
Εισαγωγή
Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί μεγάλο
πρόβλημα υγείας. Η επίπτωσή του πα-
ρουσιάζει αυξητική τάση παγκοσμίως, με
περισσότερα από ένα εκατομμύριο νέα
διαγνωσμένα κρούσματα ετησίως και εί-
ναι η συνηθέστερη μορφή καρκίνου που
προσβάλλει τις γυναίκες και η πιο κοινή
αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες.
Η θνησιμότητα από τον καρκίνο του μα-
στού στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι από τις
υψηλότερες στον κόσμο, με περίπου 28
θανάτους ανά 100.000 γυναίκες ετησίως.
Αυτό το νούμερο αντιστοιχεί σε περίπου
48.000 νέα διαγνωσμένα κρούσματα καρ-
κίνου του μαστού και σε 11.500 θανά-
τους που αποδίδονται στον καρκίνο του
μαστού ετησίως. Περίπου μία στις εννέα

γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο θα εμ-
φανίσει κάποια στιγμή στη ζωή της καρ-
κίνο του μαστού.1

Οι στρατηγικές διάγνωσης και αντιμε-
τώπισης του καρκίνου του μαστού βασί-
ζονται στην τρέχουσα αντίληψή μας
όσον αφορά την επιδημιολογία των πα-
θήσεων του μαστού. Περίπου το 5% των
καρκίνων του μαστού είναι κληρονομού-
μενο, σχετιζόμενο κατά κύριο λόγο με
διαταραχές στα γονίδια BRCA1 και
BRCA2. Αυτού του τύπου ο καρκίνος του
μαστού τείνει να εμφανίζεται σε γυναίκες
νεότερης ηλικίας. Το υπόλοιπο 95% των
καρκίνων του μαστού έχει σποραδικό χα-
ρακτήρα και η εμφάνισή του αυξάνεται
με την ηλικία. Ο καρκίνος του μαστού εί-
ναι σπάνιος σε ηλικίες κάτω των 35 ετών,
ενώ πάνω από 80% των καρκίνων μαστού

21

Ο ρόλος των απεικονιστικών εξετάσεων 
στη διαγνωστική του μαστού, 

συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης 
και της εκτομής μη ψηλαφητών αλλοιώσεων

A. Robin M. Wilson • R. Douglas Macmillan

1



προσβάλλει γυναίκες άνω των 50 ετών.
Τα βασικά αίτια των σποραδικών καρκί-
νων του μαστού πιστεύεται ότι είναι περι-
βαλλοντικοί παράγοντες. Αναγνωρισμέ-
νοι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν
την πρώιμη εμμηναρχή, την καθυστερη-
μένη εμμηνόπαυση, την ατοκία όπως και
τη μακροχρόνια χρήση αντισυλληπτικών
χαπιών και τη θεραπείας ορμονικής υπο-
κατάστασης (ΘΟΥ).

Καθώς υπάρχει ελλιπής κατανόηση
των αιτίων που προκαλούν καρκίνο του
μαστού, η πρωτογενής πρόληψη δεν
αποτελεί προς το παρόν ρεαλιστική ή
επιτεύξιμη επιλογή. Είναι γνωστό ότι η
έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μα-
στού έχει αυξημένες πιθανότητες ευτυ-
χούς έκβασης. Το μέγεθος του όγκου
κατά τη διάγνωση, ο βαθμός ιστολογι-
κής διαφοροποίησης και το λεμφαδενι-
κό στάδιο αποτελούν τους καλύτερους
δείκτες πρόβλεψης της έκβασης της νό-
σου. Ανεξαρτήτως τύπου ή βαθμού
ιστολογικής διαφοροποίησης ενός όγ-
κου, όσο μικρότερος είναι ο καρκίνος
του μαστού κατά τη διάγνωση, τόσο αυ-
ξάνονται οι πιθανότητες να μην έχει
εξαπλωθεί πέραν του μαστού. Συνεπώς,
η τρέχουσα στρατηγική μείωσης της
θνησιμότητας από καρκίνο του μαστού
είναι η όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη διά-
γνωση.

Η έγκαιρη ανίχνευση και οι βελτιωμέ-
νες θεραπευτικές μέθοδοι έχουν οδηγή-
σει σε μία κατά 30% μείωση της θνησιμό-
τητας από καρκίνο του μαστού στο Ηνω-
μένο Βασίλειο σε όλες τις ηλικιακές ομά-
δες τα τελευταία τριάντα χρόνια.2

Η έγκαιρη διάγνωση επιτυγχάνεται
αφενός μεν ενθαρρύνοντας τις γυναίκες
να σπεύδουν το συντομότερο δυνατόν
στα ιατρεία μαστού μόλις εμφανίσουν
συμπτώματα νόσου του μαστού, αφετέ-
ρου δε μέσω τακτικού προληπτικού ελέγ-
χου για καρκίνο του μαστού. Οι απεικονι-
στικές εξετάσεις του μαστού είναι θεμε-
λιώδους σημασίας και στις δύο περιπτώ-
σεις.

Απεικονιστικές εξετάσεις σε
συμπτωματική νόσο
Με βάση τα στατιστικά στοιχεία από τις
δεκαετίες του 1980 και 1990, παρότι το
Ηνωμένο Βασίλειο δεν παρουσίαζε την
υψηλότερη επίπτωση καρκίνου του μα-
στού, εμφάνιζε εντούτοις το υψηλότερο
ποσοστό θανάτων.

