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Summary
The results of mammography screening show an increase in number of nonpalpable breast
lesions. There are also some difficulties with localizing those lesions during of open surgical biopsy. The purpose of this study was to estimate localization of nonpalpable breast lesions with using intraoperative ultrasonography (I-usg). 185 women in the age between
19–63 years, who had excision 220 nonpalpable breast lesions, have been examined with
using I-usg. With helping intraoperative probe which was prepared to use in sterile operation field, previously discovered breast lesions was localized, with comparison of their large, deep of location of the breast and ultrasonography features. Next breast lesions were an
excision. It was confirmed by ultrasonographic probe in specimen and the control of site
was done. In the number of 220 excisional lesions 29 (13.2%) was carcinoma and 10 was in
precancerous conditions. 14 of carcinomas had the diameter less than 1.0 cm. Suppuration
of injuries was in 4.1%, and hematoma was in 1.4%. I-usg is an effective, reliable, safe and
comfortable procedure for localization of nonpalpable breast lesions.
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Wst´p

Materia∏ i metoda

Okresowo wykonywane badania mammograficzne, oraz badania przesiewowe okreÊlonych grup kobiet powodujà sta∏y
wzrost liczby patologicznych obrazów mammograficznych
u pacjentek z klinicznie niepalpacyjnà zmianà [1,2]. W ka˝dym przypadku nale˝y dà˝yç do weryfikacji histopatologicznej tych zmian. Wykorzystywana jest tutaj m. in. biopsja aspiracyjna cienkoig∏owa przy u˝yciu stereotaksji lub
(jeÊli zmiana si´ w niej uwidacznia) ultrasonografii. Kierujàc si´ algorytmami post´powaƒ pewien odsetek zmian zostaje skierowany do otwartej biopsji chirurgicznej [1].
Zmian´ niepalpacyjnà trudno jest precyzyjnie usunàç. Najcz´Êciej do przedoperacyjnej lokalizacji tych zmian u˝ywa
si´ metalowych znaczników (‘harpun’, ‘kotwiczka’),
uprzednio za∏o˝onych pod kontrolà ultrasonografii lub
przystawki stereotaktycznej.

Operacje z u˝yciem Â-USG wykonano u 185 kobiet w wieku
19–63 lat (Êr. 48 lat), u których usuni´to 220 niepalpacyjnych zmian w piersiach. w okresie od 99.09.01 do 00.12.15.
Wszystkie pacjentki powy˝ej 35 roku ˝ycia mia∏y wykonanà mammografi´ (badania wykonywano w Zak∏adzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej R.C.O. w Bydgoszczy).
Wszystkie równie˝ poddane by∏y weryfikacji cytologicznej,
na drodze biopsji aspiracyjnej cienkoig∏owej (wykonane
w Zak∏adzie Patologii Nowotworów R.C.O. w Bydgoszczy).
Wskazania do operacji wynika∏y z przyj´tego przez nas algorytmu post´powania w subklinicznych zmianach w piersiach oraz ze zdecydowanej postawy pacjentki [3,4]. Najcz´stszymi, niepokojàcymi cechami w badaniu ultrasonograficznym by∏y: nierówny obrys zmiany, niejednorodny
rozk∏ad ech wewn´trznych, obecnoÊç cienia akustycznego
za zmianà. Â-USG wykonywano aparatem Sonoline Prima
firmy Siemens przy u˝yciu Êródoperacyjnej sondy (o symbolu 75L50 is) emitujàcej ultradêwi´ki o cz´stotliwoÊci 7,5
MHz. Badania wykonywali przeszkoleni w ultrasonografii

Celem pracy by∏a ocena lokalizacji niepalpacyjnych zmian
w piersiach przy pomocy Êródoperacyjnej ultrasonografii
(Â-USG), bez koniecznoÊci stosowania znaczników.
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Tabela 1. Wyniki badaƒ histopatologicznych usuni´tych zmian.
Table 1. The results of histopathological findings in removed tissue
lesions.
Wynik badania
Fibroadenoma
Fibrolipoma
Adenoma
Dysplasia
w tym z epithelioplazjà
Carcinoma

