσον αφορά στο τρίμηνο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου
2018, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι θα υπάρχει
μία πληθώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Κα-
ταρχήν μέσα στον Σεπτέμβριο θα κυκλοφορήσει
το πρόγραμμα των Εκπαιδευτικών Μαθημάτων το
οποίο θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα μας www.
exem2000.gr . Το Νοέμβριο, το Πανελλήνιο Συνέδριό

μας,  για πρώτη φορά θα γίνει τριήμερο και έχει
λάβει 23 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης από
τον ΠΙΣ προσβλέποντας τουλάχιστον στην ίδια επι-
τυχία που είχε το περσινό συνέδριο υπό την
προεδρία του κ. Ξεπαπαδάκη. 
Επίσης, για πρώτη φορά διοργανώνουμε Εκπαι-
δευτικό Σεμινάριο « Hands on » στη χειρουργική
του μαστού το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις
15- 16 Δεκεμβρίου σε συνεργασία με την ELPEN.
Θα υπάρχει περιορισμένος  αριθμός  συμμετεχόντων
και απευθύνεται κυρίως στους νέους συναδέλφους
οι οποίοι έχουν τελειώσει μόλις την ειδικότητα και
ενδιαφέρονται για την εξειδικευμένη Χειρουργική
του μαστού. Οι εκπαιδευτές θα είναι καταξιωμένοι
συνάδελφοι χειρουργοί  μαστού και θεωρώ ότι και
αυτό αποτελεί μία πρωτοπορία του Δ.Σ της εταιρίας.
Πρόεδρος αυτού του διήμερου θα είναι ο Αναπλη-
ρωτής  Καθηγητής  Χειρουργικής  κ. Μιχάλης Κοντός
και νομίζω ότι αυτό προεξοφλεί την επιτυχία του
επιστημονικού προγράμματος.
Τέλος θα ήθελα  να σας παρακαλέσω  να συμμετέχετε
ενεργά με την αποστολή εργασιών για το Πανελλήνιο
Συνέδριο μας του οποίου η θεματολογία είμαι σί-
γουρος ότι ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις
των μελών μας. 
Σας εύχομαι καλό Φθινόπωρο και stay tuned  με τα
«ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΧΕΜ ».

Με φιλικούς χαιρετισμούς 

Βασίλης Βενιζέλος 
Πρόεδρος ΕΧΕΜ 

• Αποτελέσματα TAILORx,  ASCO 2018 .................... 2
• Νέες εξελίξεις στη θεραπεία του καρκίνου 

μαστού: Η προοπτική της ανοσοθεραπείας  ............ 4
• Ενδείξεις μαγνητικής μαστογραφίας .................... 10

• Καρκίνος του μαστού στον άνδρα. ...................... 12
• Ο ρόλος της διατροφής στον 

καρκίνο του μαστού ............................................ 14

Διανέμεται δωρεάν

ΝΕΑΤα

ΕΧΕΜ
της

Αγαπητά Μέλη της ΕΧΕΜ,
αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το 5ο τεύχος του Περιο-
δικού μας έρχεται στο τέ-
λος των διακοπών για τους
περισσότερους. Το τεύχος
αυτό φιλοξενεί ενδιαφέ-
ροντα νομίζω άρθρα για
την καθημερινή και μελ-
λοντική πρακτική της μα-
στολογίας και χειρουργι-
κής του μαστού: Τα πο-
λυαναμενόμενα αποτε-

λέσματα της μελέτης TAILORx σχετικά με τις ομάδες
κινδύνου του Oncotype DX και το όφελος της χη-
μειοθεραπείας, το σύγχρονο θέμα της ανοσοθε-
ραπείας στον καρκίνο του μαστού καθώς και ένα
άρθρο για τη χρησιμότητα, τις ενδείξεις και τα όρια
της μαγνητικής μαστογραφίας. Επίσης στο τεύχος

αυτό υπάρχει επισκόπηση για τον καρκίνο του μα-
στού στον άνδρα και τέλος αναλύεται το φλέγον
θέμα της διατροφής και του ρόλου της στον καρκίνο
του μαστού. 

Με το παρόν τεύχος ολοκληρώνεται για μένα ένας
κύκλος ως Υπεύθυνης Σύνταξης στο Περιοδικό της
ΕΧΕΜ. Τη θέση αυτή ανέλαβα με χαρά και η συ-
νεργασία με τους εμπλεκόμενους συναδέλφους
μου προσέφερε ιδιαίτερη ευχαρίστηση. Λόγω όμως
αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων από μέ-
ρους μου στο άμεσα επόμενο χρονικό διάστημα,
πιστεύω ότι θα είναι βέλτιστο να συνεχίσει το εν-
διαφέρον αυτό εγχείρημα κάποιος άλλος συνά-
δελφος. Η προσπάθεια της Συντακτικής Επιτροπής
και η δική μου ήταν με τη βοήθεια του Διοικητικού
Συμβουλίου και ιδιαίτερα του Προέδρου της ΕΧΕΜ
κυρίου Βασίλη Βενιζέλου να βάλουμε στις ράγες
εκ νέου ένα περιοδικό με ευρεία κυκλοφορία που
να προσφέρει ένα βήμα στη διεπιστημονική αν-

ταλλαγή πληροφοριών και απόψεων στη μαστολογία
και χειρουργική του μαστού. Θέλω να πιστεύω ότι
εν πολλοίς πετύχαμε το στόχο αυτό, παραμένει
όμως πάντα πεποίθησή μου ότι το Περιοδικό έχει
πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες στο μέλλον.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα ειλικρινά να ευχαριστήσω
τη Συντακτική Επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο
και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο της ΕΧΕΜ κύριο Βενιζέλο
για την εμπιστοσύνη και τη βοήθειά τους. Επίσης
θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συγ-
γραφείς που συνετέλεσαν στη δημιουργία του Πε-
ριοδικού και να ευχηθώ καλή επιτυχία στους συ-
ναδέλφους που θα συνεχίσουν αυτήν την προ-
σπάθεια.

Καλό Φθινόπωρο σε όλους μας,

Η Υπεύθυνη Σύνταξης του Περιοδικού
Κορνηλία Αναστασάκου 
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δικού μας έρχεται στο τέ-
λος των διακοπών για τους
περισσότερους. Το τεύχος
αυτό φιλοξενεί ενδιαφέ-
ροντα νομίζω άρθρα για
την καθημερινή και μελ-
λοντική πρακτική της μα-
στολογίας και χειρουργι-
κής του μαστού: Τα πο-
λυαναμενόμενα αποτε-

λέσματα της μελέτης TAILORx σχετικά με τις ομάδες
κινδύνου του Oncotype DX και το όφελος της χη-
μειοθεραπείας, το σύγχρονο θέμα της ανοσοθε-
ραπείας στον καρκίνο του μαστού καθώς και ένα
άρθρο για τη χρησιμότητα, τις ενδείξεις και τα όρια
της μαγνητικής μαστογραφίας. Επίσης στο τεύχος

αυτό υπάρχει επισκόπηση για τον καρκίνο του μα-
στού στον άνδρα και τέλος αναλύεται το φλέγον
θέμα της διατροφής και του ρόλου της στον καρκίνο
του μαστού. 

Με το παρόν τεύχος ολοκληρώνεται για μένα ένας
κύκλος ως Υπεύθυνης Σύνταξης στο Περιοδικό της
ΕΧΕΜ. Τη θέση αυτή ανέλαβα με χαρά και η συ-
νεργασία με τους εμπλεκόμενους συναδέλφους
μου προσέφερε ιδιαίτερη ευχαρίστηση. Λόγω όμως
αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων από μέ-
ρους μου στο άμεσα επόμενο χρονικό διάστημα,
πιστεύω ότι θα είναι βέλτιστο να συνεχίσει το εν-
διαφέρον αυτό εγχείρημα κάποιος άλλος συνά-
δελφος. Η προσπάθεια της Συντακτικής Επιτροπής
και η δική μου ήταν με τη βοήθεια του Διοικητικού
Συμβουλίου και ιδιαίτερα του Προέδρου της ΕΧΕΜ
κυρίου Βασίλη Βενιζέλου να βάλουμε στις ράγες
εκ νέου ένα περιοδικό με ευρεία κυκλοφορία που
να προσφέρει ένα βήμα στη διεπιστημονική αν-

ταλλαγή πληροφοριών και απόψεων στη μαστολογία
και χειρουργική του μαστού. Θέλω να πιστεύω ότι
εν πολλοίς πετύχαμε το στόχο αυτό, παραμένει
όμως πάντα πεποίθησή μου ότι το Περιοδικό έχει
πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες στο μέλλον.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα ειλικρινά να ευχαριστήσω
τη Συντακτική Επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο
και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο της ΕΧΕΜ κύριο Βενιζέλο
για την εμπιστοσύνη και τη βοήθειά τους. Επίσης
θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συγ-
γραφείς που συνετέλεσαν στη δημιουργία του Πε-
ριοδικού και να ευχηθώ καλή επιτυχία στους συ-
ναδέλφους που θα συνεχίσουν αυτήν την προ-
σπάθεια.

Καλό Φθινόπωρο σε όλους μας,

Η Υπεύθυνη Σύνταξης του Περιοδικού
Κορνηλία Αναστασάκου 

Μήνυμα από την υπεύθυνη Σύνταξης

ΕΧΕΜ
Χαιρετισμός Προέδρου ΕΧΕΜ
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Αγαπητοί φίλοι και 
συνάδελφοι
Με το τεύχος αυτό 
και μετά από από-
φαση του ΔΣ της 
ΕΧΕΜ, εγκαινιάζεται 
ένας νέος τρόπος 
έκδοσης του περιο-

δικού μας. Η Υπεύθυνη Σύνταξης κ. 
Κορνηλία Αναστασάκου πλαισιώνε-
ται πλέον από δύο Associate Editors, 
διαφορετικούς για κάθε τεύχος. Στο 
παρόν τεύχος έχω την τιμή και την 
χαρά να είμαι ένας από αυτούς μαζί 
με το συνάδελφο κ. Θεόδωρο Κο-
ντούλη. Πιστεύουμε πως τα άρθρα 
που επιλέχθηκαν είναι ενδιαφέροντα 
και επίκαιρα και ευχαριστούμε τους 
συναδέλφους που εργάσθηκαν γι’ 
αυτά.
Από την πλευρά μου, αφού πρώτα 
συγκέντρωσα άφθονη βιβλιογραφία, 
ξεκίνησα να γράφω ένα άρθρο με τίτ-
λο «Η χρήση των υπερήχων από τους 
χειρουργούς μαστού». Όσο προχω-
ρούσα στην συγγραφή του τόσο κα-
ταλάβαινα πως αυτό που έγραφα δεν 
ήταν άρθρο αλλά γινόταν ερωτηματι-
κά, προβληματισμοί, απορίες, έκπλη-
ξη και ενίοτε….σαρκασμός. Τελικά 
αποφάσισα να μη γράψω ένα «επι-
στημονικό» άρθρο αλλά να επικοινω-
νήσω μαζί σας έτσι….χωρίς τίτλο. Για 
όσα με προβλημάτισαν διαβάζοντας 
και γράφοντας. Η παράθεση βιβλιο-

γραφίας είναι ενδεικτική και γίνεται 
σαν βάση προβληματισμού και όχι 
για να τεκμηριώσει την επιστημονι-
κότητα των δικών μου προβληματι-
σμών.
Τις τελευταίες δεκαετίες, η χρήση των 
υπερήχων έχει γίνει πολύ σύνηθες και 
απαραίτητο εργαλείο στην καθημερι-
νή κλινική πρακτική πολλών ιατρικών 
ειδικοτήτων και υπο-ειδικοτήτων 
όπως η γυναικολογία-μαιευτική, καρ-
διολογία, αγγειοχειρουργική, εντα-
τικολογία, γαστρεντερολογία κ.ά. Σε 
κάποιες δε ειδικότητες δε νοείται για-
τρός που τις ασκεί και δεν γνωρίζει τη 
χρήση των υπερήχων. Επιπλέον, ανα-
γνωρίζοντας την μεγάλη σημασία της 
χρήσης των υπερήχων στις διάφορες 
ιατρικές ειδικότητες, πολλές ιατρικές 
σχολές προτείνουν την εφαρμογή 
υποχρεωτικών προγραμμάτων εκπαί-
δευσης στους φοιτητές της ιατρικής!
Η χρήση των υπερήχων στην αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων του μα-
στού έχει αποκτήσει, επίσης, κριτική 
σημασία. Παρότι η εφαρμογή τους 
στον προληπτικό έλεγχο ασυμπτω-
ματικών γυναικών δημιουργεί ακόμη 
αντικρουόμενες απόψεις, το αυτο-
ματοποιημένο 3-D υπερηχογράφη-
μα φαίνεται να διεκδικεί δυναμικά 
τη θέση του στο screening γυναικών 
με πυκνούς μαστούς. Η χρησιμότητα 
των υψίσυχνων υπερήχων υψηλής 
ευκρίνειας στη διαγνωστική διαδι-

κασία είναι σε όλους γνωστή: απει-
κονιστική αξιολόγηση βλαβών του 
μαστού, αξιολόγηση κατάστασης επι-
χώριων λεμφαδένων, λήψη βιοψίας 
με βελόνη από βλάβες του μαστού 
και από μασχαλιαίους λεμφαδένες, 
προεγχειρητικός εντοπισμός μη ψη-
λαφητών βλαβών, σήμανση όγκου 
και μασχαλιαίων λεμφαδένων πριν 
την νεο-επικουρική θεραπεία, καλύ-
τερη αξιολόγηση της ανταπόκρισης 
στην νεο-επικουρική θεραπεία, δια-
δερμική αφαίρεση μικρών βλαβών 
με προηγμένα συστήματα βιοψίας, 
διεγχειρητική καθοδήγηση στην εκτο-
μή μη ψηλαφητών βλαβών κ.ά.
Το όφελος στην αντιμετώπιση των 
προβλημάτων του μαστού από την 
χρήση υπερήχων από μη ακτινο-
διαγνώστες και συγκεκριμένα από 
χειρουργούς μαστού τέθηκε σαν 
ερώτημα πριν από πολλά χρόνια. 
Πολλές μελέτες δημοσιεύθηκαν από 
τις οποίες αρκετές τυχαιοποιημένες. 
Τα αποτελέσματα που έχουν δημοσι-
ευθεί μπορούν να συνοψιστούν στα 
παρακάτω:
•  Η χρήση υπερήχων από χειρουρ-

γούς μαστού είναι ασφαλής και αξι-
όπιστη με την προϋπόθεση αυτοί 
να έχουν εκπαιδευτεί από εκπαι-
δευτές με εμπειρία στις διαγνωστι-
κές και επεμβατικές διαδικασίες.