Και για τα τρία στάδια αυτής της δια-
δικασίας απαιτείται απεικόνιση, με τη μα-
στογραφία και το υπερηχογράφημα να
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Περί-
που το 60% των καρκίνων μαστού διαγι-
γνώσκεται σε ιατρεία μαστού, στα οποία
παραπέμπονται ασθενείς με συμπτώμα-
τα. Τα ιατρεία αυτά ακολουθούν πρωτό-
κολλα τα οποία ορίζουν ως απαιτούμενη
σταθερά τον τριπλό έλεγχο (triple test),
δηλαδή τον συνδυασμό κλινικής αξιολό-
γησης, απεικόνισης (μαστογραφία και
υπερηχογράφημα) και βιοψίας με τέ-
μνουσα βελόνη (core biopsy) ή παρακέν-
τησης με λεπτή βελόνη4. Συστήνεται η
λειτουργία «ιατρείων μίας στάσης» (one
stop clinics), στα οποία πραγματοποιούν-
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 Aναγνωρίζοντας ότι η διάγνω-
ση και η θεραπεία του καρκίνου του μα-
στού έχρηζε σημαντικών βελτιώσεων,
το βρετανικό Υπουργείο Υγείας δημοσί-
ευσε το 1995 οδηγίες για τη βελτίωση
των ποσοστών έκβασης του καρκίνου
του μαστού. Οι οδηγίες αυτές ανανεώ-
θηκαν το 2002 και το 2010 από το Εθνι-
κό Ινστιτούτο Κλινικής Αριστείας (Natio-
nal Institute of Clinical Excellence -NI-
CE)3 του Ηνωμένου Βασιλείου. Στις εν
λόγω οδηγίες δίνεται έμφαση σε τρία
κρίσιμα ζητήματα όσον αφορά την αντι-
μετώπιση του καρκίνου του μαστού: 
• την ακριβή και έγκαιρη διάγνωση,
• την κατάλληλη θεραπεία σύμφωνα

με το ακριβές στάδιο της νόσου,
• την κατάλληλη παρακολούθηση των

υπό θεραπεία ασθενών.



ται σε μία και μόνο επίσκεψη όλες οι
απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις,
συμπεριλαμβανομένης της βιοψίας με
βελόνη. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η
όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη διάγνωση
συμπτωματικού καρκίνου του μαστού, οι
γυναίκες ενθαρρύνονται μέσω ποικίλων
μεθόδων προαγωγής υγείας να εμφανί-
ζονται σε αυτά τα ιατρεία αμέσως μόλις
παρατηρήσουν οποιαδήποτε αλλαγή στο
στήθος τους. Οι κλινικές και απεικονιστι-
κές αξιολογήσεις σε αυτά τα ιατρεία
πρέπει να πραγματοποιούνται από ειδικά
εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό.
Δεν είναι απαραίτητο το σύνολο του προ-
σωπικού αυτού να είναι ιατροί, πρέπει εν-
τούτοις να έχουν τη δυνατότητα να πα-
ρέχουν μία ανεξάρτητη γνώμη και να
έχουν ικανοποιητικό επίπεδο εκπαίδευ-
σης.

Μέθοδοι απεικόνισης μαστού

Μαστογραφία

Η μαστογραφία με ακτίνες Χ αποτελεί τη
βάση της απεικόνισης μαστού για πάνω
από 30 χρόνια. Η ευαισθησία της μαστο-
γραφίας ως προς τον καρκίνο του μα-
στού εξαρτάται από την ηλικία. Όσο πυ-
κνότερος είναι ο μαστός, τόσο λιγότερο
αποτελεσματική είναι αυτή η μέθοδος
για την ανίχνευση πρώιμων σημείων καρ-
κίνου του μαστού. Η πυκνότητα του μα-
στού τείνει να είναι μεγαλύτερη στις νεό-
τερες γυναίκες και η αυξημένη πυκνότη-
τα δεν βοηθά στην ανίχνευση πρώιμων
σημείων καρκίνου του μαστού. Η ευαι-
σθησία της μαστογραφίας στον καρκίνο
του μαστού για γυναίκες άνω των 60
ετών αγγίζει το 95%, ενώ στις γυναίκες
κάτω των 40 ετών η μαστογραφία ανι-
χνεύει λιγότερο από το 50% των καρκί-
νων μαστού.5

Για να ληφθεί μία εικόνα με τη μαστο-
γραφία χρησιμοποιείται ιονίζουσα ακτινο-

βολία και συνεπώς πρέπει να χρησιμο-
ποιείται μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες
αναμένεται κλινικό όφελος. Είναι γενικώς
αποδεκτό ότι τα οφέλη της μαστογρα-
φίας στις γυναίκες άνω των 40 ετών υπε-
ρισχύουν κατά πολύ της πιθανότητας
ανάπτυξης όγκων λόγω της επανειλημμέ-
νης έκθεσης στην ακτινοβολία. Ο προλη-
πτικός έλεγχος (screening) με μαστογρα-
φία σε γυναίκες άνω των 40 ετών αποτε-
λεί αποδεκτή πρακτική. Εντούτοις, εάν
υπάρχουν συμπτώματα, σπανίως υπάρ-
χει ένδειξη για την διενέργεια μαστογρα-
φίας σε γυναίκες κάτω των 35 ετών, με
εξαίρεση σοβαρές κλινικές υπόνοιες κα-
κοήθειας. Σε πολλά κέντρα αποτελεί
ρουτίνα να υποβάλλονται σε μαστογρα-
φία όλες οι γυναίκες άνω των 35 ετών
που προσέρχονται στα ιατρεία μαστού. Η
πρακτική αυτή πάντως αλλάζει και το
υπερηχογράφημα χρησιμοποιείται ολοέ-
να και περισσότερο ως μοναδική εξέτα-
ση για την αξιολόγηση γυναικών με
εστιακά συμπτώματα στο μαστό στις ηλι-
κίες κάτω των 40 ετών, ακόμη και σε ορι-
σμένες γυναίκες ηλικίας 40-50 ετών. Η
μαστογραφία αποτελεί εξέταση ρουτίνας
για όλες τις γυναίκες στην ηλικιακή ομά-
δα προληπτικού ελέγχου (screening),
που προσέρχονται με συμπτώματα και
δεν έχουν υποβληθεί σε εξέταση μαστο-
γραφίας το προηγούμενο έτος.

