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Summary
Background:

After conservative treatment of breast cancer the risk of local recurrence is estimated up to
1.8% per year in the period of the first 7 years after the completion of the treatment. The
aim of the study was to describe radiological symptomatology of jatrogenic changes due to
surgical treatment and radiotherapy, and mammographical features of local recurrence.

Material/Methods:

832 consecutive mammograms of patients after breast conserving therapy were analyzed.
All the patients were treated in the Institute of Oncology between 1985 and 2002. Mammographic follow-up was carried out with 6 months intervals in the first 2 years of observation, and after that period was performed annually. Contralateral breast mammography
was performed once a year.

Results:

Based on mammographic follow-up, the evolution of postsurgical and post irradiation
changes has been observed. After two years of treatment complete regression of parenchymal changes was observed in 63%, regression of skin changes in 69%, scar at the lumpectomy site was considerably reducted in 49%. We determined the algorithms for diagnostic
procedures during therapy and following observation. Out of 21 cases of local recurrence,
mammography alone detected 12. The remaining 9 women were diagnosed by clinical and
radiological examination.

Conclusions:

According to our experience and published data the follow-up mammography should be
performed in specialized radiological departments.

key words:
PDF file:

mammography • breast conserving therapy • local recurrence
http://www.polradiol.com/pub/pjr/vol_68/nr_1/3162.pdf

Wst´p
W zwiàzku z rozwojem badaƒ przesiewowych zwi´kszy∏a
si´ liczba wykrytych wczesnych postaci raka sutka. Alternatywnà metodà leczenia niezaawansowanej postaci raka
sutka jest leczenie oszcz´dzajàce.

Metoda oszcz´dzajàcego leczenia raka sutka polega na chirurgicznym usuni´ciu masy nowotworu z zachowaniem
marginesu zdrowych tkanek oraz usuni´ciu w´z∏ów ch∏onnych pachy po chorej stronie, a nast´pnie na napromienianiu ca∏ego sutka.
Wyniki prospektywnych, randomizowanych badaƒ klinicznych dowiod∏y, ˝e czas prze˝ycia ca∏kowitego i cz´stoÊç
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wyst´powania przerzutów odleg∏ych sà podobne w obu
grupach: leczonej klasycznie mastektomià i metodà oszcz´dzajàcà [1]. Elementem ró˝niàcym obie metody jest cz´stsze
wyst´powania wznów miejscowych, po leczeniu oszcz´dzajàcym i wynosi 1–1,8% rocznie w czasie pierwszych siedmiu lat po zakoƒczeniu leczenia [2]. Wystàpienie wznowy
miejscowej mo˝e, pogarszaç odleg∏e rokowanie, dlatego
wczesne wykrycie miejscowej wznowy raka jest wa˝nym
momentem obserwacji klinicznej i radiologicznej chorych
z rakiem sutka leczonym metodà oszcz´dzajàcà [3].
W Centrum Onkologii chore na raka sutka leczono metodà
oszcz´dzajàcà od 1985 roku. Od 1993 roku na podstawie
Protoko∏u Planu Leczenia Oszcz´dzajàcego Raka Sutka (Klinika Chirurgii Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie)
za wskazania do leczenia oszcz´dzajàcego przyjmowano
stadium kliniczne I i II (T0-T2, N0-N1), przy ograniczeniu
wielkoÊci guza do 3 cm.
Od 1996 roku chore z przedinwazyjnym rakiem sutka kwalifikowane sà do oszcz´dzajàcego leczenia zgodnie z Van
Nuys Prognostic Index [4].
Od 1998 roku do leczenia oszcz´dzajàcego kwalifikowane
sà tak˝e chore z pierwotnie miejscowo zaawansowanym
rakiem sutka, u których po zastosowaniu neoadiuwanowej
chemioterapii zaobserwowano zadowalajàcà regresj´ guza
[5].
Zasadà post´powania operacyjnego w metodzie oszcz´dzajàcego leczenia raka sutka jest usuni´cie guza z zadowalajàcym marginesem zdrowej tkanki oraz w´z∏ów ch∏onnych
pachowych chorej strony. Kolejnym etapem leczenia jest
napromienianie stosowane u wszystkich chorych z rakiem
inwazyjnym i wi´kszoÊci chorych z rakiem przedinwazyjnym [6,7]. Stwierdzenie u chorej przerzutów do w´z∏ów
ch∏onnych pachy lub innych czynników pogarszajàcych rokowanie, stanowi wskazania do leczenia systemowego
(chemioterapia, hormonoterapia).
Po zakoƒczonym leczeniu przeprowadza si´ kontrolne badania kliniczne i radiologiczne. Leczenie operacyjne i napromienianie indukuje w sutku leczonym zmiany jatrogenne, które mogà naÊladowaç wznow´, jak te˝ maskowaç jej
obraz. Dlatego podj´to prób´ ustalenia schematu obserwacji radiologicznej chorych po przebytym oszcz´dzajàcych
leczeniu raka sutka i usystematyzowania zmian, które sà
przez nie indukowane; pozwala to na unikni´cie zb´dnych
procedur diagnostycznych i umo˝liwia wczesne wykrycie
wznowy nowotworu.
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Materia∏ i metoda
Ocenà obj´to 832 chorych leczonych na raka sutka metodà
oszcz´dzajàcà w Centrum Onkologii. Âredni czas obserwacji
wynosi 42 miesiàce. W obserwowanej grupie Êrednia wieku
wynosi 49 lat.
Decyzja o wyborze metody oszcz´dzajàcego leczenia raka
sutka jest podejmowana przy wspó∏udziale radiologa.
Na etapie diagnostyki przedoperacyjnej wykonywana jest
mammografia obu sutków w celu: wykluczenia wielooÊrodkowoÊci zmian w chorym sutku, pomiaru wielkoÊci
zmiany, wykluczenia obecnoÊci raka w drugim sutku.
W zmianach niepalpacyjnych pod kontrolà obrazu mammograficznego lub ultrasonograficznego wykonywano biopsj´
a nast´pnie lokalizacj´ podejrzanego ogniska.
Po chirurgicznym usuni´ciu zmiany, we wszystkich przypadkach zmian niepalpacyjnych, wykonywano zdj´cie rentgenowskie materia∏u biopsyjnego w celu makroskopowej,
radiologicznej oceny doszcz´tnoÊci zabiegu (Rycina 1).
Ocena mikroskopowa materia∏u tkankowego zawiera: okreÊlenie postaci histologicznej raka i innych czynników rokowniczych, ocen´ marginesów wolnych od choroby, ocen´
usuni´tych w´z∏ów ch∏onnych. W obserwowanym materiale stwierdzono obecnoÊç raka przewodowego inwazyjnego
(CDI) w 590 przypadkach, raka przewodowego przedinwazyjnego (CDIS) w 77, raka zrazikowego inwazyjnego (CLI)
w 82, postacie mieszane w 54 przypadkach. W 29 przypadkach nie ustalono postaci histologicznej raka.
Kontrolnà mammografi´ po zabiegu operacyjnym, przed
napromienianiem, wykonywano w 21 przypadkach gdy rak
manifestowa∏ si´ jako obszar mikrozwapnieƒ. Badanie mia∏o na celu makroskopowà, radiologicznà ocen´ doszcz´tnoÊci zabiegu operacyjnego. W pozosta∏ych przypadkach nie
wykonywano kontrolnej mammografii, uznajàc jà na tym
etapie leczenia za niediagnostycznà.
Po 6 miesiàcach od zakoƒczenia napromieniania chore mia∏y wykonywanà pierwszà kontrolnà mammografi´ leczonego sutka. Kolejne badania kontrolne wykonywano w odst´pach pó∏rocznych przez pierwsze dwa lata. Zdrowa pierÊ
kontrolowana by∏a raz w roku. Po dwóch latach od zakoƒczenia leczenia badania mammograficzne obu sutków wy-