Liczba

%

118
7
5
61
10
29

53,6
3,2
2,3
27,7
4,5 ogó∏u przypadków
13,2

chirurdzy. Sond´ do u˝ycia w polu operacyjnym ubierano
w ja∏owà os∏on´ gumowà sk∏adajàcà si´ z dwóch warstw,
pomi´dzy którymi umieszczano, jako nak∏adk´ dystansujàcà, ja∏owy ˝el. Na przewód elektryczny sondy zak∏adano
tekstylnà, sterylnà os∏on´, takà samà jakà u˝ywa si´ do
przewodów od elektrokoagulacji (Rycina 1). Po umyciu pola, i rozprowadzeniu ˝elu na skórze, lokalizowano uprzednio opisane w badaniu ultrasonograficznym zmiany, porównujàc ich wymiary, g∏´bokoÊç po∏o˝enia i cechy ultrasonograficzne (Rycina 2). Nast´pnie z ci´cia wykonywanego
dok∏adnie ponad zmianà dokonywano operacyjnego ich
usuni´cia. Usuni´ty preparat ponownie poddawano ocenie
przy pomocy Êródoperacyjnej sondy, dla unaocznienia obecnoÊci opisywanej zmiany (Rycina 3). Kontroli ultrasonograficznej poddawano równie˝ lo˝´ po usuni´tej zmianie. Dalsze post´powanie chirurgiczne by∏o uzale˝nione od wyniku
badania doraênego i odpowiada∏o obowiàzujàcym zasadom
leczenia. Dokonano równie˝ oceny sposobu gojenia si´ ran,
poprzez obliczenie odsetka krwiaków w ranach i ropienia
ran.

Wyniki

Rycina 1. Zestaw do Êródoperacyjnej ultrasonografii przygotowany do
pracy w ja∏owym polu operacyjnym.
Figure 1. Set of instruments used in sterile intraoperative USG.

Rycina 2. Lokalizacja zmiany w piersi z mo˝liwoÊcià oceny wielkoÊci,
g∏´bokoÊci po∏o˝enia i cech ultrasonograficznych.
Figure 2. The location of tissue lesions, the seize, depth and other
characteristics found using USG can be assessed.

U 185 kobiet usuni´to w ten sposób 220 zmian (w tym 102
w piersi prawej i 118 w lewej). WielkoÊç zmian ocenianych
w ultrasonografii wynosi∏a od 0,4–2,6 cm. Tabela 1 jest zestawieniem wyników badaƒ histopatologicznych usuni´tych zmian.
SpoÊród zmian nowotworowych 4 (13,7%) mia∏y Êrednic´
do 0,5 cm, 10 (37,9%) do 1,0 cm, 7 (24,2%) do 1,5 cm i równie˝ 7 (24,2%) do 2,0 cm. Najwi´ksze z opisywanych zmian
(powy˝ej 2,0 cm Êrednicy) okaza∏y si´ gruczolakow∏ókniakami niewyczuwalnymi, bàdê ze wzgl´du na towarzyszàce zmiany mastopatyczne, bàdê ze wzgl´du na obfitoÊç
mià˝szu piersi.
Nie by∏o przypadku, w którym zmiany nie uda∏o by si´ usunàç.
W ocenie sposobu gojenia si´ ran stwierdzono w 9 (4,1%)
przypadkach ropienie rany, oraz w 3 (1,4%) obecnoÊç
krwiaka w ranie.

Omówienie
Post´p w leczeniu raka piersi jest mo˝liwy poprzez rozpoznanie jego jak najwczeÊniejszych postaci. Dzi´ki temu
w coraz wi´kszym odsetku chorych mo˝liwe sta∏o si´ lecze-

Rycina 3. Uwidocznienie zmiany przy pomocy Êródoperacyjnej sondy
ultrasonograficznej w usuni´tym preparacie.
Figure 3. The visualization of lesions in the removed tissue sample in
intraoperative ultrasonography.