Οι περισσότερες μαστογραφίες σήμε-
ρα στο Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποι-
ούνται με τη χρήση ψηφιακής απεικόνι-
σης.6,9 Υπάρχουν σημαντικά οφέλη από
τη λήψη μαστογραφιών σε άμεση ψηφια-
κή μορφή.9 Συγκριτικά με την συμβατική
αναλογική μαστογραφία, στα οφέλη της
ψηφιακής μαστογραφίας πλήρους πεδίου
(full-field digital mammography FFDM) πε-
ριλαμβάνονται η καλύτερη απεικόνιση
ενός πυκνού μαστού, η εφαρμογή τεχνι-
κών ανίχνευσης με υποβοήθηση από ηλε-
κτρονικό υπολογιστή, καθώς και ένας
αριθμός οργανωτικών πλεονεκτημάτων
που παρέχει τη δυνατότητα αποτελεσμα-
τικότερων υπηρεσιών μαστογραφίας.10,11

Ο ρόλος των απεικονιστικών εξετάσεων στη διαγνωστική του μαστού
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Το κατά πολύ ευρύτερο δυναμικό φάσμα
της ψηφιακής μαστογραφίας σημαίνει ότι
μπορεί εύκολα να επιτευχθεί η απεικόνι-
ση ολόκληρου του φάσματος πυκνότητας
του μαστού σε μία και μόνο εικόνα. Στην
κλινική εφαρμογή, συγκριτικές μελέτες
έχουν δείξει ότι η ψηφιακή μαστογραφία
είναι γενικά εξίσου αποτελεσματική με
την αναλογική μαστογραφία, είναι όμως
καλύτερη για νεότερες γυναίκες καθώς
και για γυναίκες με πυκνούς μαστούς.6,7

Η μαστογραφία αποτελεί τη βάση της
στερεοτακτικής βιοψίας μαστού, η οποία
μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση
ειδικής τράπεζας βιοψίας σε πρηνή θέση
ή με τη χρήση πρόσθετης συσκευής στη
συμβατική μονάδα μαστογραφίας όρθιας
θέσης. Η στερεοταξία χρησιμοποιείται
για τη βιοψία μη ψηλαφητών αλλοιώσε-
ων, οι οποίες δεν διακρίνονται καθαρά
στο υπερηχογράφημα (π.χ. μικροαποτι-
τανώσεις).

Υπερηχογραφία
Η υψηλής συχνότητας (≥10 MHz) υπερη-
χογραφία είναι ένα εξαιρετικά αποτελε-
σματικό διαγνωστικό εργαλείο για την διε-
ρεύνηση εστιακών συμπτωμάτων μα-
στού.12 Για την υπερηχογραφία δεν χρησι-
μοποιείται ιονίζουσα ακτινοβολία και είναι
μία εξαιρετικά ασφαλής μέθοδος απεικό-
νισης. Παρουσιάζει υψηλή ευαισθησία
στις παθήσεις του μαστού καθώς και πο-
λύ υψηλή αρνητική προβλεπτική αξία.13

Το υπερηχογράφημα είναι η προτιμώ-
μενη μέθοδος για την περαιτέρω διερεύ-
νηση των εστιακών συμπτωματικών προ-
βλημάτων μαστού σε όλες τις ηλικίες.
Κάτω από την ηλικία των 40 ετών, όταν ο
κίνδυνος καρκίνου του μαστού είναι πολύ
μικρός, αυτή είναι συνήθως η μόνη μέθο-
δος απεικόνισης που χρειάζεται. Πάνω
από τα 40, καθώς αυξάνει ο κίνδυνος
προσβολής από καρκίνο του μαστού, το
υπερηχογράφημα χρησιμοποιείται συχνά
σε συνδυασμό με τη μαστογραφία. Το
υπερηχογράφημα είναι λιγότερο ευαί-
σθητο από τη μαστογραφία όσον αφορά
τα πρώιμα σημεία καρκίνου του μαστού
για αυτό και δεν χρησιμοποιείται για πλη-
θυσμιακό προληπτικό έλεγχο (scree-
ning). Εντούτοις, το υπερηχογράφημα
αυξάνει τις πιθανότητες ανίχνευσης μι-
κρών καρκίνων μαστού σε γυναίκες που
έχουν υψηλή πυκνότητα στη μαστογρα-
φία.5 Στον προληπτικό έλεγχο υπάρχουν
σαφείς αποδείξεις ότι η προσθήκη του
υπερηχογραφήματος βελτιώνει τα ποσο-
στά ανίχνευσης μικρών όγκων, ιδιαίτερα
σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς^ δεν
υπάρχουν όμως προς το παρόν επαρκείς
αποδείξεις για πιθανά οφέλη ως προς τη
θνησιμότητα ούτε επαρκείς οικονομικοί
πόροι ώστε να καθιερωθεί ο υπερηχο-
γραφικός έλεγχος ως έλεγχος ρουτίνας
σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς στη μα-
στογραφία. Η προσθήκη του υπερηχο-
γραφήματος στον προληπτικό έλεγχο με
μαστογραφία ή μαγνητική τομογραφία
(MRI) αυξάνει τις πιθανότητες εντοπι-
σμού καρκίνου, παράλληλα όμως αυξά-
νει σημαντικά και τα ποσοστά ψευδώς
θετικών. Το υπερηχογράφημα είναι η μέ-
θοδος πρώτης εκλογής για βιοψίες ψη-
λαφητών και μη ψηλαφητών αλλοιώσεων
του μαστού, που είναι ορατές με απεικο-
νιστική εξέταση. 

Το υπερηχογράφημα χρησιμοποιείται
πλέον ευρέως στις περισσότερες μονά-
δες μαστού για την αξιολόγηση της μα-
σχαλιαίας κοιλότητας σε γυναίκες με
καρκίνο μαστού. Οι μασχαλιαίοι λεμφα-
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 Η υπερηχογραφία υψηλής ευκρί-
νειας κάνει εύκολα το διαχωρισμό ανά-
μεσα στις περισσότερες συμπαγείς και
κυστικές αλλοιώσεις και μπορεί να ξε-
χωρίσει με υψηλό βαθμό ακρίβειας τις
καλοήθεις από τις κακοήθεις αλλοι-
ώσεις. Εντούτοις, στις περισσότερες
περιπτώσεις, οι συμπαγείς αλλοιώσεις
που φαίνονται στο υπερηχογράφημα
χρήζουν παρακέντησης με βελόνη ώστε
να γίνει ακριβής διάγνωση. 