•  Η καμπύλη εκμάθησης είναι βρα-

Αγαπητές-οί συνά-
δελφοι, 
Θα ήθελα να ευχα-
ριστήσω το Δ.Σ. της 
ΕΧΕΜ που ανέθεσε 
στο συνάδελφο κ. 
Ι. Νατσιόπουλο και 
σε μένα να επιμελη-

θούμε της σύνταξης αυτού του τεύ-
χους των «Νέων της ΕΧΕΜ». 
Όπως θα αντιληφθείτε παρακάτω 
μετατρέψαμε το τεύχος αυτό σε μια 
Θεσσαλονικιώτικη  υπόθεση! Η κα 
Α. Γιαννοπούλου, πλαστική χειρουρ-

γός, παρουσιάζει σχετικά νέα τεχνική 
αποκατάστασης μαστού με ένθεμα 
ύπερθεν του μέιζονος θωρακικού 
μυός (prepectoral). Η κα Μ. Πότση, 
ακτινολόγος, αναφέρεται στο πάντα 
επίκαιρο θέμα του στοχευμένου (2nd 
look) υπερηχογραφήματος μετά από 
MRI. Ο κ. Κ. Παπαζήσης, ογκολόγος, 
αναλύει, με αφορμή την KATHERINE 
trial που είδε πρόσφατα το φως 
της δημοσιότητας, την εισαγωγική 
(neoadjuvant) χημειοθεραπεία στον 
πρώιμο HER2-θετικό καρκίνο μα-
στού. Προσωπικά, το θέμα που επέ-

λεξα είναι οι νεές τεχνικές βιοψίας 
του φρουρού λεμφαδένα. 
Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμηση 
μου σε όλους τους συναδέλφους που 
συνεισέφεραν σε αυτό το τεύχος με 
τις γνώσεις τους, με ενθουσιασμό.
Τέλος, πολύτιμη ήταν η αρωγή της 
υπεύθυνης σύνταξης κας Κ. Αναστα-
σάκου. 
Εκ μέρους της συντακτικής ομάδας, 
εύχομαι σε όλες και όλους καλό κα-
λοκαίρι!

Θοδωρής Κοντούλης

Χαιρετισμός

 Έτσι....χωρίς τίτλο
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χεία και πολύ γρήγορα ο χειρουρ-
γός μαστού μπορεί να εκτελέσει 
διαγνωστικές και επεμβατικές δια-
δικασίες με εξαιρετική ακρίβεια και 
αξιοπιστία.

•  Σε τυχαιοποιημένες μελέτες η 
ικανότητα διάκρισης καλοήθους 
– κακοήθους βλάβης του μαστού 
ανάμεσα σε ακτινοδιαγνώστες 
και χειρουργούς με εμπειρία στη 
διενέργεια υπερήχων ήταν παρό-
μοια. Στην προοπτική μελέτη των 
Whitehouse PA et al η διακριτική 
ικανότητα των χειρουργών ήταν 
υψηλότερη!

•  Η διενέργεια υπερηχογραφήματος 
από τον χειρουργό μαστού σε επί-
πεδο ιατρείου έχει πληθώρα ωφε-
λειών για την ασθενή:

 -  Καλύτερη αξιολόγηση μιας ψη-
λαφητής βλάβης και πιθανά δι-
ενέργεια βιοψίας σε one-stop 
clinic. Εξοικονόμηση χρόνου για 
την ασθενή που σε άλλη περί-
πτωση θα έπρεπε να παραπεμ-
φθεί σε κάποιο ακτινοδιαγνω-
στικό τμήμα.

 -  Στοχευμένος υπέρηχος και αξι-
ολόγηση μιας βλάβης που ήδη 
έχει επισημανθεί στον ακτινολο-
γικό έλεγχο από τον ακτινοδια-
γνώστη και ταυτόχρονα διενέρ-
γεια βιοψίας σε one-stop clinic. 
Εξοικονόμηση χρόνου για την 
ασθενή που σε άλλη περίπτωση 
θα έπρεπε να παραπεμφθεί εκ 
νέου σε κάποιο ακτινοδιαγνω-
στικό τμήμα.

 -  Σήμανση των βλαβών πριν την 
νεο-επικουρική θεραπεία σύμ-
φωνα με τις ανάγκες του σχεδια-
σμού της χειρουργικής θεραπεί-
ας.

 -  Στενότερη και καλύτερη παρα-
κολούθηση της ανταπόκρισης σε 
νεο-επικουρική θεραπεία. Πα-
ραπομπή σε ακτινοδιαγνωστι-
κό τμήμα για πιο εξειδικευμένη 
απεικόνιση (MRI) μόνο των αμ-
φιλεγόμενων περιπτώσεων.

 -  Καλύτερη αξιολόγηση και αντι-
μετώπιση καλοήθων παθήσεων 
σε one-stop clinic (αναρρόφηση 
επιπλεγμένων κύστεων ή απο-

στημάτων).
 -  Πληρέστερη αξιολόγηση της θέ-

σης των βλαβών και της σχέσης 
τους με παρακείμενες δομές και 
καλύτερος σχεδιασμός της χει-
ρουργικής θεραπείας (τοποθέ-
τηση χειρουργικής τομής, προ-
σπέλαση).

 -  Αποφόρτιση των ακτινοδιαγνω-
στικών τμημάτων εξασφαλίζο-
ντας έτσι ταχύτερη πρόσβαση 
ασθενών με ανάγκη για ακτινο-
διαγνωστική διαχείριση.

•  Η διενέργεια υπερηχογραφήματος 
από τον χειρουργό μαστού διεγχει-
ρητικά έχει πληθώρα ωφελειών για 
την ασθενή:

 -  Εντοπισμός μη ψηλαφητών βλα-
βών με σύρμα οδηγό. Η ασθενής 
βρίσκεται σε γενική αναισθησία 
και αποφεύγεται η ταλαιπω-
ρία και το άγχος της. Επιπλέον 
το σύρμα οδηγός τοποθετείται 
από τον χειρουργό σύμφωνα με 
το σχεδιασμό της χειρουργικής 
επέμβασης.

 -  Διεγχειρητική καθοδήγηση για 
την εκτομή μη ψηλαφητών βλα-
βών. Εξασφάλιση υψηλότερου 
ρυθμού καθαρών χειρουργικών 
ορίων και αποφυγή εκτεταμένης 
εκτομής υγιών ιστών.

 -  Αποφόρτιση των ακτινοδιαγνω-
στικών τμημάτων από χρονοβό-

ρες διαδικασίες όπως ο εντοπι-
σμός μη ψηλαφητών βλαβών, 
εξασφαλίζοντας έτσι ταχύτερη 
πρόσβαση ασθενών με ανάγκη 
για ακτινοδιαγνωστική διαχείρι-
ση.

Για όλους τους παραπάνω λόγους 
το ερώτημα «γιατί θα πρέπει οι χει-
ρουργοί μαστού να χρησιμοποιούν 
τους υπερήχους» έχει απαντηθεί. 
Στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε πολ-
λές ευρωπαϊκές χώρες, οι χειρουργοί 
που εκπαιδεύονται στην Χειρουρ-
γική Μαστού ενθαρρύνονται στην 
εκπαίδευση, εξοικείωση και χρήση 
των υπερήχων στην κλινική πρακτι-
κή τους. Το Βασιλικό Κολλέγιο των 
Ακτινολόγων στο Ηνωμένο Βασίλειο 
ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη χρήση 
των υπερήχων από μη-ακτινοδιαγνώ-
στες, θέτοντας και τις προδιαγραφές 
για την ασφαλή και αξιόπιστη χρήση 
τους. Με λίγα λόγια η χρήση των υπε-
ρήχων καθιερώνεται σαν μια «επέ-
κταση» της κλινικής εξέτασης στην 
καθημερινή πρακτική του χειρουρ-
γού μαστού.
Θα πρέπει βέβαια να γίνει κατανοη-
τό, πως η χρήση των υπερήχων από 
τον χειρουργό, σε καμία περίπτωση 
δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον 
πλήρη απεικονιστικό έλεγχο σε ένα 
ακτινοδιαγνωστικό τμήμα. Η χρήση 
τους θα πρέπει να γίνεται στοχευ-
μένα στον συμπτωματικό έλεγχο και 
όχι για τον έλεγχο ασυμπτωματικών 
γυναικών.
Τι συμβαίνει όμως στην ελληνική 
πραγματικότητα;
Στη χώρα μας ακόμη ακούγονται 
φωνές από συναδέφους ακτινοδι-
αγνώστες που διεκδικούν τη χρήση 
υπερήχων και τη διενέργεια επεμβα-
τικών πράξεων με υπερηχογραφική 
καθοδήγηση αποκλειστικά για την 
ειδικότητά τους και «επιτρέπουν» 
στους χειρουργούς την διενέργεια 
βιοψιών μόνο σε ψηλαφητές βλάβες! 
Από την άλλη πλευρά συνάδελφοι 
χειρουργοί μαστού μιλούν συχνά για 
την «ανάγκη κατοχύρωσης της χρή-
σης υπερήχων από του χειρουργούς 
μαστού» ή ακόμη παραπέρα «την κα-
τοχύρωση της χρήσης των προηγμέ-
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νων συστημάτων βιοψίας για διαδερ-
μική αφαίρεση βλαβών αποκλειστικά 
από χειρουργούς»! Χρειάστηκε ποτέ 
κάποιος γιατρός να «κατοχυρώσει» 
τη χρήση του στηθοσκοπίου; Το μόνο 
που χρειάστηκε ήταν να μάθει να το 
χρησιμοποιεί. Αν κάποιος συνάδελ-
φος δερματολόγος χρησιμοποιήσει 
νυστέρι για να πάρει μια βιοψία δέρ-
ματος απαιτείται κάποια ανάλογη 
κατοχύρωση ή άδεια από χειρουργό;
Η προσπάθεια να δημιουργηθούν 
«αποκλειστικοί πάροχοι» συγκεκρι-
μένων υπηρεσιών υγείας, δυστυχώς, 
μόνο θλιβερές σκέψεις και συμπερά-
σματα μπορεί να γεννήσει. Και σίγου-
ρα δεν επιχειρείται με στόχο το όφε-
λος της επιστήμης και των ασθενών.
Και για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος 
της παράνοιας θα αναφερθώ σε κάτι 
από την ελληνική πραγματικότητα. 
Σε μεγάλο και εξαιρετικό νοσοκομείο 

της χώρας μας που διαθέτει άριστο 
ακτινοδιαγνωστικό τμήμα με εμπει-
ρία στην διαγνωστική του μαστού 
και εξίσου καλό κυτταρολογικό τμή-
μα, υπήρχε ο προβληματισμός για το 
ποιος θα διενεργεί τις κατευθυνόμε-
νες βιοψίες με λεπτή βελόνη. Τελικά 
ως «δίκαιη» λύση βρέθηκε η εξής: ο 
ακτινοδιαγνώστης να χειρίζεται τον 
ηχοβολέα και ο κυτταρολόγος να δι-
ενεργεί την βιοψία!
Αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι 
νόμοι ή θεσμικές αποφάσεις αλλά 
εκπαίδευση και γνώση. Η εκπαίδευ-
ση και η γνώση παράγουν καλύτερες 
υπηρεσίες υγείας, είναι προς όφελος 
των ασθενών και δεν έχουν στεγανά. 
Σαφώς όλοι όσοι ασχολούμαστε με 
την ογκολογία του μαστού θα πρέ-
πει να γνωρίζουμε πως έχουμε δια-
κριτούς ρόλους. Οι ρόλοι όμως αυ-
τοί συχνά αλληλεπικαλύπτονται. Κι 

αυτό συμβαίνει γιατί συμμετέχουμε 
σ’ αυτό που λέγεται MDT (Multi-
Disciplinary Team). Μέσα στο MDT 
δεν υπάρχουν μείζονες και ελάσσο-
νες ρόλοι. Μέσα στο MDT ο χειρουρ-
γός δεν είναι αυτός που ασκεί την 
«χειρουργική τέχνη» και απλά γνω-
ρίζει άριστα να εκτελεί τη μαστεκτο-
μή, την ογκεκτομή και την βιοψία του 
λεμφαδένα φρουρού. Μέσα στο MDT 
ο χειρουργός είναι αυτός που ασκεί 
την «χειρουργική επιστήμη» και ακό-
μη περισσότερο την «χειρουργική 
ογκολογία» και ως τέτοιος θα πρέπει 
να αντιμετωπίζεται. Ο ρόλος όμως 
αυτός δεν χαρίζεται με θεσμικές απο-
φάσεις αλλά κερδίζεται μέσα από την 
βαθιά γνώση του αντικειμένου: της 
ογκολογίας του μαστού.

Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος,
Χειρουργός Μαστού,
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Στις πρώτες προσπάθειες που έγι-
ναν, η σιλικόνη τοποθετήθηκε 
στο υποδόριο , πίσω από τον δερ-

ματικό κρημνό της μαστεκτομής, αλλά 
μπροστά από τον μείζονα θωρακικό 
μυ. Η "υποδόρια " αυτή τεχνική ήταν 
απλή, γρήγορη και διατηρούσε ανέ-
παφους τους μύες του θωρακικού τοι-
χώματος, αλλά παρουσίαζε πολλές και 
σημαντικές επιπλοκές, όπως διαταρα-
χή της θέσης του ενθέματος, συνήθως 
προς τα κάτω, εμφανή και ψηλαφητή 
σιλικόνη, ρυτίδωση του δέρματος, συ-
χνές διασπάσεις τραύματος και ρήξη 
δέρματος λόγω λέπτυνσης και, σχεδόν 
σε όλες τις περιπτώσεις, ρικνωτική 
κάψα. Σύντομα έγινε αντιληπτό ότι η 
έλλειψη πάχους των κρημνών και κά-
λυψης του ενθέματος ήταν  η βασική 
αιτία των επιπλοκών που παρατηρή-
θηκαν. Ήταν φυσικό επακόλουθο να 
αρχίσει η τοποθέτηση της σιλικόνης 
κάτω από το μυϊκό ιστό.
Η αρχική τεχνική και, πιο συνήθης για 
πολλά χρόνια, ήταν η "υπομυϊκή" το-
ποθέτηση του ενθέματος και η πλή-
ρης κάλυψή του από μυϊκό ιστό (Total 
Submuscular Placement). Με την τε-
χνική αυτή, όχι μόνο δεν απελευθε-
ρώνεται η κατάφυση του μείζονος θω-
ρακικού μυός αλλά χρησιμοποιούνται 
και γειτονικοί μύες, όπως ο ορθός κοι-
λιακός και ο πρόσθιος οδοντωτός, για 