nie oszcz´dzajàce raka piersi, a odsetek 5-letnich wyleczeƒ
w niektórych krajach wzrós∏ do 75%. Dzi´ki prowadzonym
na mo˝liwie du˝à skal´ profilaktycznym badaniom mammograficznym, wzrasta iloÊç subklinicznych, podejrzanych
zmian w piersiach [1,2]. Sta∏y post´p technik obrazowania
umo˝liwia wykrywanie coraz mniejszych zmian, które wymagajà dalszego post´powania diagnostycznego. W tej diagnostyce badanie ultrasonograficzne, odpowiednio interpretowane, odgrywa ogromne znaczenie [5–9]. Ultrasonografia przesta∏a ju˝ dawno byç metodà jedynie ró˝nicujàcà
zmiany lite od p∏ynowych, a wielu autorów podkreÊla jej
wykorzystanie w rozpoznaniu zmian mniejszych ni˝ 1 cm
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[10,11]. Powszechnie u˝ywana jest równie˝ jako metoda
sterujàca metodami weryfikacji histopatologicznej [12,13].
Trwajà prace s∏u˝àce ocenie wykorzystania ultrasonografii
do planowania leczenia radioterapià, oraz niszczenia ∏agodnych zmian falami ultradêwi´kowymi [14,15]. Obecnie podj´liÊmy prób´ oceny kolejnego jej zastosowania jako metody
Êródoperacyjnego poszukiwania niepalpacyjnych zmian
w piersiach. Tego typu post´powanie jest stosowane w onkologicznym oÊrodku bydgoskim od kilku lat [4,16]. Zach´tà
do stosowania Â-USG, sta∏y si´ zarówno dane literaturowe,
jak i niedogodnoÊci stosowanych dotychczas metalowych
znaczników [17,18]. Â-USG eliminuje te niedogodnoÊci. Jest
mo˝liwa do wykonania w obr´bie jednego zespo∏u operacyjnego i jednego znieczulenia. Nie stwarza problemów
z ja∏owoÊcià pola operacyjnego (odsetek krwiaków i zaka˝eƒ porównywalny do zabiegów bez u˝ycia Â-USG), oraz niweluje problemy zwiàzane z za∏o˝eniem znacznika i mo˝liwoÊcià jego przemieszczania si´. Operacje takie trwajà krócej (nie ma wymogu wykonania mammograficznego zdj´cia
usuni´tego preparatu – jest on kontrolowany ultasonograficznie), sà taƒsze (odpada koszt znacznika i us∏ugi radiologicznej). Â-USG pozwala precyzyjnie zlokalizowaç zmian´,
zaplanowaç optymalne ci´cie, skontrolowaç lo˝´ i pozosta∏y mià˝sz piersi. Daje mo˝liwoÊç usuni´cia nawet kilku
zmian w trakcie jednego zabiegu. U˝ycie metalowych
znaczników pozostaje jednak nadal metodà lokalizacji skupisk mikrozwapnieƒ uwidaczniajàcych si´ w w obrazie
mammograficznym, a niewidocznych w konwencjonalnym
badaniu ultrasonograficznym [19].
Dzieki Â-USG uda∏o nam si´ usunàç 29 raków i 10 zmian
uznanych za przedrakowe (razem 17,7%), z których blisko
po∏owa mia∏a Êrednic´ do 1,0 cm. Â-USG s∏u˝y∏a tutaj jedynie do szczegó∏owej lokalizacji niepalpacyjnej zmiany nowotworowej. W nast´pnym etapie by∏y one leczone zgodnie
z przyj´tymi zasadami post´powania onkologicznego bàdê
na drodze amputacji piersi, bàdê leczenia oszcz´dzajàcego.
Poszukiwanie takich zmian, staje si´ wyzwaniem wspó∏czesnej onkologii i jest jedynà drogà do poprawienia wyników leczenia Wydaje si´ zatem, ˝e Â-USG powinna znaleêç
trwa∏e miejsce w chirugii piersi i byç szeroko stosowana,
zw∏aszcza w wyspecjalizowanych oÊrodkach, w których
iloÊç niepalpacyjnych zmian w piersiach b´dzie obecnie lawinowo rosnàç.

Wnioski
Â-USG jest skutecznà, pewnà i bezpiecznà i wygodnà procedurà poszukiwania niepalpacyjnych zmian w piersiach.
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