δένες που εμφανίζουν μη φυσιολογική
μορφολογία μπορεί να ελεγχθούν με
ακρίβεια μέσω παρακέντησης με λεπτή
βελόνη (FNA) ή βιοψίας με τέμνουσα βε-
λόνη (needle core biopsy).16,17 Στο Κεφά-
λαιο 7 γίνεται αναλυτική συζήτηση γύρω
από το ρόλο του υπερηχογραφήματος
μασχάλης, της FNA και της βιοψίας με
τέμνουσα βελόνη.

To υπερηχογράφημα Doppler δεν συ-
νεισφέρει σημαντικά στη διαγνωστική
του μαστού και δεν χρησιμοποιείται ευ-
ρέως. Το τρισδιάστατο υπερηχογράφημα
μαστού θεωρείται ότι αυξάνει την ακρί-
βεια της βιοψίας και την ανίχνευση πο-
λυεστιακής νόσου, δεν είναι όμως ευρέ-
ως διαθέσιμο. Η ελαστογραφία είναι μία
καινούρια εφαρμογή της υπερηχογραφι-
κής τεχνολογίας, η οποία επιτρέπει την
ακριβή αξιολόγηση της ελαστικότητας
των ιστών του μαστού. Προς το παρόν η
μέθοδος αυτή βρίσκεται υπό αξιολόγηση
και ενδέχεται να αποδειχθεί χρήσιμο ερ-
γαλείο για τον αποκλεισμό σημαντικών
ανωμαλιών, για παράδειγμα για την αξιο-
λόγηση ασυμπτωματικών ανωμαλιών που
ανιχνεύονται με προληπτικό υπερηχο-
γράφημα.

Μαγνητική μαστογραφία 
(Magnetic Resonance 
Mammography -MRM)

Η μαγνητική μαστογραφία είναι πλέον
ευρέως διαθέσιμη. Για την απεικόνιση

του μαστού, η ασθενής σαρώνεται σε
πρηνή θέση και απαιτείται η ενδοφλέβια
έγχυση μέσου αντίθεσης (σκιαστικού). Η
MRM είναι η πλέον ευαίσθητη μέθοδος
ανίχνευσης του καρκίνου του μαστού με
ποσοστό επιτυχίας που αγγίζει το 100%
όσον αφορά τον διηθητικό καρκίνο και το
92% για το καρκίνωμα in situ των πόρων
(DCIS), παρουσιάζει εντούτοις υψηλά
ποσοστά ψευδώς θετικών.18,19,20 Η ταχεία
λήψη εικόνων διευκολύνει την αξιολόγη-
ση των καμπυλών ενίσχυσης σήματος (si-
gnal enhancement curves) που μπορεί να
βοηθήσουν στη διάκριση μεταξύ καλοή-
θους και κακοήθους νόσου. Καθώς πα-
ρατηρείται σημαντική αλληλοεπικάλυψη
στο πρότυπο ενίσχυσης, συχνά απαιτεί-
ται δειγματοληψία με βελόνη των αλλοι-
ώσεων που έχουν ανιχνευθεί. Η κατευθυ-
νόμενη βιοψία μαστού με μαγνητική το-
μογραφία είναι διαθέσιμη σε λίγα μόνο
κέντρα, οι περισσότερες όμως αλλοι-
ώσεις μαστού μεγέθους άνω των 5 mm
που εντοπίζονται στην ΜRΜ μπορεί να
ανιχνευθούν και στο υπερηχογράφημα,
εφόσον είναι κλινικώς σημαντικές. 

Η ΜRΜ είναι η καλύτερη μέθοδος
απεικόνισης σε γυναίκες με ενθέματα μα-
στού. Επιπλέον είναι χρήσιμη για την ανα-
γνώριση υποτροπιάζουσας νόσου, όταν η
συμβατική απεικόνιση και βιοψία έχουν
αποτύχει να αποκλείσουν πιθανή υποτρο-
πή. Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί τουλά-
χιστον 18 μήνες ύστερα από την επέμβα-
ση, η MRI δύναται να κάνει σαφή διαχω-
ρισμό ανάμεσα σε μία χειρουργική ουλή
και σε μία υποτροπή του όγκου. Η MRI
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 Έως και 50% των ασθενών με
μεταστατική νόσο στη μασχαλιαία κοι-
λότητα μπορεί να διαγνωσθούν μέσω
υπερηχογραφήματος σε συνδυασμό με
FNA ή βιοψία με τέμνουσα βελόνη, απο-
φεύγοντας ενδεχομένως την ανάγκη
βιοψίας λεμφαδένα-φρουρού σε γυναί-
κες με μικροσκοπικά επιβεβαιωμένη
προσβολή των λεμφαδένων.14,15 

 Η ΜRΜ είναι η καλύτερη μέθοδος
προληπτικού ελέγχου νέων γυναικών
(κάτω των 40 ετών) με αυξημένο κίνδυ-
νο καρκίνου του μαστού, όμως, λόγω
υψηλού κόστους, είναι απίθανο να χρη-
σιμοποιηθεί για μαζικό πληθυσμιακό
έλεγχο.21-24
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συστήνεται για την ανίχνευση πολυεστια-
κότητας πριν από μία επέμβαση διατήρη-
σης του μαστού σε γυναίκες με λοβιακό
καρκίνο και σε εκείνες με λανθάνοντα
καρκίνο στη μαστογραφία ή με σημαντική
απόκλιση μεγέθους στην συμβατική απει-
κόνιση. Εντούτοις, δεν θα πρέπει να χρη-
σιμοποιείται ως εξέταση ρουτίνας. Μία
τυχαιοποιημένη μελέτη (COMICE) δεν
έδειξε κανένα όφελος ως προς τη μείωση
του ποσοστού επανεκτομών (re-excision)
αλλά έδειξε σημαντική αύξηση στα ποσο-
στά μαστεκτομής στις ασθενείς που υπο-
βλήθηκαν σε MRI. Η MRI μαστού έχει
αξία όσον αφορά την αξιολόγηση της αν-
ταπόκρισης των μεγάλων ή τοπικώς προ-
χωρημένων καρκίνων του μαστού στην
προεγχειρητική (neoadjuvant) χημειοθε-
ραπεία. Η MRI της μασχάλης μπορεί να
δείξει μεταστατική νόσο στη μασχαλιαία
κοιλότητα, η ευαισθησία της όμως δεν
επαρκεί ώστε να αντικαταστήσει τη χει-
ρουργική σταδιοποίηση της μασχάλης.
Σε προχωρημένους καρκίνους του μα-
στού η MRI είναι η προτιμώμενη μέθοδος
για την αξιολόγηση μεταστατικής νόσου
στη σπονδυλική στήλη.