ενίσχυση της ολικής μυϊκής κάλυψης 
της σιλικόνης. Φυσικά τα προβλήματα 
που παρουσίαζε η έλλειψη κάλυψης 
στην υποδόρια ανάπλαση δεν υπήρ-
χαν πια αλλά, δυστυχώς, το αισθητικό 
αποτέλεσμα ήταν πολύ φτωχό ξανά 
και, σχεδόν πάντα, αφύσικο . Το σχή-
μα του μαστού ήταν παραμορφωμέ-
νο, χωρίς καθόλου πτωτικότητα, με 
επίπεδο και μικρό κάτω πόλο και με 
πολύ χαμηλή προβολή .Η χρήση δε 
των μυών δημιουργούσε συχνά με-
τεγχειρητικά προβλήματα, όπως πόνο, 
σπασμό και δυσκολία στην κινητικότη-
τα της ασθενούς. Έτσι, παρατηρήθηκε 
μια στροφή των πλαστικών χειρουρ-
γών στη μερική υπομυϊκή τοποθέτη-
ση του ενθέματος σιλικόνης (Partial 
Submuscular Placement). Η τεχνική 
κέρδισε σύντομα έδαφος και έγινε 
γνωστή και σαν Dual Plane Technique. 
Με την τεχνική αυτή, το ένθεμα καλύ-
πτεται από τον μείζονα θωρακικό μυ 
μόνο κατά τον άνω πόλο και ο δερμα-
τικός κρημνός της μαστεκτομής καλύ-
πτει το κάτω πόλο εξολοκλήρου. Έτσι, 
επιλύεται το πρόβλημα της διάτασης 
του κάτω πόλου και ο μαστός μπορεί 
να έχει μια πιο φυσική και επιθυμητή 
πτώση αλλά, το καινούργιο πρόβλημα 
που παρουσιάζεται είναι η άνοδος του 
ελεύθερου πια μείζονος θωρακικού 
μυός προς τα πάνω, του περίφημου 

"window- shading". Επίσης, η λέπτυν-
ση της κάλυψης του κάτω πόλου λόγω 
έλλειψης μυϊκού στρώματος θύμιζε 
τις μέρες της υποδόριας τοποθέτησης 
της σιλικόνης.
Το 2006 , που αποτελεί και σταθμό 
στην σύγχρονη αποκατάσταση του 
μαστού, έκανε την εμφάνισή του το 
πρώτο Ακυτταρικό Χοριακό Μόσχευ-
μα (Acellular Dermal Matrix, ADM). 
Η τεχνική έγινε ευρέως αποδεκτή 
επιλύοντας αρκετά από τα προανα-
φερθέντα προβλήματα κυρίως επι-
τρέποντας την διάταση του κάτω πό-
λου και αποτελεί την στάνταρ τεχνική 
αποκατάστασης μαστού παγκοσμίως. 
Παραμένει όμως απαραίτητη η απο-
κόλληση του μείζονος θωρακικού 
μυός και τα επακόλουθα προβλήματα 
που δημιουργεί δεν είναι λίγα (συνε-
χής τάση και αίσθημα σύσφιξης στο 
θώρακα, πόνος, συσπάσεις του μυός 
και πιο συχνά δυσμορφία κυρίως σε 
κίνηση, γυμναστική και αθλητική δρα-
στηριότητα). Ο φυσιολογικός μαστός 
βρίσκεται πάνω από τον μυ και με την 
τεχνική αυτή δημιουργείται ξανά ένας 
μαστός σε «αφύσικη» θέση. Η αυτό-
λογη μεταφορά λίπους στον άνω πόλο 
του μαστού επιλύει αρκετά από αυτά 
τα προβλήματα προσφέροντας μια 
νέα επιφάνεια μεγαλύτερου πάχους 
που βελτιώνει το αισθητικό αποτέ-

Αποκατάσταση μαστού μετά μαστεκτομή με τοποθέτηση 
ενθέματος μπροστά από τον μείζονα θωρακικό μυ 

(Prepectoral Implant-based Breast Reconstruction, 
PIBR). Παλιά ιδέα ...νέες προοπτικές.

Αθηνά Γιαννοπούλου | Πλαστικός Επανορθωτικός Χειρουργός. 

 Κλινική «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη.

Η αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή με τη χρήση ενθε-
μάτων είναι η πιο συχνά εφαρμοζόμενη μέθοδος αποκατάστασης σε 
όλο το κόσμο.
Τα ενθέματα σιλικόνης πρωτοεμφανίζονται τη δεκαετία του ´60 και 
σηματοδοτούν την απαρχή μιας νέας εποχής στην αποκατάσταση 
του μαστού.
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λεσμα και πιθανά μειώνει τον πόνο. 
Αλλά, δεν λύνει τελείως, όπως είναι 
αναμενόμενο, το πρόβλημα της δυ-
σμορφίας κατά την κίνηση (animation 
deformity).
Η ιδέα της τοποθέτησης του ενθέμα-
τος μπροστά από τον μείζονα θωρα-
κικό μυ άρχισε να επανεξετάζεται, 
αρχικά σε περιπτώσεις διόρθωσης 
προβληματικών αποκαταστάσεων και 
στη συνέχεια σε πρωτογενείς αποκα-
ταστάσεις .
Η έννοια του "Bio-engineered Breast" 
αρχίζει να κερδίζει έδαφος στους 
επανορθωτικούς  χειρουργούς.  Συν-
δυάζοντας την, όλο και εξελισσόμενη 
τεχνολογικά, αυτόλογη μεταφορά λί-
πους με τα ικριώματα (scaffolds) από 
ADM και τα cohesive ενθέματα σιλι-
κόνης, η μέθοδος φιλοδοξεί να δημι-
ουργήσει μαστούς με πιο φυσική εμ-
φάνιση που διατηρούν το σχήμα και 
το μέγεθος πολύ καλύτερα. Η τεχνική 
αυτή μας ανοίγει ένα νέο δρόμο και 
αποτελεί μια καινούργια φιλοσοφία 
στην προσέγγιση της αποκατάστασης.
Στην αποκατάσταση με τοποθέτηση 
ενθέματος μπροστά από τον μείζονα 
θωρακικό μυ (PIBR) ενισχύεται η κοι-
λότητα της μαστεκτομής με ικριώματα 
ADMs , τοποθετείται το ένθεμα μέσα 
στο ικρίωμα μπροστά από τον μυ και 
γίνεται μεταφορά λίπους για την αύ-
ξηση του πάχους των κρημνών της μα-
στεκτομής. 
Όπως ήταν αναμενόμενο, η δημιουρ-
γία διαφόρων και διαφορετικών ακυτ-
ταρικών μοσχευμάτων, έφερε πολλές 
προτεινόμενες τεχνικές στην προσπά-
θεια διευκόλυνσης της συρραφής και 
στήριξης των μοσχευμάτων αυτών. 
Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης πως, 
τα περισσότερα από αυτά τα μοσχεύ-
ματα, χρησιμοποιούνται off-label.
Η πιο συνήθης εφαρμογή παγκοσμί-
ως είναι η τοποθέτηση μοσχεύματος 
μαζί με διατατήρα ιστών ή, σε ειδικές 
περιπτώσεις, μόνιμου ενθέματος σι-
λικόνης, σε πρώτο χρόνο άμεσα μετά 
τη μαστεκτομή . Η μεταφορά λίπους 
γίνεται πάντα σε δεύτερο χρόνο διότι, 
η πλήρης επούλωση των ιστών και η 
καλή αιμάτωση της περιοχής αποτε-
λούν απαραίτητες προϋποθέσεις για 

την επιτυχία της. Το χρονικό διάστημα 
που απαιτείται για το δεύτερο στάδιο 
είναι συνήθως 3-6 μήνες.
Τα πρώτα αποτελέσματα από τις ΗΠΑ 
ήταν πολύ ενθαρρυντικά και διάφο-
ρες μελέτες κατακλύζουν τα τελευ-
ταία χρόνια τη βιβλιογραφία. Από τις 
πρώτες review μελέτες που αφορού-
σαν ασθενείς με skin sparing  η και 
nipple sparing μαστεκτομή και παρα-
κολούθηση έως τρία έτη, φάνηκε πως 
λύνονται τα σοβαρά προβλήματα της 
δημιουργίας ρικνωτικής κάψας (δημο-
σιευμένη συχνότητα 0%) και της δυ-
σμορφίας κατά την κίνηση (animation 
deformity). Λόγω της μη αποκόλλησης 
του μείζονος θωρακικού μυός ο μετεγ-
χειρητικός πόνος ήταν αισθητά λιγότε-
ρος και εύκολα ελεγχόμενος με απλά 
παυσίπονα και η κινητικότητα των 
ασθενών πολύ βελτιωμένη.
Η νέα αυτή τεχνική, γνωστή επί-
σης και ως Muscle Sparing Breast 
Reconstruction, έχει ιδιαίτερες ενδεί-
ξεις και απαιτούνται ακόμη πολλές 
μελέτες για να καταλήξουμε σε συ-
γκεκριμένες οδηγίες και αλγόριθμους 
εφαρμογής της.
Το βασικότερο κριτήριο επιτυχίας 
φαίνεται να είναι η καλή αιμάτωση 
των κρημνών της μαστεκτομής,  άρα 
η στενή συνεργασία του ογκολόγου 
χειρουργού και του επανορθωτικού 
πλαστικού χειρουργού είναι πιο κρί-
σιμη από ποτέ. Η διατήρηση ικανού 
πάχους δέρματος είναι βασική προϋ-
πόθεση για την επιτυχία της αποκατά-
στασης. Αντικειμενικά, η βιωσιμότητα 
των κρημνών μπορεί να ελεγχθεί με 
αγγειογραφία indocyanine green η 
fluoroscein dye, κυρίως σε ασθενείς 
υψηλού κινδύνου.
Η πιο σημαντική αντένδειξη για την 
εφαρμογή της τεχνικής της PIBR είναι 
οι λεπτοί, κακώς αγγειούμενοι, ισχαι-
μικοί κρημνοί μαστεκτομής. Άλλες 
σχετικές αντενδείξεις αποτελούν το 
κάπνισμα, η παχυσαρκία με BMI>40, 
προηγηθείσα ακτινοβολία του θωρα-
κικού τοιχώματος, βαριά ανοσοκα-
τεσταλμένοι ασθενείς και ασθενείς 
χωρίς λιπώδη ιστό που είναι απαραί-
τητος για την μελλοντική μεταφορά 
λίπους.

Από ογκολογικής άποψης συνιστάται 
αποφυγή της μεθόδου όταν ο πρωτο-
παθής όγκος είναι >5cm , όταν ο όγκος 
εντοπίζεται βαθιά στο μαστό και όταν 
υπάρχει διήθηση του θωρακικού τοι-
χώματος. Επίσης όταν το στάδιο του 
καρκίνου είναι προχωρημένο και η 
μασχάλη είναι εμφανώς θετική.
Απαιτείται περισσότερη έρευνα και 
συζήτηση προκειμένου να βρεθεί το 
πλαίσιο της ογκολογικής ασφάλειας  
και η χρυσή τομή με το επιθυμητό αι-
σθητικό αποτέλεσμα. Μέχρι στιγμής 
ακολουθούνται οι οδηγίες που ισχύ-
ουν για την αποκατάσταση με υπομυ-
ϊκή  τοποθέτηση ενθέματος, τόσο για 
την SSM (Skin Sparing Mastectomy) 
όσο και για την NSM(Nipple Sparing 
Mastectomy).
Φυσικά και η τεχνική της PIBR δεν στε-
ρείται επιπλοκών. Οι κυριότερες αφο-
ρούν τη δημιουργία υγρώματος, τη 
νέκρωση των κρημνών της μαστεκτο-
μής και τη διάσπαση του τραύματος, 
συνήθως φλεγμονώδους αιτιολογίας. 
Το πιο συχνό πρόβλημα είναι η νέκρω-
ση και διάσπαση του τραύματος της 
μαστεκτομής . Συνιστάται συνεχής και 
προσεκτική μετεγχειρητική παρακο-
λούθηση, συχνές αλλαγές τραύματος 
και άμεση επέμβαση σε περίπτωση 
εμφάνισης νέκρωσης με χειρουργι-
κό καθαρισμό και επανασυρραφή. Η 
συνήθης συντηρητική αντιμετώπιση 
που ακολουθείται σε περιπτώσεις δι-
άσπασης τραύματος μετά από υπο-
μυϊκή τοποθέτηση ενθέματος δεν 
αρμόζει στην νέα αυτή τεχνική καθώς 
δεν υπάρχει η προστατευτική μυϊκή 
στιβάδα. Επίσης απαιτείται τοποθέ-
τηση παροχετεύσεων και παραμονή 
τους ίσως για περισσότερο χρονικό 
διάστημα για τη αποφυγή συλλογής 
και υγρώματος με την ανάλογη αντιβι-
οτική κάλυψη.
Ένα ερώτημα που εγείρεται είναι, 
η δυνατότητα παρακολούθηση της 
ασθενούς και πρώιμης διάγνωσης 
της τοπικής υποτροπής, ειδικά σε 
περιπτώσεις αποκατάστασης μετά 
από αντιμετώπιση μεγάλων  όγκων ή 
όγκων πολύ κοντά στο θωρακικό τοί-
χωμα. Η επικρατούσα οδηγία είναι 
αυτή της παρακολούθησης μετά από 
αποκατάσταση μαστού με αυτόλογο 
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Αποκατάσταση με τοποθέτηση ενθέματος μπροστά από τον μείζονα θωρακικό μυ (Prepectoral 
Implant-based Breast Reconstruction, PIBR). (Α) Σχηματική απεικόνιση. (Β) Τυπικό ADM μόσχευμα.

Δεύτερο στάδιο αποκατάστασης PIBR μετά από προηγούμενη τοποθέτηση ιστικού διατατήρα. 
(A) Δερματικοί κρημνοί πριν την λιπομεταφορά. (Β) Οι δερματικοί κρημνοί ομοιόμορφοι μετά τη 
χρήση ADM μοσχεύματος. (C). Λιπομεταφορά στους κρημνούς της μαστεκτομής.

(A) Ασθενής πριν από αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή και άμεση PIBR. (B) Η ασθενής 3 μήνες μετά 
την επέμβαση και πριν την αυτόλογη μεταφορά λίπους.