Celem przeprowadzonych badaƒ jest:
• Opracowanie radiologicznej symptomatologii zmian
w przebiegu oszcz´dzajàcego leczenia raka sutka w kolejnych etapach leczenia, a szczególnie objawów popromiennych i ich ró˝nicowania z objawami wznowy.
• Próba okreÊlenia objawów wznowy raka sutka we
wczesnym okresie nawrotu choroby.
• Ustalenie algorytmu badaƒ w przebiegu dalszego post´powania terapeutycznego i obserwacji po zakoƒczonym leczeniu.

Mammografia
obu sutków

Sutek
chory
Radiologiczna ocena
doszcz´tnoÊci zabiegu
- radiogram preparatu

Biopsja aspiracyjna
cienkoig∏owa lub biopsja
gruboig∏owa zmiana
niepalpacyjnych

Lokalizacja zmian
nie palpacyjnych

Rycina 1. Miejsce mammograficznej oceny raka sutka przy kwalifikacji
chorych do leczenia oszcz´dzajàcego i podczas leczenia
Figure 1. Mammography in preoperative selection of patient for breast
conserving therapy and during treatment.
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konywano raz w roku. W razie potrzeby wykonywano dodatkowo badanie ultrasonograficzne.
Przeprowadzono analiz´ obrazu mammograficznego
wszystkich 832 chorych leczonych na raka sutka metoda
oszcz´dzajàcà. Zmiany pooperacyjne i popromienne manifestowa∏y si´:
– wzmo˝onym utkaniem podÊcieliska – wyraz obrz´ku limfatycznego i w∏óknienia
– pogrubieniem skóry,
– zaburzeniem architektury w miejscu zabiegu operacyjnego i dodatkowego napromieniania.
Wszystkie elementy analizy obrazu mammograficznego
oceniano w skali czterostopniowej w zale˝noÊci od nasilenia zmian.
Ponadto, szczegó∏owej analizie poddano wszystkie zmiany
ogniskowe, które powsta∏y w sutku leczonym, poniewa˝
stanowià one potencjalne êród∏o rozwoju wznowy raka sutka. Sà to guzki (tak˝e ogniska zaburzonej architektury)
przedtem nie obserwowane i mikrozwapnienia powsta∏e po
zakoƒczeniu leczenia. Zmiany te mogà byç zlokalizowane
w lo˝y po guzie lub w innych miejscach gruczo∏u. W 100
wàtpliwych przypadkach wykonano procedury pozwalajàce oceniç mikroskopowy charakter zmian. Wykonano 56
biopsji aspiracyjnych cienkoig∏owych (bac), 24 biopsje gruboig∏owe (CB, VAB, HHB), 20 rozszerzonych biopsji chirurgicznych.
W grupie chorych, obserwowanych po oszcz´dzajàcym leczeniu, u 21 stwierdzono wznow´ raka sutka.

W przedstawionych przypadkach Êredni czas wystàpienia
wznowy wynosi∏ 36,8 miesiàca (od 8 do 125 miesi´cy).
W pierwszym roku obserwacji wznowa wystàpi∏a u dwóch,
w drugim roku u trzech chorych. Pozosta∏e przypadki
wznowy stwierdzano po up∏ywie 24 miesi´cy od zakoƒczenia leczenia.
W 4 przypadkach wznowa dotyczy∏a postaci histologicznej
raka zrazikowego (CLI), u jednej chorej stwierdzono postaç
mieszanà raka (rak cewkowo-zrazikowy), w pozosta∏ych
przypadkach wyst´powa∏ rak przewodowy inwazyjny
(CDI), przedinwazyjny (CDIS) lub postacie mieszane. W 20
przypadkach wznowa mia∏a charakter prawdziwy, to znaczy mia∏a tà samà postaç histologicznà co zmiana pierwotna. U jednej chorej wznowa mia∏a innà postaç histologicznà. U dwóch chorych przeprowadzone leczenie wznowy
by∏o ograniczone do tumorektomii. U jednej chorej ze
wzgl´du na niski stopieƒ z∏oÊliwoÊci histologicznej i niewielki wymiar zmiany, u drugiej z powodu wspó∏istniejàcych zmian przerzutowych. U jednej chorej nie przeprowadzono leczenia miejscowego z powodu uogólnionego rozsiewu procesu nowotworowego. Pozosta∏e chore mia∏y wykonanà mastektomi´. U trzech chorych w czasie obserwacji
wystàpi∏y przerzuty nowotworowe, z czego jedna chora
zmar∏a po 32 miesiàcach od rozpoznania wznowy, a 64
miesiàcach od zakoƒczenia leczenia pierwotnego. U dwóch
chorych z tej grupy stwierdzono raka drugiego sutka, z czego u jednej by∏ to rak o innej postaci histologicznej ni˝
zmiana pierwotna. Âredni czas obserwacji po leczeniu
wznowy wyniós∏ 25 miesi´cy (od 2 do 70 miesi´cy). Charakterystyk´ przypadków, w których stwierdzono wznow´
raka sutka przedstawia tabela 1.
Wszystkie ogniskowe postacie wznowy stwierdzono w tym
samym kwadrancie co zmiana pierwotna. W trzech przy-