Αξονική τομογραφία
Η αξονική υπολογιστική τομογραφία
(Computed Tomography - CT) δεν έχει
προς το παρόν αποδεδειγμένο ρόλο
στην πρώιμη απεικόνιση του μαστού, αλ-
λά εισάγεται η ειδική CT μαστού χαμη-
λής δόσης, της οποίας η κλινική αποτε-
λεσματικότητα δεν έχει ακόμη προσδιο-
ριστεί. Η CT χρησιμοποιείται για τη διά-
γνωση και σταδιοποίηση της συστηματι-
κής εξάπλωσης του καρκίνου του μα-
στού και για την αξιολόγηση της ανταπό-
κρισης της μεταστατικής νόσου στη θε-
ραπεία, ειδικά των πνευμονικών, πλευρι-
τικών και ηπατικών μεταστάσεων. Σε ορι-
σμένες ασθενείς με καρκίνο του μαστού
η διάγνωση του καρκίνου τους γίνεται
τυχαία, κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου
ρουτίνας με CT. 

Ραδιοϊσοτοπική απεικόνιση
Το σπινθηρογράφημα μαστού δεν χρησι-
μοποιείται ευρέως, λόγω ελλιπούς ευαι-
σθησίας σε σύγκριση με άλλες μεθό-
δους. Χρησιμοποιείται σε ορισμένα κέν-
τρα για τη σταδιοποίηση του μαστού
προεγχειρητικά και για την αξιολόγηση
της ανταπόκρισης στη θεραπεία. Το
σπινθηρογράφημα χρησιμοποιείται ευρέ-
ως για τη διάγνωση και αξιολόγηση της
παρουσίας σκελετικής μεταστατικής νό-
σου. Σήμερα συνδυάζεται συχνά με χα-
μηλής ανάλυσης αξονική τομογραφία
χωρίς σκιαστικό. 

Το σπινθηρογράφημα εκπομπής ποζι-
τρονίων (Positron emission scintigraphy),
ειδικά όταν συνδυάζεται με CT, είναι μία
τεχνολογία που μπορεί να διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο μελλοντικά στη σταδιο-
ποίηση του καρκίνου του μαστού και
στον έλεγχο ανταπόκρισης στη θερα-
πεία. Χρησιμοποιείται ευρέως στις ΗΠΑ
αλλά αλλού, προς το παρόν, εξακολου-
θεί να αντιμετωπίζεται ως ερευνητικό ερ-
γαλείο και οι ειδικές χρήσεις και ενδεί-
ξεις της στην αξιολόγηση της νόσου του
μαστού είναι ακόμα υπό διερεύνηση.

Προληπτικός έλεγχος 
για καρκίνο του μαστού 
(screening)

Σκοπός
Ο σκοπός του προληπτικού ελέγχου του
μαστού είναι η μείωση της θνησιμότητας
μέσω της έγκαιρης ανίχνευσης. Τυχαι-
οποιημένες μελέτες με ομάδα ελέγχου
και μελέτες με ομάδα περιπτώσεων και
ομάδα ελέγχου (case control) που διε-
ξήχθησαν από τη δεκαετία του 1960 έως
τη δεκαετία του 1980 έχουν δείξει ότι ο
πληθυσμιακός έλεγχος με μαστογραφία
μπορεί να μειώσει τη θνησιμότητα από
καρκίνο του μαστού συνολικά κατά περί-



που 25% και κατά 35-40% για τους συμ-
μετέχοντες. 

Το όφελος του ελέγχου ως προς τη
θνησιμότητα είναι μεγαλύτερο σε γυναί-
κες ηλικίας 55-70 ετών.27,28 Το όφελος
του ελέγχου ως προς τη θνησιμότητα σε
γυναίκες ηλικίας μεταξύ 40 και 55 είναι
περίπου 20%. Ο έλεγχος γυναικών κάτω
των 40 ετών δεν έχει φανεί να προσφέρει
κάποιο όφελος ως προς τη θνησιμότη-
τα.27,28

Πληθυσμιακός έλεγχος 
(population screening)
Ο προληπτικός έλεγχος μαστού καθιε-
ρώθηκε σε πολλές χώρες τα τελευταία
25 χρόνια. Στις περισσότερες χώρες ο
έλεγχος συστήνεται για όλες τις γυναί-
κες άνω των 40 ετών, στις χώρες όμως
που προσφέρεται μαζικός πληθυσμιακός
έλεγχος, αυτός στοχεύει ιδιαίτερα γυναί-
κες άνω των 50 ετών. Ο έλεγχος για τον
καρκίνο του μαστού καθιερώθηκε στο
Ηνωμένο Βασίλειο το 1987 και προσφέ-
ρει έλεγχο κατόπιν προσκλήσεως, δωρε-
άν στον τόπο διεξαγωγής του, σε όλες
τις γυναίκες ηλικίας μεταξύ 50 και 70
ετών.1 Γυναίκες άνω των 70 μπορούν να
συμμετάσχουν αλλά δεν προσκαλούνται.