κρημνό όπως π.χ. DIEP. Εκτός των γνω-
στών ακτινοδιαγνωστικών μεθόδων 
follow-up, η μηνιαία αυτοεξέταση από 
την ασθενή και η συχνή εξέταση από 
τον γιατρό είναι απαραίτητη, καθώς 
είναι γνωστό ότι οι περισσότερες υπο-
τροπές εμφανίζονται στο δερματικό 
κρημνό της μαστεκτομής. Επίσης η 
χρήση της Μαγνητικής Τομογραφίας 
μπορεί να προσφέρει σημαντικά στην 
πρώιμη διάγνωση της τοπικής υπο-
τροπής.
Ένα άλλο ζήτημα είναι η πιθανότη-
τα μετεγχειρητικής ακτινοθεραπείας 
μετά από PIBR. Δεν υπάρχουν σαφείς 
οδηγίες και επισημάνσεις πάνω στο 
θέμα αυτό από την πλευρά των ακτι-
νοθεραπευτών.
Συμπερασματικά μπορούμε να θε-
ωρήσουμε ότι μια νέα εποχή ξεκινά 
στην αποκατάσταση του μαστού με 
στόχο την ασφαλή και αισθητικά ανώ-
τερη και βελτιωμένη δημιουργία ενός 
μαστού. Η έννοια του "Bio-engineered 
Breast" είναι όλο και περισσότερο εφι-
κτή και υιοθετείται από τους περισσό-
τερους πλαστικούς και επανορθωτι-
κούς χειρουργούς.
Καθοριστικό ρόλο έχουν παίξει, φυσι-
κά, οι όλο και «πιο συντηρητικές» μα-
στεκτομές (SSM, NSM) , η δυνατότητα 
διεγχειρητικής αξιολόγησης της βιω-
σιμότητας των κρημνών της μαστεκτο-
μής , οι ραγδαίες εξελίξεις στην αυτό-
λογη μεταφορά λίπους, αλλά κυρίως 
η χρήση διαφόρων ακυτταρικών μο-
σχευμάτων που προσφέρουν μια νέα 
στιβάδα ιστού ανάμεσα στο ένθεμα 
σιλικόνης και στο δέρμα. Η βελτίωση 
των ενθεμάτων σιλικόνης και ο αντα-
γωνισμός στην αντίστοιχη βιομηχανία 
δίνει πολλές επιλογές σχήματος, ποι-

Ασθενείς πριν 
(Α) και μετά 
(Β) PIBR.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ότητας και όγκου, κατάλληλες για τις 
ιδιαιτερότητες και τις επιθυμίες κάθε 
ασθενούς.
Η παγκόσμια βιβλιογραφία εμπλου-
τίζεται συνεχώς με νέες μελέτες που 
αφορούν την PIBR τεχνική και τα απο-
τελέσματα από μεγάλα κέντρα του 
εξωτερικού είναι αρκετά ενθαρρυντι-
κά . Τα ποσοστά δημιουργίας ρικνω-
τικής κάψας και δυσμορφίας κατά την 
κίνηση είναι σχεδόν μηδενικά σε όλες 
τις μελέτες.
Οι απαιτήσεις για στενή συνεργασία 
όλων των εμπλεκομένων ειδικοτήτων 
(ακτινοδιαγνώστης, χειρουργός μα-
στού, πλαστικός χειρουργός, παθο-

λόγος ογκολόγος, ακτινοθεραπευτής 
ογκολόγος) είναι πολύ υψηλές, προ-
κειμένου να εξασφαλιστεί  η ογκολο-
γική ασφάλεια και το βέλτιστο αισθη-
τικό αποτέλεσμα.
Η μέθοδος κερδίζει έδαφος όλο και 
περισσότερο και φυσικά είναι εφαρ-
μόσιμη και σε όψιμη αποκατάσταση 
με την προϋπόθεση ότι υπάρχει δυνα-
τότητα μεταφοράς λίπους .
Είναι όμως ακόμη πρώιμη η εξαγωγή 
συμπερασμάτων σε ευρεία κλίμακα 
και απαιτούνται περισσότερες και 
πολυκεντρικές μελέτες για να αποσα-
φηνιστούν ζητήματα όπως ενδείξεις 
και αντενδείξεις, ακριβείς οδηγίες για 

ογκολογική παρακολούθηση, οδηγίες 
σχετικά με την πιθανή μετεγχειρητική 
ακτινοθεραπεία και φυσικά προσδιο-
ρισμός του οικονομικού κόστους της 
επέμβασης που αποτελεί ένα αρκετά 
σημαντικό ζήτημα προς έρευνα και 
συγκριτική μελέτη, ειδικά σε χώρες 
όπου η ασφαλιστική κάλυψη δεν είναι 
υψηλή και η ασθενής επιβαρύνεται η 
ίδια .
Είμαστε στο ξεκίνημα μιας νέας αντί-
ληψης στην αποκατάσταση και χρέος 
μας είναι η συνεχής και εμπεριστατω-
μένη ενημέρωση με σκοπό το βέλτι-
στο για τις ασθενείς μας.
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Εισαγωγή
Η μαγνητική τομογραφία μαστών 
(MRM) αποτελεί ένα σημαντικό ερ-
γαλείο στη διάγνωση και τη διαχεί-
ριση του καρκίνου του μαστού λόγω 
της υψηλής ευαισθησίας (εύρος 94-
100%)  να ανιχνεύει  κακοήθεις βλά-
βες [1-3]. Η MRM δεν περιορίζεται  
μόνο στην ανίχνευση της κακοήθειας.
Οι πιο κοινές ενδείξεις της περιλαμ-
βάνουν, την προεγχειρητική σταδι-
οποίηση και τον σχεδιασμό της θε-
ραπείας, την παρακολούθηση της 
ανταπόκρισης στην νέο-επικουρική 
χημειοθεραπεία, την ανίχνευση της 
υποτροπής του καρκίνου του μαστού, 
τον προληπτικό  έλεγχο ασυμπτωμα-
τικών γυναικών υψηλού κινδύνου, 
την επίλυση απεικονιστικών ή κλινι-
κών προβλημάτων, τη βραχυπρόθε-
σμη παρακολούθηση των προγενέ-
στερων ευρημάτων της MRI και την 
αξιολόγηση των πρωτοπαθών όγκων 
σε ασθενείς που παρουσιάζουν  διη-
θημένους μασχαλιαίους λεμφαδένες.
Ωστόσο, η MRI έχει  χαμηλή ειδικότη-
τα (εύρος 37-97%) από ότι η μαστο-
γραφία και το υπερηχογράφημα [2-7] 
και αποδίδει σημαντικό αριθμό ψευ-
δώς θετικών αποτελεσμάτων.  Μπο-

ρεί να ανιχνεύει επιπλέον κακοήθεις 
βλάβες οι οποίες είναι απόκρυφες 
κλινικά και μαστογραφικά. Επομένως, 
όταν εντοπίζεται μια πιθανά ύποπτη 
αλλοίωση,  κυρίως σε προεγχειρητι-
κή MRM, απαιτείται περαιτέρω χα-
ρακτηρισμός της αλλοίωσης αυτής, 
επειδή ο προγραμματισμός της θερα-
πείας για την ασθενή μπορεί να επη-
ρεαστεί σημαντικά και να αποφευ-
χθεί μια περιττή ολική μαστεκτομή  ή 
ευρύτερη εκτομή και να μειωθεί το  
άγχος της  ασθενούς στην περίπτωση  
ψευδώς θετικών αλλοιώσεων. 
Για περαιτέρω αξιολόγηση των βλα-
βών που παρατηρούνται παρεμπι-
πτόντως στη MRM, ο συνήθης τρόπος 
απεικόνισης, είναι το υπερηχογράφη-
μα δεύτερης ματιάς ή στοχευόμενο 
υπερηχογράφημα, (second look us-
SLUS). 
Το SLUS είναι μια στοχευόμενη επα-
νεκτίμηση του μαστού, με γνώση 
των πληροφοριών που παρέχονται 
από την MRM, για ταυτοποίηση και 
χαρακτηρισμό των ανιχνευόμενων 
από τη μαγνητική τομογραφία βλα-
βών που δεν είχαν προηγουμένως 
υποψιαστεί ή αναγνωριστεί με άλ-
λες μεθόδους απεικόνισης. Ο πρω-
ταρχικός σκοπός του στοχευόμενου 

υπερηχογραφήματος είναι να δια-
κρίνει μια συγκεκριμένη βλάβη που 
ανιχνεύθηκε στη μαγνητική τομο-
γραφία και να ακολουθήσει βιοψία 
καθοδηγούμενη από υπερήχους (US) 
για ταυτοποίηση [7-11,12]. Το SLUS 
χρησιμοποιείται ευρέως στην κλινική 
πρακτική και επιτρέπει την εξεύρεση 
συσχέτισης των επιπλέον MR ευρη-
μάτων σε ποσοστό 64% (εύρος 23-
89% των περιπτώσεων στην παρούσα 
βιβλιογραφία) [2-4,10]. Η βιοψία υπό 
υπερηχογραφική  καθοδήγηση είναι 
λιγότερο δαπανηρή, πιο εύκολα δια-
θέσιμη και πιο άνετη για τον ασθενή 
όσο και για τον ακτινολόγο. Επίσης, η 
υπερηχογραφική βιοψία δεν απαιτεί 
ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικής 
ουσίας και επιτρέπει δειγματοληψία 
σε βλάβες που βρίσκονται κοντά στο 
θωρακικό τοίχωμα και τη θηλή. Δυ-
στυχώς, η βιοψία με μαγνητική τομο-
γραφία έχει αρκετούς περιορισμούς, 
μεταξύ των οποίων είναι η μη άμεση 
διαθεσιμότητα, η χρονοβόρα και δα-
πανηρή διαδικασία, το ότι απαιτείται 
ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικής 
ουσίας και η δυσκολία πρόσβασης σε 
οπίσθια εντοπισμένες αλλοιώσεις [8, 
9]. Ωστόσο, η βιοψία με μαγνητική 
τομογραφία παραμένει υποχρεωτική 

Στοχευόμενο υπερηχογράφημα 
μαστών μετά από εύρημα σε 

μαγνητική τομογραφία μαστών

Πότση Σταματία | Ακτινοδιαγνώστης Κέντρου Μαστού,

 Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκη
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όταν υπάρχει βλάβη στην MRΜ και 
τα ευρήματα του SLUS  δεν ταιριά-
ζουν ιδανικά.

Πως γίνεται η ανίχνευση 
στο SLUS  μιας 
ανιχνευόμενης από τη 
μαγνητική τομογραφία 
ύποπτης βλάβης. 
Περιορισμοί και δυσκολίες. 

Συσχέτιση μεταξύ MR 
απεικόνισης και Υπερήχων.
Για την ακριβή συσχέτιση των ευρη-
μάτων μεταξύ MRM και US, είναι ση-
μαντικό να κατανοήσουμε τις διαφο-
ρές στη θέση του μαστού αλλά και τις 
βασικές αρχές που διέπουν την κάθε 
μέθοδο.  Στο US μαστών, η ασθενής 
βρίσκεται σε ύπτια ή ύπτια πλάγια 
θέση, με το αντίστοιχο χέρι πίσω από 
το κεφάλι για να μειωθεί το πάχος και 
η κίνηση του μαστού. Όλα τα στρώ-
ματα των ιστών είναι πεπλατυσμένα 
και διευρυμένα, ειδικά ο λιπώδης 
ιστός, ο οποίος είναι σχετικά πιο εύ-
πλαστος και ευπίεστος από τις άλλες 
δομές του μαστού (Σχήμα 1). Έτσι, οι 
ιστοί του μαστού, συμπεριλαμβανο-
μένων και των βλαβών του μαστού, 
τείνουν να είναι πιο συμπαγείς στον 
US από ότι στην MRM, ειδικά όταν οι 
αλλοιώσεις ή οι περιβάλλοντες ιστοί 
είναι συμπιεσμένοι από τον ανιχνευ-
τή-κεφαλή του US.
Κατά τη διάρκεια της MRM, η ασθε-
νής βρίσκεται στην πρηνή θέση με 
τους δύο μαστούς μέσα σε ένα ειδι-
κό πηνίο επιφάνειας για να μειωθεί 
η κίνηση και τα παράσιτα αυτής . Οι 
μαστοί είναι «κρεμασμένοι», ελεύθε-

ροι και μη συμπιεσμένοι ή ελαφρώς 
συμπιεσμένοι. Το αποτέλεσμα είναι 
να φαίνεται πως οι αλλοιώσεις βρί-
σκονται πιο μπροστά μέσα στο μαστό 
στην MRM απ’ ότι φαίνονται στις ει-
κόνες του US.
Σε πρόσφατη μελέτη των Carbonaro 
και συνεργατών [13], η προεγχειρη-
τική MRM σε πρηνή θέση ασθενούς, 
έδειξε μια μέση μετατόπιση βλάβης 
περίπου 3-6 cm κατά μήκος του  στε-
φανιαίου, αξονικού και οβελιαίου 
επιπέδου, συγκρινόμενα με την ύπτια 
MR απεικόνιση, η οποία είναι η ίδια 
θέση που κάνουμε το US μαστών.
Επιπρόσθετα, ενώ το US επιτρέπει 
την απεικόνιση των ανατομικών αλ-
λοιώσεων που καταλαμβάνουν το 
χώρο, έναντι παρακείμενου ιστού 
μέσω της διαφοράς μετάδοσης ηχη-
τικού κύματος ,η απεικόνιση με MRI 
απεικονίζει αλλοιώσεις ενισχυμένες 
με την σκιαγραφική ουσία ανάλογα 
το βαθμό της αγγειογένεσης αυτών. 
Η απεικόνιση μπορεί να διαφέρει 
μεταξύ των δύο αυτών των μορφών 
ανάλογα με την αγγείωση των βλα-
βών.

Η θέση βασισμένη στις MR 
εικόνες
Πριν από το SLUS πρέπει να γίνεται 
καλή μελέτη της MRM και να εντο-
πιστούν όλες οι βλάβες, με βάση τις  
εγκάρσιες, οβελιαίες και στεφανι-
αίες τομές της Τ1W ακολουθίας και 
να σημειωθεί η ακριβής θέση τους. 
Στην  πραγματικότητα, οι διαφορές 
της θέσης του μαστού στις δύο με-
θόδους προκαλούν σημαντική με-
ταβλητότητα στη φαινομενική θέση 
των αντίστοιχων αλλοιώσεων. Για να 
εντοπιστούν οι βλάβες στον US σε συ-

σχετισμό με την MR απεικόνιση, πρέ-
πει να λαμβάνονται υπόψιν: η θέση, 
το βάθος, οι περιβάλλοντες ιστοί και 
τα χαρακτηριστικά της βλάβης όπως 
το μέγεθος και το σχήμα. 
Η σάρωση στο US  μπορεί να περιο-
ριστεί περαιτέρω με την αξιολόγηση 
της θέσης της βλάβης σε σχέση με τη 
θηλή η οποία είναι σταθερή παράμε-
τρος και στις δύο μεθόδους (Σχήμα 2). 
Επίσης  ο εντοπισμός της βλάβης θα 
μπορούσε να βελτιωθεί, θεωρώντας 
ότι η χωρική μετατόπιση από την MRI 
συμβαίνει εντός της ίδιας περιοχής 
του μαστού σε μια περιφερική κίνη-
ση κατά μήκος ενός τόξου με  κέντρο 
τη θηλή. Πρέπει να λάβουμε υπόψιν 
ότι τόσο η θέση της βλάβης στο μα-
στό όσο και το σύνολο του  όγκου του 
μαστού, ιδίως όταν είναι μεγάλος ή 
λιπώδης, μπορεί να υποστεί χωρική  
μετατόπιση. Προσέχουμε λοιπόν την 
τοποθέτηση της ασθενούς και στις 
δύο μεθόδους και μελετάμε καλά το 
ίδιο τεταρτημόριο που βρίσκεται η 
βλάβη στην MRM και επεκτεινόμα-
στε εκατέρωθεν αυτής της περιοχής 
στο SLUS. Οι Telegrafo και συνεργάτες 
[14] στην εργασία τους προτείνουν 
έναν τρόπο  διαιρέσεως του μαστού 
σε εννέα  περιοχές δηλ. οκτώ τμήμα-
τα 45 ° συν μια  κεντρική υποθηλαία 
περιοχή με βάση  τις θέσεις του ρο-
λογιού και καταγράφουν  με  γραφική 
αναπαράσταση την  μετατόπιση της 
βλάβης από τη MRI στο US που δεί-
χνει τη περιφερική  αλλαγή της θέσης 
των βλαβών κατά μήκος  ενός τόξου 
με  κέντρο την θηλή (Σχήμα 3).Επίσης 
η πιο αξιόπιστη μέτρηση στην μελέτη 
τους ήταν η απόσταση βλάβης-θηλής 
με μια διακύμανση της τάξεως 0,7+/-
0,2 cm.Οι  Carbonaro και συνεργάτες 
[13] επιβεβαίωσαν ότι η απόσταση 
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Επιδράσεις στη θέση της  βλάβης λόγω των διαφορετικών  θέσεων της 
ασθενούς σε  MR-απεικόνιση  και σε υπερηχογράφημα μαστού. Τα 
σχέδια δείχνουν τη θέση του  λιπώδους ιστού (*) κατά τη διάρκεια της  
MR-απεικόνισης με την ασθενή σε πρηνή θέση (α) και κατά τη διάρκεια  
του  υπερήχου με την ασθενή σε ύπτια θέση (β). Κατά τη διάρκεια του 
υπερήχου, όλα τα στρώματα, ειδικά ο λιπώδης ιστός, είναι πεπλατυσμέ-
να. Οι βλάβες  επομένως, υπερηχογραφικά, μπορεί να φαίνονται πιο 
οπίσθιες στο εσωτερικό του μαστού.