Tabela 1. Charakterystyka przypadków, w których stwierdzono wznow´ raka sutka.
Table 1. Characteristic features of the cases with local recurrence of breast cancer.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

20

Postaç wznowy
mikrozwapnienia
guz spikularny
guz spikularny
guz
guz + mikrozwapnienia
obrz´k uogólniony
mikrozwapnienia
mikrozwapnienia
guz + mikrozwapnienia
mikrozwapnienia
guz
guz + mikrozwapnienia
guz
guz
mikrozwapnienia
mikrozwapnienia
guz + mikrozwapnienia
guz
guz
guz
mikrozwapnienia

Klinicznie
–
–
–
+
+
+
–
–
–
–
+
+
–
+
+
–
–
+
+
–
–

Rozpoznanie wznowy
Histopatologia
Potwierdzenie
wznowy
Mammograficznie Ultrasonograficzne
Zmiana pierwotna
Wznowa
+
–
CB
CDI
CDIS mikroinwazja
+
+
pci
CLI
CLI
+
+
pci
ca tubulo-lobulare ca tubulo-lobulare
–
+
operacyjnie
CLI + CDIS
CDI
+
+
operacyjnie
CDI
CDI + CDIS
+
CDI + CDIS
brak weryfikacji
+
–
VAB
CDIS
ca tubulare + CDIS
+
–
operacyjnie ca tubulare + CDIS ca tubulare + CDIS
+
+
pci
CDIS mikroinwazja
CDI
+
–
VAB
CDI+CDIS
CDIS
–
+
operacyjnie
CDI
CDI
+
+
pci
CDI+CDIS
CDI
+
+
pci
CDIS
CDI
+
+
pci
ca tubulare + CDIS
ca tubulare
+
operacyjnie
CLI+CDIS
CLI + CDIS
+
–
CB
CDIS
CDIS mikroinwazja
+
operacyjnie
ca tubulare
CDIS
+
–
pci
CLI
CLI
–
+
pci
ca tubulare
CDI
+
+
pci
CDI+CDIS
CLI
+
–
operacyjnie
CDIS
CDIS
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Rycina 2. Mammografia wykonana po 6 miesiàcach (a) i po 18 miesiàcach (b) od zakoƒczenia leczenia; a – blizna w postaci
guza spikularnego wciàgajàcego pogrubia∏à skór´; b – ca∏kowita regresja zmian bliznowatych.
Figure 2. Mammography performed 6 months (a) and 18 months (b)
after treatment; a – spiculated mass with skin retraction and
thickening at the lumpectomy site; b – complete regression
of the mass.

padkach zmiana by∏a niewidoczna w badaniu mammograficznym, stwierdzona klinicznie i potwierdzona badaniem
ultrasonograficznym. U 12 chorych wznowa raka sutka by∏a niema klinicznie, stwierdzona w kontrolnym badaniu
mammograficznym.
W obserwowanej grupie 832 chorych, u 9 stwierdzono
wspó∏istniejàcy inny niezale˝ny nowotwór (drogi rodne,
p∏uca, nerka, jelito). Specjalnà postacià drugiego nowotworu by∏ rak drugiego sutka stwierdzony u 19 chorych, z czego u 12 zmian´ niewyczuwalnà stwierdzono w kontrolnym
badaniu mammograficznym.
W obserwowanej grupie uogólnienie procesu nowotworowego (zmiany przerzutowe) stwierdzono u 23 chorych.

Wyniki

Rycina 3. Mammografia wykonana po 6 miesiàcach (a) i po 18 (b)
miesiàcach od zakoƒczenia leczenia; a – widoczny jest
obrz´k tkanek sutka (wzmo˝one utkanie o zatartych zarysach struktur sàsiednich); b – obrz´k znacznie zmniejszy∏
si´. Ujawni∏a si´ blizna pooperacyjna w postaci struktury
spikularnej.
Figure 3. Mammography performed 6 months (a) and 18 months (b)
after treatement; a – diffusely increased parenchymal density; b – almost complete resolution diffuse parenchymal
changes. Localized parenchymal changes due to the surgical
scar appeared.

Obraz utkania podobny jak przed leczeniem obserwowano
po up∏ywie roku u 16% chorych (w drugim badaniu kontrolnym), a po up∏ywie dwóch lat u 63% chorych (w czwartym
badaniu kontrolnym). Pogrubienie skóry powy˝ej 4 mm by∏o najwyraêniejsze w pierwszym kontrolnym badaniu
mammograficznym (6 miesi´cy po zakoƒczeniu napromieniania). U 20% chorych po roku gruboÊç skóry nie przekracza∏a 2 mm, a u 69% po dwóch latach stwierdzano prawid∏owy obraz mammograficzny. W obserwowanej grupie
u jednej chorej ponowny wzrost utkania podÊcieliska i zatarcie jego struktur by∏o objawem wznowy raka sutka.