Είναι αναγκαία η συμμετοχή τουλάχι-
στον του 70% του προσκεκλημένου πλη-
θυσμού ώστε να επιτευχθεί σημαντικό
συνολικό όφελος ως προς τη θνησιμότη-
τα. Στις γυναίκες κάτω των 50 ετών δεν
προσφέρεται έλεγχος στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο, εκτός εάν ανήκουν σε ομάδα
υψηλού κινδύνου. To 2010 ξεκίνησε μία
τυχαιοποιημένη μελέτη επέκτασης της
πρόσκλησης ελέγχου στην ηλικιακή ομά-
δα μεταξύ 47 και 73 ετών. Τα αποτελέ-
σματα αυτής της μελέτης δεν θα είναι
διαθέσιμα πριν από το 2020. Από το
2010 ο έλεγχος με ετήσιες MRI σε συν-
δυασμό με μαστογραφία προσφέρεται
σε γυναίκες με πολύ υψηλό κίνδυνο προ-
σβολής από καρκίνο του μαστού, στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται φορείς με-
ταλλάξεων των γονιδίων BRCA1 και
BRCA2.

Μέθοδος και συχνότητα

Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι γυναίκες ηλι-
κίας 50-70 ετών προσκαλούνται για μα-
στογραφία κάθε τρία χρόνια. Έχουν δια-
τυπωθεί κάποιες ανησυχίες ότι αυτό το
μεσοδιάστημα μεταξύ ελέγχων είναι πο-
λύ μακρύ. Η μαστογραφία αναμένεται να
ανιχνεύει τον καρκίνο του μαστού περί-
που δύο χρόνια προτού καταστεί κλινικά
εμφανής. Η συχνότητα προληπτικού
ελέγχου με μαστογραφία προσδιορίζεται
από τον χρόνο ανάπτυξης (lead-time) του
καρκίνου του μαστού. Με βάση τον μέσο
χρόνο ανάπτυξης του καρκίνου του μα-
στού σε διάφορες ηλικίες, αυτό σημαίνει
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 Η εγκυρότητα αυτών των δο-
κιμών αμφισβητήθηκε την περίοδο
2000-2002, μεταγενέστερες όμως αξιο-
λογήσεις από τη Σουηδική ομάδα συν-
δυασμού μελετών και μία επιτροπή ειδι-
κών του Διεθνούς Οργανισμού Έρευ-
νας για τον Καρκίνο (International Agen-
cy for Research on Cancer) του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας επιβεβαί-
ωσαν εκ νέου τα οφέλη του μαστογρα-
φικού ελέγχου ως προς τη θνησιμότητα
και έκριναν ότι η κριτική που ασκήθηκε
στις μελέτες προληπτικού ελέγχου με
μαστογραφία ήταν αδικαιολόγητη.25-30 

 Η καλύτερη δυνατή μέθοδος
ελέγχου είναι η μαστογραφία σε δύο
λήψεις. Η κλινική εξέταση του μαστού
και η αυτοεξέταση του μαστού δεν έχει
αποδειχθεί ότι συμβάλλουν στη μείωση
της θνησιμότητας μέσω της έγκαιρης
ανίχνευσης και κατά συνέπεια δεν συνι-
στώνται.9,31,32



ότι ο έλεγχος με μαστογραφία πρέπει
ιδανικά να πραγματοποιείται σε ετήσια
βάση σε γυναίκες ηλικίας 40-50 ετών, κά-
θε δύο χρόνια σε γυναίκες 50-60 ετών
και κάθε τρία χρόνια εφεξής. Ωστόσο, η
βρετανική μελέτη συχνότητας ελέγχου
του μαστού (UK breast screening fre-
quency trial), που ολοκληρώθηκε το 1995
δεν έδειξε κάποιο προβλεπόμενο όφελος
για γυναίκες ηλικίας 50-64 ετών, οι οποί-
ες ελέγχονταν κάθε χρόνο, σε σύγκριση
με εκείνες που ελέγχονταν κάθε τρία
χρόνια.33 Ο έλεγχος μία φορά κάθε τρία
χρόνια αναμένεται να ανιχνεύσει περίπου
τα δύο τρίτα όλων των καρκίνων μαστού
που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια
του τριετούς μεσοδιαστήματος μεταξύ
των ελέγχων.

Το ένα τρίτο των καρκίνων του μα-
στού εμφανίζονται κατά το μεσοδιάστη-
μα μεταξύ των ελέγχων και ονομάζονται
καρκίνοι μεσοδιαστήματος (interval can-
cers). Οι μισές από αυτές τις περιπτώ-
σεις παρουσιάζονται κατά τον τρίτο χρό-
νο μετά τον έλεγχο.

Παράγοντες που επηρεάζουν
την αποτελεσματικότητα του
προληπτικού ελέγχου

Η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης
(ΘΟΥ) αυξάνει την πυκνότητα του μαστού
και σε ένα ποσοστό γυναικών μειώνει την
ευαισθησία της μαστογραφίας ως προς
τον καρκίνο του μαστού.9,32-40 Έως 25%
των γυναικών που λαμβάνουν σταθερά
συνδυασμό οιστρογόνων/προγεσταγόνων
σε διάφορες μορφές εμφανίζουν αυξημέ-
νη πυκνότητα μαστών στη μαστογραφία.
Αυτή η επίδραση είναι σημαντικά πιο πε-
ριορισμένη με άλλες μορφές ορμονικής
υποκατάστασης. Εκτός από τη μείωση
της ευαισθησίας, η θεραπεία ορμονικής
υποκατάστασης μειώνει και την ειδικότη-
τα του μαστογραφικού ελέγχου. Επιπλέ-
ον, η ΘΟΥ αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης
καρκίνου του μαστού.34

Διασφάλιση ποιότητας

Τα προγράμματα προληπτικού ελέγχου
του μαστού πρέπει να διαθέτουν εγγενή
διασφάλιση ποιότητας. Το βρετανικό
Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου Μα-
στού (UK NHS Breast Screening Program-
me) υπόκειται σε ολοκληρωμένη αξιολό-
γηση ποιότητας και μάλιστα και οι 100
μονάδες ελέγχου σε όλη τη χώρα υπο-
χρεούνται να πληρούν τις εθνικά καθορι-
σμένες τυποποιημένες κατευθυντήριες
γραμμές. Μία κεντρική Συμβουλευτική
Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας έχει
θεσπίσει εθνικούς στόχους όσον αφορά
τον προληπτικό έλεγχο (Πίνακας 1.1).