Η θέση βλάβης σε σχέση με τη μαστική περιτονία. Αν η βλάβη (βέλος) 
έρχεται σε επαφή με τη μαστική περιτονία (κεφαλές  βέλους) στην απει-
κόνιση MR(α), πρέπει επίσης να εφάπτεται της  περιτονίας στον υπέ-
ρηχο(β).

(α) Τεχνική υπερήχων για τη χωροθέτηση της βλάβης σε σχέση με τη θηλή. A: Απόσταση του ορίου της βλάβης από την κατακόρυφη γραμμή που 
διέρχεται από τη θηλή. B: απόσταση του ορίου της βλάβης από τη θηλή. C: Απόσταση του ορίου της βλάβης από την εγκάρσια γραμμή που διέρχεται 
από τη θηλή.
(β) Τεχνική υπερήχων (σχήμα και εικόνα ) για τη χωροθέτηση της βλάβης σε σχέση με το δέρμα και τον θωρακικό μυ. A: Απόσταση του ορίου της 
βλάβης από το δέρμα. B: Απόσταση του ορίου της βλάβης από τον θωρακικό μυ.

Γραφική απεικόνιση της διαιρέσεως του μαστού σε εννέα περιοχές (οκτώ τμήματα 45 ° και μια  κεντρική υποθηλαία περιοχή) με βάση τις θέσεις 
του ρολογιού. Χωρική κατανομή της βλάβης του μαστού στη μαγνητική τομογραφία (Α) και στο στοχευόμενο υπερηχογράφημα (Β).  (C) Γραφική 
αναπαράσταση της  μετατόπισης της βλάβης από τη  μαγνητική τομογραφία στο υπερηχογράφημα που δείχνει περιφερική  αλλαγή της θέσης των 
βλαβών κατά μήκος ενός τόξου με κέντρο την θηλή.
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βλάβης-θηλής είναι το πιο αξιόπιστο 
μέτρο που χρησιμοποιείται για τον 
US. Διαπίστωσαν ότι η μέση μετατό-
πιση μεταξύ βλάβης-θηλής ήταν μι-
κρότερη από 1 cm όταν συγκρίνεται η 
MR απεικόνιση του μαστού σε πρηνή 
θέση του ασθενούς έναντι της θέσης 
του ασθενούς σε MR απεικόνιση σε 
ύπτια θέση. Ωστόσο, και αυτή η από-
σταση μπορεί να ποικίλει ανάλογα 
με την ποσότητα του λιπώδους ιστού 
στον μαστό.
Όταν η βλάβη βρίσκεται στο περιφε-
ρικό τμήμα του μαστού, μπορεί να 
μην απεικονιστεί, επειδή ο μαζικός 
ιστός τείνει να είναι πλεονάζων σε 
αυτήν την περιοχή. Συνιστάται τότε η 
τοποθέτηση του ασθενούς στη λοξή 
θέση κατά τη διάρκεια του US καθώς 
αυτή ισοπεδώνει τον μαζικό αδένα 
κοντά στο θωρακικό τοίχωμα και επι-
τρέπει την ευκολότερη ανάδειξη των 
αλλοιώσεων. Όταν οι αλλοιώσεις εί-
ναι υποθηλαίες επιτρέπεται η καλύ-
τερη αναγνώριση αυτών των βλαβών 
χρησιμοποιώντας τη θηλή ως ορόση-
μο και πιέζοντας την θηλή προς τα 
επάνω με την κεφαλή του υπερήχου. 
Αντίθετα στον πρώτο US είναι πιο εύ-
κολο να «χαθούν» οι βλάβες όπισθεν 
της θηλής  εξαιτίας της διάχυτης υπο-
ηχοϊκότητας που προκαλείται από 
τον ινώδη ιστό της θηλής. 

Περιβάλλοντες ιστοί και 
βάθος
Οι περιβάλλοντες ιστοί και η θέση 
της κάθε βλάβης σε σχέση με τις ζώ-
νες του μαστού είναι σημαντικοί πα-
ράγοντες στη συσχέτιση των βλαβών 
στον SLUS του μαστού. Στον US, η 
πρόσθια και η οπίσθια μαστική πε-
ριτονία εμφανίζονται ως μια λεπτή 
ηχογενής γραμμή που περικλείει τον 
παρεγχυματικό αδενικό ιστό, αλλά η 
ανάδειξή τους εξαρτάται από διάφο-
ρους παράγοντες, όπως η παρακείμε-
νη ηχογένεια του ιστού, η ηλικία της 
ασθενούς και η λιπώδη υποστροφή 
του μαστού [15]. Όταν  η μαστική πε-
ριτονία απεικονίζεται καλά, η θέση 
της βλάβης πρέπει να εξεταστεί με 
προσοχή σε σχέση με τον παρεγχυ-
ματικό αδενικό ιστό και την εγγύτητά 

της με την πρόσθια ή οπίσθια μαστι-
κή περιτονία [9,16]. Όταν η μαστική 
περιτονία δεν είναι καλά ορατή ή εί-
ναι αδιευκρίνιστη στο US, η  βλάβη 
πρέπει αναζητηθεί  σε σχέση με το 
τριτημόριο του μαζικού αδένα (πρό-
σθιο,  κεντρικό, οπίσθιο τριτημόριο). 
Με βάση τις MR εικόνες, υπολογί-
ζεται το τμήμα του αδενικού ιστού  
στο οποίο τοποθετείται η αλλοίωση 
(υποδόρια, στο λιπώδες στρώμα, στη 
παρεγχυματική ζώνη ή στο οπισθο-
μαστικό λίπος). Στο US, όλα τα στρώ-
ματα, ειδικά το λίπος του οπισθομα-
στικού χώρου, λεπταίνει και έτσι οι  
βλάβες-στόχοι  μπορεί να φαίνονται 
σε πιο οπίσθια θέση σε σχέση με την 
MR απεικόνιση. Ωστόσο, η αντίστοι-
χη παρεγχυματική ζώνη-τριτημόριο 
του  μαστού στην οποία βρίσκεται η 
βλάβη δεν θα αλλάξει. Επίσης, βλά-
βες που εφάπτονται την πρόσθια  ή 
οπίσθια μαστική περιτονία κατά την 
MR απεικόνιση θα πλησιάσουν επί-
σης την αντίστοιχη περιτονία  και στο 
US (Σχήμα 4,5,6).  
Για μια βλάβη που βρίσκεται στο λί-
πος του οπισθομαστικού χώρου σε 
MR απεικόνιση, η βλάβη πιθανόν να 
φτάσει στο θωρακικό τοίχωμα στο US 
, επειδή το λίπος στην περιοχή αυτή 
είναι αξιοσημείωτα αραιωμένο ή 
αόρατο [16]. Είναι χρήσιμο να σημει-
ωθεί αν η βλάβη περιβάλλεται από 
λίπος στην MR απεικόνιση, καθώς το 
εύρημα αυτό, μπορεί να βοηθήσει 
στην ταυτοποίηση των ισοηχοικών 
βλαβών  και τη συσχέτιση των αλλοι-
ώσεων. 

Χαρακτηριστικά της βλάβης
Η σύγκριση του μεγέθους και του 
σχήματος της βλάβης είναι μία από 
τις  πιο βασικές μεθόδους συσχέ-
τισης των αλλοιώσεων. Ωστόσο, το 
μέγεθος και το σχήμα της βλάβης δεν 
είναι πάντοτε πανομοιότυπο στην 
MRM και στον US, ειδικά για αλλοι-
ώσεις χωρίς μορφολογία μάζας (non-
mass-like). Στις διάφορες μελέτες έχει 
διαπιστωθεί ότι είναι υψηλότερο το 
ποσοστό συσχέτισης στο SLUS,  των 
μαζών παρά των non-mass-like και 
των μεγάλων μορφωμάτων παρά των 

μικρών αλλοιώσεων. Οι  Carbognin  
και συνεργάτες [17] διαπίστωσαν ότι 
το ποσοστό ανίχνευσης στο US, μα-
ζών μεγαλύτερων των 10mm,  ήταν 
υψηλότερο του 90% και των non-
mass-like άνω των 15mm ήταν 42%. 
Επίσης σε μια πρόσφατη μελέτη του 
Liberman [18] η συχνότητα της κακο-
ήθειας βρέθηκε να αυξάνεται σημα-
ντικά με το μέγεθος της βλάβης και 
μόνο το  3% των βλαβών 0.5 cm βρέ-
θηκαν να είναι κακοήθεις.  
Καθώς οι βλάβες συμπιέζονται σε 
κάθετη κατεύθυνση από την κεφαλή 
του υπερήχου τείνουν να φαίνονται 
μικρότερες και στρογγυλές αλλοιώ-
σεις ή να εμφανίζονται ωοειδείς ή 
ελλειπτικές σε σύγκριση με το σχήμα 
τους στην MR απεικόνιση. Οι  Abe  
και συνεργάτες [19] βρήκαν κατά την 
συσχέτιση MRI-US μια μέση διαφορά 
μεγέθους της βλάβης, της τάξης περί-
που του 20%. Αυτό γίνεται πάντα, σε 
λιπώδεις ιστούς, οι οποίοι είναι ιδιαί-
τερα ευάλωτοι στη συμπίεση. Επίσης 
η απόσταση που παρεμβάλλεται με-
ταξύ δύο βλαβών δεν αντιστοιχεί κατ’ 
ανάγκην αυστηρά μεταξύ των δύο 
μεθόδων. 
Για την επίτευξη της ανίχνευσης λαμ-
βάνουμε υπόψιν  και άλλα  χαρακτη-
ριστικά της βλάβης, όπως η συνοδός 
διάταση του πόρου που είναι καλά 
ορατή υπερηχογραφικά  βοηθώντας 
έτσι στην αναγνώριση και συσχετι-
σμό των ενδοπορικών αλλοιώσεων. 
Επίσης συχνά σύγχυση μπορεί να 
προκαλέσει μια κύστη. Γενικά μια 
κύστη στο SLUS ακόμη και αν είναι 
αναμενόμενου μεγέθους και στη σω-
στή θέση δεν μπορεί να αντιπροσω-
πεύει ένα εμπλουτιζόμενο μόρφωμα 
στην MRM. Όμως απαιτείται προσο-
χή, καθώς, μια φλεγμαίνουσα κύστη 
θα μπορούσε να φανεί στην ΜRM 
ως μόρφωμα με εμπλουτισμό στην 
περιφέρειά της και να θεωρηθεί ως 
εμπλουτιζόμενο μόρφωμα. Τέλος θα 
πρέπει να γνωρίζουμε ότι στην περί-
πτωση των εστιακών ή λοβιακών non-
mass-like περιοχών εμπλουτισμού με 
ύποπτο πρότυπο εμπλουτισμού στην 
MRM (ενδεικτικά χαρακτηριστικά του 
DCIS) είναι πολύ δύσκολη η διάκρισή 
τους  στον  SLUS. Σε κάποιες μελέτες 



σελ.  13ΤΕΥΧΟΣ 06

Το βάθος της βλάβης στον αδένα του μαστού. Οι διακεκομμένες γραμ-
μές υποδεικνύουν  τα τριτημόρια του μαστού. Οι εγκάρσιες εικόνες της  
ΜRI δείχνουν μία  μάζα εμπλουτισμού  (βέλος) στο κεντρικό τριτημόριο 
του δεξιού μαστού. Το στρώμα λίπους(*) βρίσκεται στο βαθύ τμήμα του 
μαστού. Στο US το στρώμα λίπους είναι πεπλατυσμένο και δεν είναι ορα-
τό αλλά η υποηχοϊκή βλάβη παραμένει στο κεντρικό τριτημόριο. Park 
et al. Second-Look US: How to Find Breast Lesions with a Suspicious MR 
Imaging Appearance, RG,Volume 33,Number 5,Aug 2013.

Οπίσθιες αλλοιώσεις του μαστού. Το σχέδιο δείχνει μια βλάβη (βέλος) 
που καταλήγει στην οπίσθια μαστική περιτονία (κεφαλές βέλους) και αμέ-
σως μπροστά από  το στρώμα λίπους του οπισθομαστικού χώρου(*) (α). 
Η T1-W εικόνα δείχνει  μάζα εμπλουτισμού (βέλος) που καταλήγει στην 
οπίσθια μαστική περιτονία (κεφαλές βέλους), κοντά στο στρώμα λίπους(*) 
(β). Στον υπέρηχο,  η μάζα (βέλη) έρχεται σε επαφή τόσο με την οπίσθια  
μαστική περιτονία (κεφαλές βέλους) όσο και με το θωρακικό τοίχωμα, 
επειδή το λίπος(*) του  οπισθομαστικού χώρου συμπιέζεται και δεν είναι  
ορατό(γ).

Παράδειγμα 2 .
 Γυναίκα 52 ετών και διαγνωσμένο καρκίνο στον αριστερό μαστό. (Α) Η αφαιρετική T1-W  μετά την έγχυση της παραμαγνητικής ουσίας αξονική εικό-
να, δείχνει το διαγνωσμένο καρκίνο στο  αριστερό μαστό της. (Β) Η αφαιρετική T1-W μετά την έγχυση της παραμαγνητικής ουσίας αξονική εικόνα, 
αποκαλύπτει μια άλλη μικρή μάζα ενίσχυσης (κεφαλή βέλους) αριστερά. (Γ) Το στοχευόμενο υπερηχογράφημα ανιχνεύει μια αντίστοιχη  υποηχοϊκή 
μάζα (βέλος) με ωοειδές σχήμα στον αριστερό μαστό. Η βιοψία με  υπερηχογραφική καθοδήγηση επιβεβαίωσε ένα ιναδένωμα.