Obraz mammograficzny sutków po leczeniu operacyjnym
i napromienianiu charakteryzuje si´ wzmo˝onym utkaniem
podÊcieliska, pogrubieniem skóry, zmianà bliznowatà
w miejscu zabiegu operacyjnego i dodatkowego napromieniania. Obraz radiologiczny jest zmienny w czasie obserwacji.

Blizna jest zwykle najwi´ksza w pierwszym kontrolnym
badaniu mammograficznym, widoczna jako mocno wysycone, nieregularne ognisko zag´szczonej tkanki. Zmiana
zmniejsza si´ w kolejnych badaniach (ryc. 2 a, b).

Wzmo˝one utkanie podÊcieliska – „sutek g´sty” w obrazie
mammograficznym oraz pogrubienie skóry najwyraêniejsze
w dolnych kwadrantach i okolicy zabrodawkowej, sà widoczne w pierwszym kontrolnym badaniu wykonywanym
w 6 miesi´cy po zakoƒczeniu napromieniania; a potem
stopniowo zmniejszajà si´.

Zniekszta∏cenie pooperacyjne jako jedyny objaw obserwuje
si´ u 17% chorych po up∏ywie roku, a u 49% po dwóch latach od zakoƒczenia leczenia. Je˝eli obrz´k spowodowany
upoÊledzonym drena˝em limfatycznym i napromienianiem
jest nasilony, to blizna w pierwszym i drugim badaniu nie
jest widoczna przez przys∏aniajàce jà zag´szczenia. Dopiero
po ustàpieniu obrz´ku, obserwuje si´ struktur´ w∏óknistà
w rzucie lo˝y pooperacyjnej, czasem spikularnà, odpowia-
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dajàcà bliênie, której wysycenie zmniejsza si´ w kolejnych
badaniach (ryc. 3 a, b).
Obserwowane po leczeniu w badaniu mammograficznym
i ultrasonograficznym zmiany ogniskowe w postaci guzków, zacienieƒ o trudnych do okreÊlenia granicach lub klinicznie stwierdzanych zgrubieƒ podzielono na dwie grupy.
Pierwszà stanowià guzki o treÊci p∏ynowej, drugà guzki lite.
Guzki o treÊci p∏ynowej stwierdzono we wczesnym okresie
obserwacji w 48 przypadkach. JeÊli w dalszej obserwacji
stwierdzano badaniem ultrasonograficznym przestrzenie
p∏ynowe, to by∏y one zejÊciowà formà zmian poprzednio
obserwowanych, mia∏y charakter cz´Êciowo lity wskutek
w∏óknienia i gojenia si´ zmian pooperacyjnych.

Rycina 4. Mammografia wykonana po 48 miesiàcach od zakoƒczenia
leczenia, u chorej z ryc. 2. W lo˝y pooperacyjnej widoczny
jest guzek spikularny. Wznowa raka przewodowego inwazyjnego.
Figure 4. Mammography done 48 months after treatment of the patient
presented in fig. 2. New mass was evident near the lumpectomy site. Biopsy showed carcinoma invasivum.

Guzki o charakterze litym stwierdzano w badaniu klinicznym i/lub obrazowym w 52 przypadkach (Tabela 2).
Wszystkie guzki obserwowane by∏y w lo˝y pooperacyjnej
lub w tym samym kwadrancie co guz pierwotny (Tabela 3).
W celu pe∏nej diagnostyki opisanych guzków wykonano:
1) biopsj´ aspiracyjnà cienkoig∏owà – w 25 przypadkach,
2) biopsj´ gruboig∏owà – w 17 przypadkach,
3) biopsj´ chirurgicznà – w 12 przypadkach.
Guzek by∏ objawem wznowy raka sutka (rycina 4) w 13
przypadkach, z czego czterem towarzyszy∏y mikrozwapnienia. U 6 chorych zmiana by∏a niewyczuwalna wykryta
w badaniu mammograficznym. Z 7 przypadków w których
zmian´ stwierdzano w badaniu klinicznym u trzech badanie mammograficzne nie wykaza∏o zmian. W 10 przypadkach wznowy obserwowanej w postaci guzka zmian´ uwi-

Tabela 2. Czas wystàpienia zmiany (guzka) od zakoƒczenia leczenia.
Table 2. Time span from the end of the treatment and new mass
detection.
Do 12 miesi´cy Do 24 miesi´cy Do 36 miesi´cy
19 w tym
1 wznowa

12 w tym
3 wznowy

4 w tym
3 wznowy

Póêniej
17 w tym
6 wznów

Tabela 3. Metoda wykrycia guzka.
Table 3. Method of new mass detection.
Badanie klinicznie
Badanie mammograficzne
Badanie ultrasonograficzne

24 – w tym 7 przypadków raka
21 – w tym 10 przypadków raka
34 – w tym 10 przypadków raka

Tabela 4. Czas pojawienia si´ mikrozwapnieƒ od zakoƒczenia leczenia.
Table 4. Time span from the end of the treatment
and microcalcifications detection.
Do 12 miesi´cy Do 24 miesi´cy Do 36 miesi´cy

Póêniej

29 (1 wznowa) 32 (3 wznowy) 12 (1 wznowa)