Η διαδικασία προληπτικού
ελέγχου

Οι γυναίκες που έχουν προσκληθεί προς
έλεγχο προσέρχονται σε μία είτε σταθε-
ρή είτε κινητή μονάδα ελέγχου, όπου
υποβάλλονται σε μαστογραφία δύο λή-
ψεων. Η ανάγνωση των εικόνων γίνεται
δύο φορές εντός ολίγων ημερών. Η με-
γάλη πλειονότητα των γυναικών (95%)
ενημερώνονται γραπτώς, εντός δύο
εβδομάδων από την ημέρα εξέτασης, ότι
οι μαστογραφίες τους δεν εμφανίζουν
καμία ένδειξη καρκίνου του μαστού. Οι
γυναίκες που ανήκουν στην κατάλληλη
ηλικιακή ομάδα θα προσκληθούν για
έλεγχο τρία χρόνια αργότερα. Τους συ-
στήνεται να επικοινωνήσουν το συντομό-
τερο δυνατόν με τον προσωπικό τους οι-
κογενειακό ιατρό εάν στο μεσοδιάστημα
αντιληφθούν οποιαδήποτε αλλαγή στο
στήθος τους.

Η διαδικασία προληπτικού ελέγχου
περιλαμβάνει μία πλήρως ενσωματωμένη
πολυεπιστημονική διαδικασία αξιολόγη-
σης για παντός είδους μαστογραφικές
ανωμαλίες που ανιχνεύονται κατά τον
προληπτικό έλεγχο^ τα προγράμματα
ελέγχου πρέπει ιδανικά να διατηρούν την
ευθύνη μέχρι και την οριστική διάγνωση.
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Σκοπός Κριτήρια Ελάχιστο όριο Στόχος

Η μεγιστοποίηση του Ποσοστό δικαιούχων γυναικών • ≥70% των προσκε- • 80%
αριθμού δικαιούχων που προσέρχονται για έλεγχο κλημένων γυναικών
γυναικών που προσέρ- που προσέρχονται 
χονται για έλεγχο για έλεγχο

Μεγιστοποίηση του (α) Ποσοστό διηθητικών • Επιπολασμός ελέγ- • Επιπολασμός 
αριθμού ανιχνεύσιμων καρκίνων που ανιχνεύονται χου (prevalent screen) ελέγχου >3,6
καρκίνων σε δικαιούχους γυναίκες ≥2,7 ανά 1.000 ανά 1.000

• Επίπτωση ελέγχου • Επίπτωση 
(incident screen) ελέγχου >4,2 
≥3,1 ανά 1.000 ανά 1.000

(β) ποσοστό ανιχνευμέ- • Επιπολασμός ελέγ-
νων καρκίνων που είναι χου ≥0,4 ανά 1.000
καρκίνωμα in situ • Επίπτωση ελέγχου 

≥0,5 ανά 1.000
(γ) Τυποποιημένη αναλογία • ≥0,85 • ≥1,0
ανίχνευσης

Η μεγιστοποίηση του Ποσοστό διηθητικών καρ- • Επιπολασμός ελέγ- • Επιπολασμός 
αριθμού μικρών κίνων διαμέτρου <15 mm χου ≥1,7 ανά 1.000 ελέγχου ≥2,3 
διηθητικών καρκίνων ανιχνευμένων σε δικαιούχους ανά 1.000

γυναίκες που προσκλήθηκαν • Επίπτωση ελέγχου • Επίπτωση ελέγχου
και εξετάστηκαν ≥1,7 ανά 1.000 ≥2,5 ανά 1.000

Η εξασφάλιση άριστης (α) Υψηλής αντίθεσης χωρική • ≥12 lp/mm
ποιότητας απεικόνισης ευκρίνεια (High-contrast 

spatial resolution)
(β) Ελάχιστη ανιχνεύσιμη 
αντίθεση
• 5-6 mm λεπτομέρεια • ≤1.2% • ≤0.8%
0,5 mm λεπτομέρεια • ≤5% • ≤3%
• 0,25 mm λεπτομέρεια • ≤8% • ≤5%
(γ) Στόχος πυκνότητας φιλμ • 1,5–1,9

Περιορισμός της Μέση αδενική δόση ανά φιλμ • ≤2,5 mGy
δόσης ακτινοβολίας για κανονικό μαστό σε κλινικό

περιβάλλον

Η ελαχιστοποίηση του Αριθμός επαναληπτικών • ≤3% των συνολι- • <2% των συνολι-
αριθμού γυναικών που εξετάσεων κών εξετάσεων κών εξετάσεων
υποβάλλονται σε επα-
ναληπτικές εξετάσεις

Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 • Βρετανικό Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου Μαστού (UK NHS Breast Screening Pro-
gramme): Στόχοι προληπτικού ελέγχου, Ιούνιος 2005
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Σκοπός Κριτήρια Ελάχιστο όριο Στόχος

Η ελαχιστοποίηση του (α) Ποσοστό γυναικών που • Επιπολασμός • Επιπολασμός 
αριθμού γυναικών που παραπέμπονται προς ελέγχου <10% ελέγχου <7%
παραπέμπονται για αξιολόγηση • Επίπτωση • Επίπτωση 
περαιτέρω εξετάσεις* ελέγχου <7% ελέγχου <5%

(β) Ποσοστό γυναικών που • <0,5% • ≤0,25%
καλούνται για επανέλεγχο 
νωρίτερα

Να διασφαλιστεί ότι Ποσοστό γυναικών που στις • ≥80% • >90%
στην πλειονότητα των οποίες η διάγνωση του καρκί-
καρκίνων, ψηλαφητών νου γίνεται μέσω κυτταρολογίας
και μη-ψηλαφητών, η ή ιστολογικής βιοψίας με βελόνη
ιστολογική διάγνωση ύστερα από το πολύ δύο 
δεν θα γίνει με χει- επισκέψεις και όχι με χειρουρ-
ρουργική επέμβαση γική επέμβαση