Παράδειγμα 1.  
Γυναίκα 45 ετών με βαρύ οικογενειακό ιστορικό και μικροαποτιτανώσεις σε προληπτική μαστογραφία. Στο υπερηχογράφημα ρουτίνας ανεύρεση δύο 
ύποπτων περιοχών στο άνω έξω τεταρτημόριο του αριστερού μαστού. Η βιοψία με υπερηχογραφική καθοδήγηση διέγνωσε εστίες ILC και LCIS. Η 
MRI που ακολούθησε, αποκάλυψε τρίτη ύποπτη βλάβη στον ετερόπλευρο μαστό, κοντά στο θωρακικό τοίχωμα. Η βλάβη ανιχνεύθηκε με SLUS και η 
κατευθυνόμενη βιοψία διέγνωσε IDC, NOS grade I.
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αναφέρουν ότι  μπορεί  να φαίνεται 
ως μια ασαφής υποηχοική περιοχή 
με έντονη αγγείωση. Σημειώνεται 
ότι οι  LaTrenta και συνεργάτες [20] 
διαπίστωσαν ότι στους καρκίνους με 
υπερηχογραφικό συσχετισμό, το 78% 
ήταν διηθητικό καρκίνωμα και το 22% 
ήταν DCIS, ενώ  στους καρκίνους χω-
ρίς υπερηχογραφικό συσχετισμό, το 
50% ήταν διηθητικό καρκίνωμα και το 
άλλο 50% ήταν DCIS. 
Επίσης δεν υπάρχει αξιόπιστη σχέ-
ση μεταξύ της κινητικής της βλάβης 
(kinetics) και του βαθμού συσχέτι-
σης στον US , πιθανώς επειδή ο US 
απεικονίζει την ανατομία περισσό-
τερο από τη λειτουργία. Πράγματι, 
οι Meissnitzer και συνεργάτες  [21] 
διαπίστωσαν ότι η κινητική-αιμοδυ-
ναμική συμπεριφορά της βλάβης δεν 
επηρέασε σημαντικά την ταυτοποί-
ηση στον US μιας τυχαίας ύποπτης 
βλάβης στην MRM.

Άλλα χρήσιμα ορόσημα
Τα ορόσημα κοντά σε μια βλάβη χρη-
σιμεύουν ως καλές αναφορές όταν 
συσχετίζονται μεταξύ τους δύο βλά-
βες. Συνυπάρχουσες βλάβες, όπως  
γνωστά  ιναδενώματα από παλαιότε-
ρα US, κύστεις, ουλές  εμφυτεύματα 
ή γνωστός αρχικός καρκίνος, είναι 
καλά ορόσημα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 
για ασθενείς που έχουν πολλαπλές 
βλάβες στην ίδια  περιοχή του μα-
στού. Τέτοια ορόσημα θα πρέπει να 
εξεταστούν στις  προ-σκιαγραφικής 
ουσίας T1-W εικόνες χωρίς κορεσμό 
λίπους και στις T2-W εικόνες. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση για να αποτρα-
πεί η λανθασμένη συσχέτιση είναι, 
η καλή μελέτη από τον ακτινολόγο 
των συνυπαρχουσών αλλοιώσεων σε 
όλες τις άλλες απεικονιστικές μεθό-
δους. Χωρίς προσεκτική μελέτη όλων 
των διαθεσίμων απεικονίσεων, ύπο-
πτες  βλάβες που παρατηρούνται σε 
MRΜ μπορεί να συσχετιστούν λαν-
θασμένα με καλοήθεις αλλοιώσεις 
στο US οι οποίες είναι εύκολα διακρι-
τές. Είναι σημαντικό να καθοριστεί αν 
μια   βλάβη που παρατηρήθηκε κατά 
το αρχικό US είναι η ίδια βλάβη που 
παρατηρείται ως επιπλέον στην MR 
απεικόνιση. Εάν όχι, συνεχίζουμε με 

τον στοχευόμενο υπέρηχο.

Συμπληρωματικές 
Τεχνικές  στο στοχευόμενο 
υπερηχογράφημα.
Το έργο της ανίχνευσης βλαβών-στό-
χων είναι ιδιαίτερα δύσκολο όταν τέ-
τοιες βλάβες δεν περιγράφηκαν στο 
αρχικό US. Μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν στο SLUS διάφορες τεχνικές 
διαφορετικές από τις B-mode, όπως 
απεικόνιση Doppler, απεικόνιση με 
αρμονικές (THI) και  ελαστογραφία.  
Η ίδια η ανάλυση Doppler δεν εμφα-
νίζεται να συμβάλει σημαντικά στη 
διαφοροποίηση μεταξύ καλοήθων 
και κακοήθων βλαβών του μαστού. 
Παρ ‘όλα αυτά, η αυξημένη αγγεί-
ωση που παρατηρείται στο χρώμα 
ισχύος Doppler, υποδηλώνει νέο-αγ-
γειογένεση και είναι σύμφωνη με τον 
μηχανισμό της αύξησης του εμπλου-
τισμού κατά την MR απεικόνιση.  Θα 
μπορούσε να χρησιμεύσει ως ένδειξη 
για ανίχνευση, ειδικά των αλλοιώσε-
ων που δεν είναι μάζες αλλά περιο-
χές εμπλουτισμού (non -mass). Ωστό-
σο, η έλλειψη ροής στην απεικόνιση 
Doppler, δεν σημαίνει ότι η βλάβη 
δεν συσχετίζεται με τη βλάβη που 
παρατηρείται στη MRM.
Το THI βελτιώνει την εικόνα και επι-
τυγχάνει τη σαφήνεια και την αντίθε-
ση της εικόνας. Οι ισοηχοϊκές  βλάβες 
τείνουν να «χάνονται» στον αρχικό 
US επειδή το περιβάλλον λίπος εμφα-
νίζεται λιγότερο σκοτεινό. Στις περι-
πτώσεις αυτές, το  THI  είναι χρήσιμο 
για τη διαφοροποίηση των ισοηχοι-
κών βλαβών διότι αυτές έτσι  εμφανί-
ζονται υποηχοικές  σε σύγκριση με το 
περιβάλλον λίπος   [15-22].
Η ελαστογραφία είναι ένα εργαλείο 
που αντικατοπτρίζει τη σκληρότητα 
μιας βλάβης και παράγει εικόνες που 
χαρτογραφούν την αντίσταση των   
ιστών που υποβάλλονται σε εξωτε-
ρική συμπίεση [23-24]. Γενικά ο καρ-
κίνος του μαστού  είναι σκληρότερος  
από το φυσιολογικό παρέγχυμα του  
μαστού [23]. Η ελαστογραφία μπορεί 
να βοηθήσει στη διαφοροποίηση των 
«σκληρών» αλλοιώσεων από τους 
λιπώδεις λοβούς ή τα περιβάλλοντα 

αδενικά στοιχεία .

Επιβεβαιώνοντας τη 
συσχέτιση των αλλοιώσεων
Στη βιοψία υπό τη  καθοδήγηση των 
US μιας βλάβης-στόχου,  πρέπει να 
τοποθετηθεί ένα κλιπ (clip) για να 
επιβεβαιώσει ότι η βλάβη είναι η 
ίδια βλάβη  που παρατηρήθηκε στη 
MR απεικόνιση.  Τα κλιπ τιτανίου 
είναι προτιμότερα από  τα κλιπ ανο-
ξείδωτου χάλυβα επειδή αυτά είναι 
μη-παραμαγνητικά και παράγουν λι-
γότερα τεχνητά σφάλματα [7,25,26]. 
Εγκάρσιες Τ1-W ακολουθίες  χωρίς τη 
χρήση  παραμαγνητικής ουσίας  επι-
τρέπουν την αναγνώριση  των κλιπ 
και τη συσχέτιση των βλαβών με την 
αρχική MRΜ. Συνήθως μετά την το-
ποθέτηση των κλιπ εκτελείται μαστο-
γραφία. Αν η μαστογραφία δείχνει 
μια βλάβη σύμφωνη με την MR απει-
κόνιση η  παρακολούθηση με  MRΜ 
είναι περιττή.

Διαχείριση των ευρημάτων 
μετά τον στοχευόμενο 
υπέρηχο
Στην περίπτωση ενός κακοήθους 
αποτελέσματος  από τη βιοψία μετά 
το SLUS, η βλάβη θα συμπεριληφθεί 
εντός της χειρουργικής περιοχής. 
Ωστόσο, στην περίπτωση ενός καλο-
ήθους αποτελέσματος , απαιτείται 
προσεκτική επανεξέταση και   συσχέ-
τιση των MR εικόνων, των US και των  
ιστολογικών αποτελεσμάτων για τον 
προσδιορισμό της αντιστοιχίας. Εάν  
είναι δύσκολη η συσχέτιση, πρέπει να 
πραγματοποιηθεί βιοψία με καθοδή-
γηση της MRI. Για  βλάβες κατηγορίας 
4 (BI-RADS) σε  MRI πρέπει να εκτελεί-
ται  βιοψία με  MRΙ αν οι  βλάβες δεν 
έχουν συσχετισμό στο SLUS μια και η 
πιθανότητα κακοήθειας είναι υψηλή. 
Εάν η πιθανότητα κακοήθειας είναι 
2%  στην MRI, δηλαδή πιθανώς κα-
λοήθης (κατηγορία αξιολόγησης BI-
RADS 3), τότε η βλάβη μπαίνει σε πα-
ρακολούθηση και δεν υποβάλλεται 
σε άμεση βιοψία. Επίσης οι μελέτες 
έδειξαν ότι η πιθανότητα κακοήθειας 
είναι πολύ υψηλή, για αλλοιώσεις 
που συσχετίστηκαν με αξιοπιστία με 
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υπάρχει επικάλυψη στην απεικόνι-
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ευρήματα από τις άλλες συμβατικές 
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χικό υπερηχογράφημα), η σύσταση 
για βιοψία μπορεί να γίνει με περισ-
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εύρημα. Ωστόσο εάν δεν δύναται η 
διάκριση  της βλάβης στο SLUS  δεν 
αποφεύγετε η βιοψία αλλά γίνεται 
βιοψία καθοδηγούμενη από MRI.
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Εισαγωγή
Η Neoadjuvant χημειοθεραπεία έχει 
για πολλά χρόνια χρησιμοποιηθεί ως 
προεγχειρητική θεραπεία, με στόχο 
την υποσταδιοποίηση προχωρημέ-
νων (>T2 ή/και >Ν2) ή μη-εξαιρέσι-
μων όγκων με στόχο την επίτευξη 
ενός καλύτερου χειρουργικού ή και 
αισθητικού αποτελέσματος . Οι πρό-
σφατες όμως εξελίξεις στην HER2-θε-
τικό καρκίνο του μαστού, μας ωθούν 
σε ολοένα και ευρύτερη χρησιμοποί-
ηση μιας τέτοιας στρατηγικής, ακόμα 
και σε όγκους που θα ήταν δυνητικά 
εύκολα εξαιρέσιμοι. Στην παρούσα 
ανασκόπηση θα εξετάσουμε τους λό-
γους αυτής της στροφής προς την ει-
σαγωγική χημειοθεραπεία σε αυτόν 
τον τύπο της νόσου, τα νέα πρωτό-
κολλα εισαγωγικής χημειοθεραπείας 
και τις θεραπευτικές επιλογές στις 
οποίες οδηγεί μια τέτοια προσέγγιση 

Η HER2-θετική νόσος 
ανταποκρίνεται καλύτερα 
στην εισαγωγική 
χημειοθεραπεία
Η μοριακή ταξινόμηση του καρκί-

νου του μαστού, σε όγκους αυλικού 
τύπου (Α & Β), βασικού τύπου και 
HER2-θετικούς μπήκε στη ζωή μας 
με την αλλαγή της χιλιετίας με την 
εφαρμογή της τεχνολογίας των μι-
κροσυστοιχιών (microarrays) , . Σε 
μια μελέτη με 82 ασθενείς, κυρίως 
με μεγαλύτερους σε μέγεθος ή/και 
θετικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες, 
οι Rougier και συνεργάτες, απέδειξαν 
ότι η εισαγωγική χημειοθεραπεία με 
12 εβδομαδιαίους κύκλους paclitaxel 
ακολουθούμενους από 4 κύκλους 
FAC ( 5-fluorouracil, doxorubicin & 
cyclophosphamide) οδήγησαν σε 
πλήρη παθολογοανατομική ύφεση 
το 45% των ασθενών με HER2-θετι-
κό ή με βασικό τύπο και μόνο 2 από 
τους 28 (7%) ασθενείς με αυλικού 
τύπου καρκίνο. Μια συγκεντρωτική 
ανάλυση επτά μελετών εισαγωγι-
κής χημειοθεραπείας σε 6337 ασθε-
νείς, με εξαιρέσιμη εξ αρχής νόσο, 
έδειξε ότι το ποσοστό της πλήρους 
παθολογοανατομικής ύφεσης σε 
HER2-θετική νόσο χωρίς τη χορήγηση 
trastuzumab, ήταν 33.1% σε HER2-θε-
τική ορμονοάντοχη νόσο, 17.2% σε 
HER2-θετική ορμονοευαίσθητη νόσο, 
15.4% σε αυλικού τύπου-Β και μόλις 

8.9% σε αυλικού τύπου-Α νόσο .  Σε 
δική μας σειρά  200 περίπου ασθε-
νών με προεγχειρητική χημειοθερα-
πεία (Papazisis K, et al, BMC Cancer 
2019, under review), το ποσοστό πλή-
ρους υφέσεως κυμάνθηκε από 13.4% 
σε ασθενείς με ορμονοευαίσθητη 
HER2-αρνητική νόσο, ως 83.3% σε 
ασθενείς με ορμονοάντοχη HER2-αρ-
νητική (Εικόνα 1).

Η εισαγωγή της anti-HER 
θεραπείας
Μετά τη δραματική αλλαγή που έφε-
ρε η εισαγωγή του trastuzumab στην 
adjuvant θεραπεία του HER2-θετικού 
καρκίνου του μαστού , , , ήταν λογικό 
να ακολουθήσουν μελέτες εφαρμο-
γής εισαγωγικής θεραπείας βασισμέ-
νης στο trastuzumab. Η μελέτη NOAH 
έδειξε ότι η προσθήκη trastuzumab 
στην εισαγωγική χημειοθεραπεία δι-
πλασίασε το ποσοστό πλήρους παθο-
λογοανατομικής υφέσεως (από 19% 
σε 38%)  και οδήγησε σε παράταση 
τόσο του χρόνου χωρίς υποτροπή 
όσο και της συνολικής επιβίωσης . Η 
διπλή anti-HER θεραπεία, με το συν-
δυασμό trastuzumab και pertuzumab, 
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δοκιμάσθηκε στη μελέτη NeoSphere. 
Τα ποσοστά πλήρους παθολογοα-
νατομικής υφέσεως με μόνο 4 κύ-
κλους εισαγωγικής θεραπείας, βελ-
τιώθηκαν από 29% με το συνδυασμό 
docetaxel & trastuzumab, σε 45.8% 
για τον τριπλό συνδυασμό, docetaxel, 
pertuzumab & trastuzumab . Στη με-
λέτη Tryphaena, όπου χορηγήθηκαν 
6 κύκλοι χημειοθεραπείας, πάνω 
από το 50% των ασθενών εμφάνισε 
πλήρη ανταπόκριση , ποσοστό που 
ξεπέρασε το 70% στις ασθενείς με 
ορμονοάντοχη νόσο. Μετά από αυτές 
τις μελέτες, ο τριπλός συνδυασμός 
trastuzumab, pertuzumab και χημειο-
θεραπείας αποτελεί πια το standard 
of care στην εισαγωγική θεραπεία 
του HER2-θετικού καρκίνου του μα-
στού.