20 (6 wznów)
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doczniono w badaniu usg (wykonanym po badaniu klinicznym i/lub mammograficznym w których stwierdzano
wznow´). Wznow´ raka sutka potwierdzono mikroskopowo wykonujàc punkcj´ cienkoig∏owà pod kontrolà obrazu
usg w 7 przypadkach, w pozosta∏ych wykonano biopsj´ chirurgicznà.
ObecnoÊç zwapnieƒ w mammografii pooperacyjnej stwierdzono w 93 przypadkach (Tabela 4).
Zwapnienia obserwowane w sutkach operowanych by∏y
weryfikowane w 18 przypadkach.
W celu pe∏nej diagnostyki w wàtpliwych co do ∏agodnego
charakteru przypadkach mikrozwapnieƒ wykonano:
1) biopsj´ gruboig∏owà (CB lub VAB) – w 12 przypadkach,
2) biopsj´ chirurgicznà – w 6 przypadkach.
Rozwój mikrozwapnieƒ o cechach z∏oÊliwoÊci w obrazie
mammograficznym zaobserwowano u 11 chorych (ryc.
5a,b,c).
W czterech przypadkach mikrozwapnieniom towarzyszy∏
guzek, w pozosta∏ych 7 mia∏y postaç izolowanego skupiska
lub obszaru. U 10 chorych w badaniu mikroskopowym
stwierdzono obecnoÊç raka przewodowego, w tym u 3 raka
przewodowego przedinwazyjnego (CDIS) bez cech mikroinwazji. U jednej chorej stwierdzono obecnoÊç raka przewodowego zrazikowego z komponentem CDIS. W 10 przypadkach wykonano mastektomi´.
W pozosta∏ych 82 przypadkach obserwowano zwapnienia
o ∏agodnym charakterze, okreÊlanych jako zwapnienia jatrogenne, dystroficzne, których pojawienie si´ zale˝ny od
odk∏adania si´ soli wapiennych w martwiczych tkankach.
Charakterystyczna dla nich jest ewolucja kszta∏tu wielkoÊci
i zasi´gu wyst´powania. Nawet jeÊli poczàtkowo okreÊla
si´ je terminem mikrozwapnieƒ (do 1 mm), potem rosnà do
kilku milimetrów, zwi´ksza si´ ich liczba. Ze wzgl´du na
charakter mo˝na je podzieliç na: zwapnienia wyst´pujàce
w tkance zr´bowej, zwapnienia powstajàce wskutek wap-
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Prawdopodobnie ∏agodne

Prawdopodobnie z∏oÊliwe

Âcis∏a mammograficzna kontrola
w ost´pach 3-6 miesi´cy

¸agodne

Wzrost liczby
mikrozwapnieƒ
o z∏oÊliwym
charakterze

Niejednoznaczne

kontrola mammograficzna
co 12 miesi´cy

B

Âcis∏a mammograficzna obserwacja
co 6 miesi´cy przez 3 lata

C

A

Wi´cej ni˝ 4 mikrozwapnienia
prawdopodobnie z∏oÊliwe

Mniej ni˝ 4 mikrozwapnienia
o ∏agodnej morfologii

Âcis∏a kontrola
mammograficzna

BIOPSJA

lub

BIOPSJA

B

Rycina 6. Algorytm post´powania z mikrozwapnieniami rozwijajàcymi
si´ w lo˝y pooperacyjnej (a) przed up∏ywem 3 lat od zakoƒczenia leczenia (b) po up∏ywie trzech lat od zakoƒczenia leczenia.
Figure 6. Algorithms for the management of microcalcifications that
develop at the lumpectomy site (a) within 3 years after treatment (b) more than 3 years after treatment

nienia materia∏u chirurgicznego, zwapnienia zwiàzane
z martwicà t∏uszczowà

Rycina 5. Ewolucja obrazu mammograficznego w przebiegu oszcz´dzajàcego leczenia raka sutka. Wznowa. a – w mammografii
skriningowej uwidoczniono skupisko pleomorficznych mikrozwapnieƒ; b – mammografia wykonana po 6 miesiàcach
od zakoƒczenia leczenia. Mikrozwapnieƒ nie uwidoczniono;
c – mammografia wykonana po 15 miesiàcach od zakoƒczenia leczenia. Uwidoczniono skupisko mikrozwapnieƒ.
Wznowa raka przewodowego przedinwazyjnego.
Figure 5. Mammographic follow-up after breast conserving therapy.
Local recurrence. a – screening mammography shows cluster pleomorphic microcalcifications; b – mammography
performed 6 months after treatment. No microcalcifications
are visible; c – mammography performed 15 months after
treatment. New cluster of microcalcification has developed.
Biopsy showed carcinoma preainvasivum.

W wielu przypadkach wszystkie te zmiany wyst´pujà równoczeÊnie. W fazie powstawania mogà nie ró˝niç si´ od siebie i mogà budziç podejrzenie z∏oÊliwoÊci. W diagnostyce
ró˝nicowej pomocne jest wykonywanie zdj´ç powi´kszonych, oraz kolejne obserwacje mikrozwapnieƒ na zdj´ciach
wykonywanych w tych samych projekcjach.

Podsumowanie wyników
Leczenie chirurgiczne i radioterapia sà przyczynà powstania zmian jatrogennych w obrazie mammograficznym. We
wczesnym okresie obserwacji po leczeniu, obrz´k pooperacyjny i popromienny mo˝e uniemo˝liwiç uwidocznienie
wznowy raka sutka. Spikularna blizna pooperacyjna, która
sama w sobie wymaga ró˝nicowania ze wznowà mo˝e
przes∏aniaç zmiany guzowate niewielkich rozmiarów
i opóêniaç rozpoznanie wznowy.
Stopniowe cofanie si´ zmian jatrogennych w dalszym okresie obserwacji po leczeniu u∏atwia rozpoznanie wznowy.
Wznowa w badaniach obrazowych obserwowana jest
w postaci:
1) guzka (lub zaburzenia architektury) widocznego w badaniu mammograficznym i/lub badaniu ultrasonograficznym.
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Zabieg operacyjny
Badanie mammograficzne jeÊli w mammografii
wyjÊciowej rak sutka manifestowa∏ si´ w postaci
mikrozwapnieƒ i istniejà wàtpliwoÊci
co do doszcz´tnoÊci zabiegu operacyjnego
Radioterapia

Kontrolna mammografia po 6 miesiàcach
od zakoƒczenia leczenia, potem co 6 miesi´cy
przez dwa lata

Po dwóch latach
badanie mammograficzne
jeden raz w roku

W razie potrzeby
wykonywane badania USG

Rycina 7. Schemat radiologicznej oceny sutka po leczeniu raka metodà oszcz´dzajàcà.
Figure 7. Algorithm for the radiological assessment of breast after breast conserving treatment.