Η ελαχιστοποίηση του Ποσοστό βιοψιών με καλοήθεις • Επιπολασμός • Επιπολασμός 
αριθμού μη απαραίτη- όγκους ελέγχου ελέγχου 
των χειρουργικών <3,6 ανά 1.000 <1,8 ανά 1.000
επεμβάσεων • Επίπτωση ελέγχου • Επίπτωση ελέγ-

<2,0 ανά 1.000 χου <1,0 ανά 1.000

Η ελαχιστοποίηση των Ποσοστό καρκίνων που εμφα- Αναμενόμενο όριο
κρουσμάτων καρκίνου, νίζονται σε εξετασθείσες
που εμφανίζονται στις γυναίκες
εξεταζόμενες γυναίκες (α) Στα 2 χρόνια μετά από • 1,2 ανά 1.000 γυναίκες που εξετάσθηκαν 
μεταξύ των ελέγχων έναν φυσιολογικό έλεγχο τα πρώτα 2 χρόνια

(β) Στον τρίτο χρόνο ύστερα • 1,4 ανά 1.000 γυναίκες που εξετάσθηκαν 
από μία φυσιολογική εξέταση τον τρίτο χρόνο

Να διασφαλιστεί ότι οι Ποσοστό δικαιούχων γυναικών, • >90% • 100%
γυναίκες καλούνται για των οποίων το πρώτο προσφερ-
επανέλεγχο σε κατάλ- θέν ραντεβού είναι εντός 36
ληλα χρονικά μηνών από την προηγούμενη 
διαστήματα εξέταση

Η ελαχιστοποίηση του Ποσοστό γυναικών που λαμ- • >90% • 100%
άγχους για τις γυναίκες βάνουν τα αποτελέσματά τους 

που αναμένουν τα απο- εντός δύο εβδομάδων
τελέσματα του ελέγχου

Η ελαχιστοποίηση του Ποσοστό γυναικών που προ- • >90% • 100%
μεσοδιαστήματος από σέρχονται σε κέντρο αξιολό-
τον μαστογραφικό γησης εντός τριών εβδομάδων 
έλεγχο έως την από τον μαστογραφικό έλεγχο
αξιολόγησή του

Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα
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Περίπου το 5% των γυναικών που υπο-
βάλλονται σε προληπτικό έλεγχο καλούν-
ται εκ νέου για περαιτέρω αξιολόγηση
κάποιου προβλήματος που ανέκυψε κατά
τον έλεγχο. Ορισμένες γυναίκες καλούν-
ται εκ νέου για περαιτέρω αξιολόγηση
ενός κλινικού σημείου ή συμπτώματος
που αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια του
ελέγχου, αλλά η μεγάλη πλειονότητα των
γυναικών καλείται για επανέλεγχο εξαι-
τίας κάποιας μαστογραφικής ανωμαλίας.

Οι κοινοί τύποι μαστογραφικών ανω-
μαλιών και η θετική προγνωστική αξία
τους για καρκίνο παρουσιάζονται στον
Πίνακα 1.2. Οι μάζες με σαφώς καθορι-
σμένα όρια είναι σχεδόν πάντοτε καλοή-
θεις και δεν απαιτούν ανάκληση της
ασθενούς για επανέλεγχο, ενώ μάζες με
ασαφή όρια και αλλοιώσεις με προσεκ-
βολές απαιτούν πάντοτε περαιτέρω αξιο-

λόγηση (Εικόνες 1.1 και 1.2). Οι συρρέ-
ουσες μικροαποτιτανώσεις αιτιολογούν
ένα υψηλό ποσοστό ανακλήσεων, οι

Ο ρόλος των απεικονιστικών εξετάσεων στη διαγνωστική του μαστού
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Ελαχιστοποίηση της Ποσοστό γυναικών για τις • ≥90% • 100%
καθυστέρησης διάγνω- οποίες το μεσοδιάστημα μεταξύ 
σης γυναικών που δια- της μη-χειρουργικής βιοψίας 
γιγνώσκονται χωρίς και του αποτελέσματος είναι 
χειρουργική επέμβαση μία εβδομάδα ή και μικρότερο 

Η ελαχιστοποίηση της Ποσοστό γυναικών για τις • ≥90% • 100%
καθυστέρησης για οποίες το μεσοδιάστημα μετα-
γυναίκες που χρήζουν ξύ της απόφασης να παραπεμ-
χειρουργικής φθούν σε χειρουργό και της 
αξιολόγησης χειρουργικής αξιολόγησης είναι 

μία εβδομάδα ή και μικρότερο

Η ελαχιστοποίηση Ποσοστό γυναικών που κάνουν • >90% • 100%
οποιασδήποτε καθυ- εισαγωγή για θεραπεία εντός 
στέρησης για γυναίκες δύο μηνών από την πρώτη τους 
που χρειάζονται θε- επίσκεψη αξιολόγησης
ραπεία για καρκίνο 
του μαστού που εντο-
πίστηκε με προληπτικό 
έλεγχο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 • Βρετανικό Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου Μαστού (UK NHS Breast Screening Pro-
gramme): Στόχοι προληπτικού ελέγχου, Ιούνιος 2005   (συνέχεια)

 Οι σημαντικότερες μορφές καρκί-
νου που ανιχνεύονται στον προληπτικό
έλεγχο είναι το υψηλού βαθμού καρκί-
νωμα in situ των πόρων (high grade
DCIS), αφού οι περισσότερες περιπτώ-
σεις αυτού του τύπου θα εξελιχθούν σε
διηθητικούς καρκίνους μαστού ιστολο-
γικού βαθμού διαφοροποίησης 2 ή 3 εν-
τός της επόμενης τριετίας, καθώς και οι
διηθητικοί καρκίνοι βαθμού 2 ή 3, διαμέ-
τρου κάτω των 10 mm, αφού όγκοι αυ-
τού του μεγέθους έχουν λιγότερες πι-
θανότητες να έχουν οδηγήσει σε μετα-
στάσεις.41,41