Η επίδραση του 
αποτελέσματος 
της εισαγωγικής 
χημειοθεραπείας στην 
πορεία της νόσου
Πολλές μελέτες και αναδρομικές ανα-
λύσεις δεδομένων έχουν αποδείξει 
την προγνωστική αξία της πλήρους 
παθολογοανατομικής υφέσεως στην 
μετέπειτα πορεία των ασθενών με 
πρώιμο καρκίνο του μαστού που 
έλαβαν εισαγωγική χημειοθεραπεία. 
Η συγκεντρωτική ανάλυση των von 
Minckwitz και συνεργατών4 έδει-
ξε ότι οι ασθενείς με υπολειπόμενη 
νόσο έχουν στατιστικά σημαντικά 
μεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής και 
θανάτου. Αυτό ήταν πιο εμφανές 
σε ασθενείς με τριπλά αρνητική ή 
HER2-θετική νόσο. Σε μια μετα-ανά-
λυση που συμπεριέλαβε 12 μελέτες 
εισαγωγικής χημειοθεραπείας, με 
συνολικά 11955 ασθενείς, η επίτευ-
ξη πλήρους παθολογοανατομικής 
υφέσεως οδήγησε σε ελάττωση τόσο 
του κινδύνου υποτροπής κατά 52% 
(Hazard Ratio 0.48) όσο και του κιν-
δύνου για θάνατο κατά 64% (HR 0.36) 
. Η διαφορά στον κίνδυνο υποτροπής 
ήταν μεγαλύτερη στην HER2-θετική 
νόσο (HR 0.39), ιδίως στους ασθενείς 
με ορμονοάντοχo ΗER2-θετικό τύπο 
(HR 0.25). Στην μελέτη Neosphere, 

που χρησιμοποίησε και τα δύο αντι-
σώματα (trastuzumab & pertuzumab) 
σε εισαγωγική χορήγηση, πάλι η 
πλήρης ύφεση αποτέλεσε σημαντικό 
προγνωστικό παράγοντα, ιδίως στις 
ασθενείς με αρνητικούς ορμονικούς 
υποδοχείς . Τα αποτελέσματα κλι-
νικών δοκιμών έχουν αναπαραχθεί 
και στον “πραγματικό κόσμο» (real-
world evidence), όπου φαίνεται ότι 
η προσθήκη του trastuzumab άλλαξε 
την πορεία στη HER2-θετική νόσο και 
η πλήρης ύφεση αποτελεί σταθερά 
καλό προγνωστικό παράγοντα . 

Εισαγωγική 
χημειοθεραπεία και κλινικά 
θετική μασχάλη
Ο ρόλος της εισαγωγικής χημειοθε-
ραπείας στην υποσταδιοποίση της 
νόσου στην μασχάλη ήταν γνωστός, 
ωστόσο λίγα ήταν γνωστά για τη 
χρήση της εισαγωγικής χημειοθε-
ραπείας σαν εργαλείο αποφυγής 
του λεμφαδενικού καθαρισμού (και 
έτσι ελάττωσης του λεμφοιδήματος, 
σαν μια σημαντική άμεση ή απομα-
κρυσμένη επιπλοκή). Σε ασθενείς με 
κλινικά ελεύθερη μασχάλη πριν την 
έναρξη της χημειοθεραπείας (cN0), η 
ασφάλεια της βιοψίας του λεμφαδέ-
να-φρουρού έχει αποδειχθεί. Ωστό-
σο πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι, 
ακόμα και στους ασθενείς με κλινικά 
θετική μασχάλη (cN+), η στοχευμένη 
λεμφαδενεκτομή μπορεί να υποκα-
ταστήσει το λεμφαδενικό καθαρισμό  
(σε όσους έχουν κλινικά αρνητική μα-
σχάλη μετά τη χημειοθεραπεία ). Στην 
δική μας σειρά δεδομένων ασθενών 
με προεγχειρητική χημειοθεραπεία, 
το ποσοστό μετατροπής μιας κλι-
νικά θετικής μασχάλης σε παθολο-
γοανατομικά αρνητική (ypN0) ήταν 
34.6% σε ασθενείς με HER2-θετική, 
ορμονοευαίσθητη νόσο και 76.9% σε 
HER2-θετική και αρνητική σε ορμονι-
κούς υποδοχείς νόσο (Papazisis K, et 
al, BMC Cancer 2019, under review). 
Το σημαντικό ποσοστό ασθενών που 
μπορεί με ασφάλεια να αποφύγει 
τον λεμφαδενικό καθαρισμό, παρά 
την κλινικά θετική μασχάλη κατά τη 
διάγνωση, επιχειρηματολογεί υπέρ 
της χρήσης της εισαγωγικής χημει-

οθεραπείας στην HER2-θετική νόσο 
που παρουσιάζεται με διηθημένους 
μασχαλιαίους λεμφαδένες.

Η ανταπόκριση 
στην εισαγωγική 
χημειοθεραπεία αλλάζει 
την μετεγχειρητική 
θεραπεία και οδηγεί σε 
καλύτερη πρόγνωση
Όλες οι μέχρι τώρα μελέτες μάς απέ-
δειξαν ότι η εισαγωγική χημειοθε-
ραπεία στη HER2 θετική νόσο είναι 
ασφαλής και αποτελεσματική. Επί-
σης, φάνηκε ξεκάθαρα ότι η πλήρης 
παθολογοανατομική ανταπόκριση 
έχει ξεκάθαρο προγνωστικό ρόλο. Το 
ερώτημα ωστόσο παραμένει: Η πλή-
ρης ανταπόκριση είναι ο στόχος της 
θεραπείας (ώστε να εξασφαλίσου-
με μια καλύτερη πρόγνωση) ή είναι 
απλά ένας δείκτης, όπου οι ασθενείς 
που εμφάνισαν πλήρη ύφεση είναι 
όσοι έτσι κι αλλιώς θα είχαν άψογη 
πορεία? Η κότα έκανε το αυγό ή το 
αυγό την κότα? Φαίνεται εξ αρχής 
δύσκολο να το ξεκαθαρίσουμε, αν 
και δεν θα είχε επιστημονική λογική 
η πρώτη άποψη. Οι ασθενείς έτσι κι 
αλλιώς λαμβάνουν χημειοθεραπεία 
με trastuzumab και (μετά τα αποτε-
λέσματα της μελέτης Aphinity ) με 
pertuzumab. Η χορήγηση της ίδιας ή 
παρόμοιας θεραπείας με λίγες μόνο 
εβδομάδες διαφορά δεν φαίνεται 
ικανή να ανατρέψει την πορεία των 
περισσοτέρων ασθενών. Μέχρι πρό-
σφατα, μια ασθενής με HER2-θετική 
νόσο και κλινικά αρνητικούς μασχα-
λιαίους λεμφαδένες, θα μπορούσε 
να χειρουργηθεί και να ακολουθήσει 
adjuvant χημειοθεραπεία. Ωστόσο, 
τη λογική αυτή φαίνεται να ανατρέ-
πει μια νέα μελέτη που πρόσφατα 
ανακοινώθηκε και ταυτόχρονα δημο-
σιεύθηκε . Η Katherine ήταν μια τυχαι-
οποιημένη φάσης 3 διεθνής, πολυκε-
ντρική μελέτη, η οποία τυχαιοποίησε 
1486 ασθενείς με HER2-θετική νόσο 
που είχαν υπολειπόμενη νόσο μετά 
από εισαγωγική χημειοθεραπεία 
με trastuzumab, στο να λάβουν με-
τεγχειρητικά είτε trastuzumab (το 
standard of care) ή trastuzumab-
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emtansine (T-DM1). Η μελέτη ήταν 
δραματικά θετική: Μετά από 3 χρό-
νια παρακολούθησης, το ποσοστό 
των ασθενών με υποτροπή διηθητι-
κού καρκίνου (invasive disease-free 
survival) ήταν 23% στους ασθενείς 
που έλαβαν trastuzumab και 11.7% 
στους ασθενείς που έλαβαν T-DM1. 
Ο κίνδυνος για υποτροπή ή θάνατο 
ελαττώθηκε κατά 50% (HR=0.5), ένα 
αποτέλεσμα που ήταν στατιστικά ση-
μαντικό (p<0.001). Στο editorial που 
συνόδευσε τη δημοσίευση, ο συγ-
γραφέας θεωρεί ότι η εισαγωγική 
χημειοθεραπεία θα πρέπει να προ-
σφέρεται σε όλους τους ασθενείς με 
κλινική νόσο σταδίου ΙΙ ή ΙΙΙ, εφόσον 
η adjuvant θεραπεία με T-DM1 μπο-
ρεί να αλλάξει την πρόγνωση και των 
ασθενών που δεν κάνουν πλήρη πα-

θολογοανατομική ύφεση .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η πληθώρα επιλογών θεραπείας 
στους ασθενείς με πρώιμη HER2-θε-
τική νόσο, καθώς και η ιδιαίτερα 
υψηλή αποτελεσματικότητα μετά 
την προσθήκη στην θεραπευτική των 
μονοκλωνικών αντισωμάτων που 
στοχεύουν το HER2, έχουν αλλάξει 
σημαντικά την πορεία και την αντι-
μετώπιση αυτής ειδικά της νόσου. 
Σήμερα, μπορούμε να στοχεύσουμε 
στην ίαση σε όλο και περισσότερες 
ασθενείς και να αντιμετωπίσουμε με 
στόχο την αποφυγή του λεμφαδενι-
κού καθαρισμού την νόσο κλινικού 
σταδίου ΙΙΙ. Ακόμα και από το στά-
διο ΙΙ, η εισαγωγική χημειοθεραπεία 
μπορεί να ξεχωρίσει τους ασθενείς 

με χειρότερη πρόγνωση (όσους εμ-
φάνισαν υπολειπόμενη νόσο στο 
χειρουργείο). Οι ασθενείς αυτοί θα 
έχουν πολύ καλύτερη πρόγνωση αν 
η μετεγχειρητική τους θεραπεία συ-
νεχιστεί με την υποκατάσταση του 
trastuzumab από το trastuzumab-
emtansine. Εισαγωγική χημειοθερα-
πεία λοιπόν για όλες τις ασθενείς μας 
που παρουσιάζονται με HER2-θετική 
νόσο; Ναι, αν και, ίσως οι ασθενείς 
που εξαρχής εμφανίζουν νόσο στα-
δίου Ι (cT1N0), θα πρέπει να ακολου-
θούν μια πιο συντηρητική πορεία με 
χειρουργική αφαίρεση και ηπιότερη 
adjuvant χημειοθεραπεία . Όλα αυτά 
θα πρέπει να συζητούνται καθημερι-
νά, σε στενή συνεργασία στενά συ-
νεργαζόμενων ειδικοτήτων, σε ειδικά 
κέντρα, με γνώση και εμπειρία.
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H υπόθεση του φρουρού λεμφα-
δένα (ΦΛ) περιγράφηκε πρώτη 
φορά το 1977 στο καρκίνωμα 

πέους (Cabanas) και αργότερα στο 
μελάνωμα (Robinson 1977, Morton 
1993). Κατά την υπόθεση αυτή, ως 
ΦΛ ορίστηκε ο 1ος λεμφαδένας που 
δέχεται τη λεμφαγγειακή παροχέτευ-
ση ενός όγκου και αποτελεί τον 1ο 
σταθμό λεμφογενούς διασποράς της 
νόσου. Απουσία μεταστατικής νόσου 
στο ΦΛ συνεπάγεται και την απουσία 
μεταστάσεων στο λεμφικό δίκτυο 
της περιοχής. Η βιοψία του φρουρού 
λεμφαδένα (ΒΦΛ) στον καρκίνο του 
μαστού, με τη χρήση ιχνηθέτη για 
την χαρτογράφηση της απαγωγού 
λεμφικής οδού και την αναγνώρι-
ση του ΦΛ περιγράφηκε πρώτα από 
τους Krag και Giuliano το 1993 και 
1994 αντίστοιχα. Ο Krag ανέπτυξε 
και περιέγραψε την τεχνική εντοπι-
σμού του ΦΛ με ραδιοϊσότοπο (ΡΙ) 
με τη βοήθεια γ-κάμερας. Η τεχνική 
του Giuliano ήταν μόνο με τη χρήση 
κυανής χρωστικής (ΚΧρ).  Oι τεχνικές 
των Giuliano και Krag αναπτύχθηκαν 
και μεμονωμένα αλλά και σε συνδυ-
ασμό (διπλή τεχνική: ΚΧρ+ΡΙ). Έκτοτε, 
η ΒΦΛ, κυρίως με τη διπλή τεχνική, 
χρησιμοποιείται για τη σταδιοποίηση 
της μασχάλης σε κλινικά και απεικονι-
στικά αρνητικούς μασχαλιαίους λεμ-

φαδένες (standard of care).
Τρεις ΚΧρ έχουν περιγραφεί σε μελέ-
τες ΒΦΛ: isosulfan blue, patent blue 
V και methylene blue. Οι 2 πρώτες 
θεωρούνται ότι έχουν μεγαλύτερο 
ποσοστό αλλεργικών αντιδράσεων 
(0,7-1,1%). Οι ασθενείς δε χρειάζεται 
να διερευνηθούν προεγχειρητικά  για 
αλλεργίες, αλλά ιστορικό αλλεργιών 
λαμβάνεται βεβαίως υπόψιν. Για την 
τρίτη ΚΧρ έχουν περιγραφεί επώδυ-
νη σκληρία ή νέκρωση δέρματος στο 
σημείο της ένεσης, σεροτονινεργικό 
σύνδρομο σε ασθενείς που λαμβά-
νουν αντίστοιχα φαρμακευτικά σκευ-
άσματα. Για να μειωθεί η πιθανότητα 
παρενεργειών, η ΚΧρ διαλύεται σε 
φυσιολογικό ορό (έχουν περιγραφεί 
αναλογίες από 1:1 ως 1:7). Ως προς το 
methylene blue, υπάρχουν αντικρου-
όμενες μελέτες. Σε ορισμένες μελέ-
τες το methylene blue φαίνεται να 
διαχέεται ταχύτερα σε περιφερικούς 
ιστούς εκτός των ΦΛ (λεμφαδένες μη 
φρουρούς) λόγω του μικρού μορια-
κού του βάρους, σε άλλες όμως δεν 
έχει επιβεβαιωθεί, με το ποσοστό ανί-
χνευσης με methylene blue και patent 
blue V να είναι το ίδιο. Το methylene 
blue είναι φθηνότερο και πιο εύκολα 
διαθέσιμο στα νοσοκομεία.
Ως σημεία ένεσης της ΚΧρ έχουν περι-
γραφεί: γύρω από τον όγκο, περιθη-