2) mikrozwapnieƒ widocznych w badaniu mammograficznym.
3) uogólnionego nacieku w sutku.
Istnieje koniecznoÊç ró˝nicowania pomi´dzy wznowà,
zmianami jatrogennymi i zmianami powsta∏ymi niezale˝nie
od choroby i leczenia.
W grupie 52 guzków stwierdzonych po leczeniu w 13 przypadkach stwierdzono wznow´ raka sutka.
Z 93 przypadków, w których po leczeniu stwierdzono mikrozwapnienia, u 11 chorych stwierdzono wznow´ raka
sutka. Wszystkie mikrozwapnienia izolowane (bez towarzyszàcego guzka) b´dàce obrazem wznowy by∏y nieme klinicznie.
Analizujàc czas od zakoƒczenia leczenia do momentu pojawienia si´ mikrozwapnieƒ przyj´to w post´powaniu diagnostycznym schemat zaproponowany przez Vora [8] (Rycina 6a,b).
W wyniku przeprowadzonych obserwacji zaproponowano
nast´pujàcy schemat radiologicznej oceny sutka po oszcz´dzajàcym leczeniu raka (Rycina 7). Zaproponowany schemat potwierdzony praktykà klinicznà zosta∏ wdro˝ony do
post´powania rutynowego.

Omówienie
Wykrycie wznowy procesu nowotworowego jest podstawowym celem mammograficznej obserwacji sutka po leczeniu
oszcz´dzajàcym. Jak wynika z danych przytoczonych
w cz´Êci wst´pnej cz´stoÊç wznów miejscowych stwierdzana po oszcz´dzajàcym leczeniu jest wy˝sza ni˝ w wyniku
leczeniu konwencjonalnego. Wznowa wykryta w stadium
przedklinicznym (rak przedinwazyjny lub pT1) i leczona
zgodnie z przyj´tymi zasadami umo˝liwia uzyskanie podobnego czasu ca∏kowitego prze˝ycia, jak w grupie, w której nie stwierdzono wznowy miejscowej [9–11]. W przypadkach potwierdzonej mikroskopowo wznowy raka leczenie
polega na wykonaniu mastektomii.
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Obserwacja ewolucji zmian jatrogennych w sutku leczonym chirurgicznie i napromienianiem jest wa˝nym elementem diagnostyki ró˝nicowej wznowy raka sutka. Zmiany te
mogà zarówno maskowaç wznow´ raka (wzmo˝one utkanie podÊcieliska) jak i naÊladowaç jà (blizna o charakterze
struktury promienistej). W pierwszym przypadku spowoduje to opóênienie rozpoznania i leczenia, w drugim – narazi chorà na stres, zniszczenie efektu kosmetycznego, a tak˝e zwi´kszy koszt leczenia.
Rozlany wzrost g´stoÊci utkania i pogrubienie skóry spowodowane sà przekrwieniem i obrz´kiem wewnàtrz i zewnàtrzkomórkowym. Jest on wyrazem ja∏owego nacieku
zapalnego wywo∏anego napromienianiem spot´gowanym
zaburzeniem odp∏ywu ch∏onki po limfangiektomii pachowej. Uogólniony obrz´k widoczny jest najlepiej w pierwszym kontrolnym badaniu mammograficznym, zwykle wykonywanym 6 miesi´cy po zakoƒczeniu napromieniania,
nast´pnie zmniejsza si´ i powraca do normy w okresie
dwóch lat u ponad po∏owy obserwowanych chorych (ponad
60%). W cytowanym piÊmiennictwie zmiany obrz´kowe cofajà si´ w ciàgu dwóch lat w grupie powy˝ej 90% chorych.
Ró˝nica ta wynika prawdopodobnie z wy˝szej czu∏oÊci stosowanych obecnie badaƒ radiologicznych i ostrzejszych, subiektywnych kryteriów oceny, które stosowa∏am.
Pogrubienie skóry, czasem jej zaciàgni´cie, zwykle jest
markerem operowanego miejsca w sutku. Pojawienie si´
w miejscu zabiegu pogrubienia skóry ponad 3 mm jest
wczesnym radiologicznym objawem zmian pooperacyjnych
W przypadkach gdy istniejà trudnoÊci w ró˝nicowaniu blizny ze wznowà, zalecane jest wykonywanie zdj´cia stycznego do blizny skórnej zaznaczonej znacznikiem metalowym.
Ocena lo˝y pooperacyjnej w badaniu mammograficznym
jest szczególnie wa˝na, poniewa˝ 65–70% przypadków nawrotu nowotworu wyst´puje w miejscu zabiegu lub w tym
samym kwadrancie [12]. Struktury lo˝y pooperacyjnej sà
trudne do ró˝nicowania, poniewa˝ jest to cz´ste miejsce
tworzenia si´ ró˝norodnych, ∏agodnych zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych, które mogà naÊladowaç wznow´.
W pierwszym roku po zabiegu operacyjnym i napromienieniu w badaniu mammograficznym mo˝na obserwowaç
w lo˝y pooperacyjnej zmiany guzowate, odpowiadajàce
krwiakowi lub zbiornikowi p∏ynu przesi´kowego. Obraz
radiologiczny mo˝e naÊladowaç wznow´, jednak jej powstanie w tym czasie jest ma∏o prawdopodobne. W badaniu ultrasonograficznym obserwowane jest ognisko bezechowe lub z pojedynczymi p∏ywajàcymi echami, czasem
z przegrodami. Mendelson podaje, ˝e po∏owa zbiorników
p∏ynu obserwowanych w badaniu pooperacyjnym obserwowana jest tak˝e w badaniu po 6 miesiàcach, a po 18
miesiàcach nie stwierdza si´ ich obecnoÊci. Zbiornik p∏ynowy w ca∏oÊci mo˝e ulec resorpcji z wytwarzaniem w∏óknistej blizny [13].
W póêniejszej obserwacji blizna mo˝e przybieraç ró˝ne postacie: cienkiej linijnej struktury w∏óknistej, ogniskowego
zaburzenia architektury, rozlanej guzowatej masy, êle odgraniczonej, czasem spikularnej, o du˝ej g´stoÊci z towarzyszàcym pogrubieniem i wciàgni´ciem skóry.
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Rozwój ró˝nych postaci blizny zale˝y od sposobu gojenia
si´ rany chirurgicznej, powik∏aƒ, a tak˝e osobniczych zdolnoÊci tkanek do procesów reparacyjnych i wtórnych wytwórczych.
Rozwijajàca si´ w lo˝y pooperacyjnej zmiana guzowata mo˝e byç dobrze odgraniczona lub policykliczna, mo˝e tworzyç struktur´ spikularnà. Spikule w przypadku gdy sà objawem blizny wed∏ug Wolfego sà cienkie d∏ugie, asymetryczne i zakrzywione w kierunku blizny skórnej. Spikule
w ognisku raka sà proste, symetryczne, biegnà w kierunku
skóry, powodujàc jej zaciàgni´cie, a masa centralna jest dobrze wysycona. Je˝eli masa centralna odpowiada zmianie
∏agodnej, np. krwiakowi, to w kolejnych badaniach zmniejsza si´ i jest s∏abiej wysycona. Centralne przejaÊnienie
w bliênie, sugerujàce brak masy centralnej, jest charakterystyczne nie tylko dla blizny pooperacyjnej, tak˝e dla martwicy t∏uszczowej lub radial scar (noncapsulated sclerosing
lesion). Brak masy centralnej tak˝e nie jest pewnym kryterium ró˝nicujàcym, zw∏aszcza dla raka zrazikowego inwazyjnego. W ró˝nicowaniu pomocne mo˝e byç wykonanie
zdj´ç w dwóch prostopad∏ych projekcjach. Blizna jest zwykle lepiej widoczna w jednej projekcji, w odró˝nieniu od raka, który zwykle jest dobrze widoczny w obu projekcjach.
W przypadkach oszcz´dzajàcego leczenia raka sutka blizna
jest zwykle wyraênie widoczna, tak˝e w badaniu ultrasonograficznym. Wyst´puje w postaci wàskiego cienia biegnàcego od skóry, przez tkank´ podskórnà i warstw´ gruczo∏owà, z towarzyszàcym przerwaniem ciàg∏oÊci i zaburzeniem architektury poszczególnych warstw tkanek
w sutkach.
Rzadziej w obrazie blizny obserwuje si´ obecnoÊç hypoechogenicznego ogniska – nidus, które wymaga ró˝nicowania ze zmianà z∏oÊliwà. Pomocne mo˝e byç zastosowanie
badania przep∏ywów naczyniowych. Blizna jest pozbawiona naczyƒ w przeciwieƒstwie do m∏odej tkanki nowotworowej, która zwykle jest bogato unaczyniona.
W przypadku gdy nast´pstwem leczenia operacyjnego i napromieniania jest martwica t∏uszczowa obraz kliniczny, radiologiczny i ultrasonograficzny ma inny charakter. Ognisko
martwicy t∏uszczowej z zaznaczonym odczynem w∏óknistym
przybiera klinicznie postaç guza, w mammografii obserwowane jest jako mocno wysycony guz spikularny a w usg jako
hypoechogeniczne ognisko z szerokim cieniem akustycznym.
Martwica t∏uszczowa w postaci torbieli olejowych w badaniu klinicznym zwykle nie jest wyczuwalna, mammograficznie obserwowana w postaci guza dobrze odgraniczonego
o niskiej g´stoÊci, a w usg widoczna jako torbiel.
˚aden z opisanych objawów klinicznych, radiologicznych,
ultrasonograficznych nie jest wystarczajàco wiarygodny,
dlatego we wszystkich podejrzanych przypadkach nale˝y
wykonaç biopsj´ gruboig∏owà poniewa˝ w sutku napromienionym badanie cytologiczne (biopsja cienkoig∏owa) wykonane wczeÊniej ni˝ po up∏ywie dwóch lat mo˝e byç fa∏szywie dodatnie, co stwierdzaliÊmy tak˝e w przypadkach
przez nas obserwowanych.
Guzek b´dàcy wznowà opisywany jest jako drugi co do cz´stoÊci wyst´powania objaw radiologiczny. W obserwowa-
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nej przez nas grupie guzek by∏ najcz´stszà morfologicznà
postacià wznowy. Guzek stwierdzany jest ∏àcznie z badaniem klinicznym lub nawet wczeÊniej klinicznie ni˝ badaniem radiologicznym. W obserwowanym przeze mnie materiale guzek by∏ objawem wznowy cz´Êciej ni˝ inne objawy bo u 13 na 21 chorych, u których wystàpi∏ miejscowy
nawrót choroby. W 4 przypadkach guzkom towarzyszy∏y
mikrozwapnienia. U 6 chorych zmiana by∏a niewykryta
w badaniu klinicznym.
Podobnie jak w przypadku mikrozwapnieƒ, nowopowsta∏y
guzek jeÊli ma radiologiczne cechy zmiany z∏oÊliwej i obserwuje si´ go w tym samym kwadrancie co guz pierwotny,
w okresie Êrednio 2–6 lat po zabiegu, uwa˝any jest za
prawdziwà wznow´ [14]. Je˝eli guzek powstaje w póêniejszej obserwacji nale˝y podejrzewaç rozwój drugiego niezale˝nego ogniska pierwotnego, niejednokrotnie o innej budowie mikroskopowej ni˝ zmiana pierwtna. W obserwowanej
grupie u wszystkich chorych wznowa zlokalizowana by∏a
w tym samym kwadrancie sutka co zmiana pierwotna, ale
w jednym przypadku guzek-wznowa mia∏ innà postaç histologicznà ni˝ zmiana pierwotna co raczej odpowiada powstaniu drugiego niezale˝nego ogniska raka po 36 miesiàcach od zakoƒczenia leczenia zmiany pierwotnej. Radiologiczne kryteria oceny wznowy w postaci guzka sà analogiczne jak w przypadkach guza pierwotnego. Mo˝e to byç
guzek êle odgraniczony, policykliczny, guzek spikularny,
guzek dobrze odgraniczony. W ka˝dym przypadku zamiana
wymaga weryfikacji mikroskopowej.
Zwapnienia, które powstajà w blisko po∏owie przypadków
w sutkach leczonych metodà oszcz´dzajàcà, mogà przybieraç ró˝ne postacie.
Mikrozwapnienia powstajàce w sutku leczonym chirurgicznie mogà mieç charakter ∏agodny lub byç objawem wznowy
procesu nowotworowego. Poniewa˝ mikrozwapnienia opisywane sà jako najczulszy marker wznowy zajmujà szczególnie wa˝ne miejsce w diagnostyce sutka operowanego.
Mikrozwapnienia budzàce podejrzenie nawrotu raka pojawiajà si´ w operowanym sutku zwykle po up∏ywie dwóch,
do trzech lat od zakoƒczenia leczenia. Ich pojawienie si´
jest wskazaniem do weryfikacji mikroskopowej, zw∏aszcza
jeÊli ich liczba narasta, a obraz radiologiczny budzi podejrzenie z∏oÊliwoÊci. W obrazie radiologicznym sà one polimorficzne, robaczkowate lub rozga∏´zione, cz´sto zwiàzane
z martwicà typu comedo, czasem ziarniste o nieregularnych zarysach, nieregularnej g´stoÊci, cz´sto zwiàzane
z rakiem sitowatym i mikrobrodawczakowatym. Mikrozwapnienia te klasyfikowane sà w grupie IV i V wg. Le Gall
4. i 5. kategorii mikrozwapnieƒ wg. BI-RADS. W obserwowanej grupie mikrozwapnienia b´dàce objawem wznowy
zweryfikowano mikroskopowo po up∏ywie 3 lat od zakoƒczenia leczenia u 6 chorych.
Po zakoƒczeniu napromieniania sutek kontrolowany jest
badaniem mammograficznym co pó∏ roku przez pierwsze
2–3 lata. Pojawienie si´ w kolejnej kontrolnej mammografii
z∏oÊliwych mikrozwapnieƒ w skupisku, w liczbie wi´kszej
ni˝ 4 cm, stanowi podejrzenie wznowy raka i jest wskazaniem do weryfikacji mikroskopowej. Zalecana jest stereotaktyczna biopsja gruboig∏owa, która w przypadku nega-
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tywnego wyniku nie zniszczy efektu estetycznego, a w przypadku wyniku pozytywnego jest wiarygodnym wskazaniem do reoperacji. W opracowanym materiale w∏asnym
w czterech przypadkach z objawami mikrozwapnieƒ potwierdzono wznow´ raka sutka badaniem mikroskopowym
z biopsji gruboig∏owej.