λαία και υποθηλαία.  Οι 2 τελευταίες 
φαίνεται να επιτυγχάνουν υψηλότε-
ρο ποσοστό ανίχνευσης του ΦΛ.
Το ΡΙ που χρησιμοποιείται συχνό-
τερα είναι το ραδιενεργό τεχνήτιο 
(99mTc), 99m Tc-sulfur colloid κυρίως 
στις Η.Π.Α. και 99m Tc-nanocolloid 
human serum albumin κυρίως στην 
Ευρώπη. Ενίεται γύρω από τον όγκο, 
ενδοδερμικά ή υποθηλαία. Η ενδο-
δερμική ένεση φαίνεται να υπερέχει. 
Λεμφαδένες αναγνωρίζονται με τη 
γ-κάμερα ως ΦΛ ακολουθώντας τον 
κανόνα του 10% (>10% των κρούσε-
ων στο σημείο ένεσης του ΡΙ). Περιο-
ρισμοί στη χρήση του ΡΙ αφορούν στη 
διάθεσή του αλλά και στην έλλειψη 
εκπαιδευμένου προσωπικού, δηλαδή 
στην μη ύπαρξη τμημάτων Πυρηνικής 
Ιατρικής σε όλα τα νοσοκομεία. Επί-
σης, υπάρχει χρονικός περιορισμός 
του χειρουργείου λόγω των 6 ωρών 
ημίσειας ζωής του ΡΙ.
Η διπλή τεχνική παρουσιάζει υψηλό-
τερο ποσοστό αναγνώρισης του ΦΛ 
(Detection rate  ή 
DR > 96% vs 93% με ΡΙ και 91% με 
ΚΧρ) με βάση τις μελέτες ALMANAC 
(DR 96%), NSABP-B32 και AMAROS 
(DR 97%), SENTINA (DR 99,1%). Επί-
σης παρουσιάζει μεγαλύτερη ευαι-
σθησία (7% vs 9,9 % ψευδώς αρνη-

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ 
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τικά αποτελέσματα). Είναι σαφής η 
ένδειξη της διπλής τεχνικής ιδιαίτερα 
σε περιπτώσεις νεοεπικουρικής θε-
ραπείας, προηγηθείσας επέμβασης 
στο μαστό/μασχάλη ή παχύσαρκης 
ασθενούς, όπου αναμένεται υψη-
λότερο ποσοστό ψευδώς αρνητικών 
αποτελεσμάτων (FN). To ποσοστό 
(%) FN είναι αντιστρόφως ανάλογο 
των ΦΛ που αναγνωρίζονται (17,7% 
για 1 ΦΛ, 10% για 2, 6,9% για 3, 5,5% 
για 4).

ΝΕΟΙ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ-ΝΕΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΦΛ
-  Indocyanine green (ICG) ή αλλιώς 

πράσινο ινδοκυανίνης
-  Superparamagnetic iron oxide 

(SPIO)
-  Μικροφυσαλλίδες αερίου εξαφθο-

ριούχου θείου (sulfur hexafluoride 
gas) και υπερηχογράφημα σκι-
αγραφικής ενίσχυσης (contrast-
enhanced ultrasound, CEUS)

Όλες οι παρακάτω τεχνικές έχουν πε-
ριγραφεί σε μελέτες με μικρό ακόμα 
αριθμό ασθενών και μικρά follow-
up, αλλά παρουσιάζουν ελπιδοφόρα 
αποτελέσματα.

1. ΒΦΛ με τη χρήση ICG
Η τεχνική αυτή περιγράφηκε πρώτα 
από τον K. Motomura το 1999 στην 
Ιαπωνία, όπου και αναπτύχθηκε η 
τεχνική μιας και εκεί η χρήση ΡΙ είναι 
ιστορικά λιγότερο δημοφιλή. Η πρόω-
θηση της τεχνικής αυτής στην Ευρώ-
πη και ΗΠΑ έγινε αρχικά από την ομά-
δα του G Wishart (Cambridge, UK). 
To ICG έχει εγκριθεί από το FDA για 
τη χρήση του στη ΒΦΛ. Ενίεται (< 5 

mg/ml) σε ποσότητα συνήθως > 2ml, 
περιθηλαία ή υποθηλαία, υποδόρια 
ή ενδοδερμικά. Η ανίχνευση της ICG 
επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικής τε-
χνικής απεικόνισης εγγύς στο υπέρυ-
θρο (near ifrared, NIR) με ειδική κάμε-
ρα PDE (photodynamic eye) ή FLARE 
(fluorescence assisted resection and 
exploration). O φθορισμός προκα-
λείται από τη διέγερση της ICG από 
μεγάλης έντασης ακτινοβολία (μή-
κους κύματος 760 nm). Μόνο με την 
ειδική κάμερα είναι ορατός ο ΦΛ ως 
φθορίζων ιστός. Επίσης, το πλεονέ-
κτημα αυτής της τεχνικής είναι ότι 
οπτικοποιείται σε real time η λεμφική 
ροή από το μαστό προς τη μασχάλη. 
Η μασχαλιαία τομή γίνεται με μεγάλη 
ακρίβεια όταν η φθορίζουσα ουσία 
φθάσει στη μασχάλη και στο ΦΛ.

Πλεονεκτήματα:
-  Υψηλή DR. Είναι ίδια σε διπλή τεχνι-

κή και ICG (DR 93,1-100%  και FN 8% 
σε 11 μελέτες). DR 98-100% και FN 
4% όταν συνδυάζεται ICG με ΚΧρ. 
Ιδιαίτερα χρήσιμος ο συνδυασμός 
ICG και ΚΧρ σε χειρουργούς λιγότε-
ρο έμπειρους σε ICG τεχνική

-  Πιο γρήγορη ΒΦΛ (από διπλή τεχνι-
κή αλλά και SPIO)

-  Φθηνότερη από την τεχνική με ΡΙ 
(φθηνότερο το ICG από ΡΙ, φθη-
νότερη η κάμερα φθορισμού από 
γ-κάμερα αλλά και τον ανιχνευτή 
SentiMag της παρακάτω SPIO τεχνι-
κής)

-  Ο χειρουργός δεν εξαρτάται από 
τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής

Μειονεκτήματα:
-  ΙCG φθορισμός είναι δύσκολα ανι-

χνεύσιμος σε βάθος > 1εκ., οπότε 
και η ΒΦΛ είναι δυσκολότερη σε πα-
χύσαρκες γυναίκες

-  Η ICG έχει μικρότερο μοριακό βά-
ρος, άρα επεκτείνεται γρηγορότε-
ρα σε περιφερικότερους ιστούς (σε 
λεμφαδένες μη ΦΛ). Κατά μέσο όρο 
με ICG αναγνωρίζονται 3-5,4 ΦΛ 
ενώ με τη ΚΧρ 1-2,4 ΦΛ.

-  Αντενδείκνυται σε αλλεργία σε ιώδιο
-  Αφαιρώντας τον 1ο ΦΛ, κόβονται 

λεμφαγγεία και διαχέεται ICG σε 
όλο το χειρουργικό πεδίο καθι-
στώντας δύσκολη την αναγνώριση 
άλλων ΦΛ. Χρειάζεται να έχουν 
αναγνωριστεί όλοι οι ΦΛ πριν την 
εκτομή τους.

2. SPIO (SentiMag)
Η τεχνική με SPIO μελετήθηκε πρώτα 
στην πολυκεντρική μελέτη SentiMag, 
που ήταν μια non-inferiority μελέτη. 
Επίσης, έχει εγκριθεί από το FDA για 
τη χρήση του στη ΒΦΛ. Ο ιχνηθέτης 
που χρησιμοποιείται εμπορικά εί-
ναι το Sienna+, το οποίο ενίεται σε 
ποσότητα 5ml (2ml Sienna+ και 3ml 
N/S), περιθηλαία. Οι ΦΛ χρωματί-
ζονται καφέ ή μαύροι, ξεχωρίζοντας 
σαφώς από το χρωματισμό της KXρ. 
Τα σωματίδια του Sienna+ είναι 60 
nm, παρόμοια με των ΡΙ. Η συσκευή 
ανίχνευσης SentiMag δημιουργεί μα-
γνητικό πεδίο που μαγνητίζει το SPIO. 
Ακολουθείται ο κανόνας του 10%, 
όπως στη γ-κάμερα.
-  DR ΦΛ: SPIO 94,4% vs 95% στη δι-

πλή τεχνική. 
-  Αριθμός λεμφαδένων ως ΦΛ: 1,9 

vs 2 
 Εκτός από τη SentiMag (M. Douek, 



σελ.  23ΤΕΥΧΟΣ 06

Εικόνα 1: ΒΦΛ με Sienna+ και ανιχνευτή SentiMag 

Εικόνα 2: CEUS με μικροφυσαλλίδες

Εικόνα 3: ΒΦΛ με ICG και real time απεικόνιση της λεμφικής ροής
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Kings College London-Guy’s Hospital), 
παρόμοιες μελέτες είναι οι παρακά-
τω:
Central-European SentiMag (DR: 98% 
vs 97,3%)
IMAGINE (Rubio) (DR: 95,7% vs 98,3%)
French SentiMag Feasibility Trial (DR: 
97,2% vs 95,4%)
Aποτέλεσμα μετα-ανάλυσης 5 κλινι-
κών μελετών κατέληξε σε αποτέλε-
σμα non inferior.

Πλεονεκτήματα:
-  Ο χειρουργός δεν εξαρτάται από 

τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής
-  Το SPIO  καθηλώνεται στους ΦΛ χω-

ρίς διασπορά
-  Ο χρωματισμός (καφέ-μαύρο) εί-

ναι υποβοηθητικός, πέραν του 
SentiMag ανιχνευτή

-  Μικρή καμπύλη εκμάθησης
-  Το  Sienna+ δεν χρειάζεται ειδικές 

οδηγίες φύλαξης

Μειονεκτήματα:
-  Probe συνήθως > 6mm
-  Συχνή προσαρμογή (calibration) του 

SentiMag πριν την εκάστοτε λήψη 
σήματος, η οποία προκαλεί μεγα-
λύτερη καθυστέρηση από τη διπλή 
τεχνική

-  Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί 
με συρμάτινους οδηγούς, ενώ είναι 
δύσκολη η επέμβαση με τα καθι-
ερωμένα μεταλλικά εργαλεία (πχ 
άγκιστρα) λόγω παρεμβολής του 
μαγνητικού σήματος

-  Αντενδείκνυται σε ασθενείς που θα 

υποβληθούν σε follow-up με  MRI, 
έχουν βηματοδότες, μεταλλικά εν-
θέματα

-  Το probe δεν μπορεί να ανιχνεύσει 
εν τω βάθει ΦΛ με την ίδια ευκολία-
που μπορεί η γ-κάμερα, όπως φάνη-
κε στην πρόσφατη MELAMAG trial

Απαιτείται μεγάλη τυχαιοποιημένη 
μελέτη για ασφαλέστερα συμπερά-
σματα.

3. ΜΙΚΡΟΦΥΣΑΛΛΙΔΕΣ - 
CEUS
Παρόλη τη χρησιμότητα του προεγ-
χειρητικού grey-scale υπερηχογρα-
φήματος της μασχάλης, σε πολλές 
περιπτώσεις (21-63%) δεν μπορεί να 
αναγνωρίσει θετικούς μασχαλιαίους 
λεμφαδένες. Με την παρακάτω τεχνι-
κή, η οποία περιγράφηκε από την Κ. 
Cox (Maidstone, UK), μπορεί να ανα-
γνωριστεί ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ο ΦΛ με 
τη βοήθεια της υπερηχογραφίας με 
σκιαγραφική ενίσχυση (CEUS) και στη 
συνέχεια να ακολουθήσει κατευθυ-
νόμενη βιοψία αυτού. Η σκιαγραφική 
ουσία (sulfur hexafluoride gas) ενίε-
ται ενδοδερμικά σε ποσότητα 0,2-0,5 
ml και δημιουργεί μικροφυσαλλί-
δες στο αίμα σε μέγεθος μικρότερο 
από ερυθρό αιμοσφαίριο, γεγονός 
που του επιτρέπει να εισέρχεται και 
στα πιο μικρά αγγεία. Οι μικροφυ-
σαλλίδες δημιουργούν σκεδάσεις οι 
οποίες εντοπίζονται από τον υπερη-
χοτομογράφο. Έτσι, παρακολουθεί-
ται η λεμφική απορροή του μαστού 
κατά τη σύγκλειση στο ΦΛ. Μετά την 
αναγνώριση του ΦΛ, λαμβάνεται κα-
τευθυνόμενη βιοψία. Αυτή αρχικά 

περιγράφηκε με βελόνη (US-guided 
core biopsy), αλλά μπορεί να παρθεί 
και ως κατευθυνόμενη χειρουργική 
βιοψία με τη βοήθεια συρμάτινου 
οδηγού.

  Πλεονεκτήματα:
-  Φθηνή, ελάχιστα επεμβατική
-  Ταχεία, real time απεικόνιση ΦΛ
-  Δεν υπάρχουν ψευδώς θετικά απο-

τελέσματα (ειδικότητα 100%), άρα 
έτσι και ο ΦΛ είναι (+) μπορεί να 
παρθεί ευκολότερα και χωρίς επέμ-
βαση η απόφαση για νέο-επικουρι-
κή θεραπεία

Μειονεκτήματα:
-  DR: 87,7-89%, δηλαδή χαμηλότερη 

από τη διπλή τεχνική
- Χαμηλή ευαισθησία (61-89%)
-  Το μέγεθος του καρκινικού φορτίου 

σε θετικό ΦΛ είναι δύσκολο να πο-
σοτικοποιηθεί με κατευθυνόμενη 
βιοψία, όπως σε περιπτώσεις μι-
κρομεταστάσεων.  Ακόμη, η κατευ-
θυνόμενη βιοψία με βελόνη μπορεί 
να χάσει μετάσταση χαμηλού καρκι-
νικού φορτίου. Το πρόβλημα αυτό 
μπορεί να υπερνικηθεί με χειρουρ-
γική βιοψία του ΦΛ μετά την ανα-
γνώρισή του. Με αυτόν τον τρόπο 
όμως καταργείται το πλεονέκτημα 
της μεθόδου ως ελάχιστα επεμβα-
τική. 

Η φυσική εξέλιξη αυτής της τεχνικής 
θα είναι η ανάπτυξη εργαλείων και 
τεχνικών για την αφαίρεση του ΦΛ 
διαδερμικά σε επίπεδο εξοπλισμού 
ιατρείου.

Εικόνα 4: ΒΦΛ με ICG και real time απεικόνιση της λεμφικής ροής
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