wznowy [18], Fowble – 96% zgodnoÊci histopatologicznej
[19].

Ocena nowo powsta∏ych mikrozwapnieƒ w sutku operowanym i napromienianym jest utrudniona z powodu jatrogennie wywo∏anego uogólnionego obrz´ku tkanki gruczo∏owej
i zr´bowej. Dlatego za celowe nale˝y uznaç wykonywanie
zdj´ç powi´kszonych okolicy blizny pooperacyjnej [15].

Reasumujàc, pojawienie si´ objawów przemawiajàcych za
z∏oÊliwoÊcià w tym samym kwadrancie co guz pierwotny
w 2–4 roku od zakoƒczenia leczenia jest wyrazem nieradykalnoÊci leczenia i prawdziwà wznowà. Dlatego podobieƒstwo morfologiczne mikrozwapnieƒ (∏àcznie z czasem ich
pojawienia si´, lokalizacjà i innymi czynnikami ryzyka
wznowy miejscowej) usprawiedliwia decyzj´ o weryfikacji
zmian za pomocà biopsji mammotomicznej lub rozszerzonej biopsji chirurgicznej. Decyzja ta powinna byç podejmowana przez zespó∏ lekarzy leczàcych, radiologa i patologa.

W ocenianym materiale w 4 przypadkach wznowa dotyczy∏a raka przedinwazyjnego, który objawia∏ si´ mikrozwapnieniami. Opisywane cz´stsze wyst´powanie wznowy
w przypadkach raka przedinwazyjnego by∏y g∏ównà przyczynà kontrowersji w stosowaniu leczenia oszcz´dzajàcego
tej postaci raka, mimo ˝e teoretycznie jest lepiej rokujàca.
Ta grupa wymaga szczególnej uwagi ze wzgl´du na wzrost
wykrywalnoÊci w skriningowych badaniach sutków. Liczba wykrywanych raków przedinwazyjnych wzros∏a z 5%
do 30% wykrywanych przypadków raka sutka w populacji
poddanej badaniom skriningowym. Sharma podkreÊla, ˝e
wznowy raka przedinwazyjnego wyst´pujà nieco póêniej –
powy˝ej 5 lat obserwacji, co nie znajduje potwierdzenia
w innych doniesieniach [16,17]. W przypadkach przeze
mnie obserwowanych, wznow´ raka przedinwazyjnego
stwierdzono w 4 przypadkach. Wznowa w 3 przypadkach
by∏a rakiem inwazyjnym, w 1 przypadku przedinwazyjnym. Wznow´ stwierdzono Êrednio po 43 miesiàcach (od 18
do 80) od zakoƒczenia leczenia.
Mikrozwapnienia ∏agodne powstajà najcz´Êciej w lo˝y pooperacyjnej, poniewa˝ tu jest najwi´ksze nasilenie procesów destrukcyjnych i naprawczych, w wyniku których powstajà, mogà wyst´powaç w ró˝nych postaciach morfologicznych, niejednokrotnie wymagajà Êcis∏ej obserwacji.
Okres pojawienia si´ mikrozwapnieƒ mo˝e byç ró˝ny – od
kilku miesi´cy, do kilku lat. Mikrozwapnienia, które pojawiajà si´ w lo˝y pooperacyjnej przed up∏ywem trzech lat
i morfologicznie majà ∏agodny charakter wymagajà tylko
obserwacji mammograficznej. Wznowa raka sutka po
oszcz´dzajàcym leczeniu (tak˝e manifestujàca si´ obecnoÊcià mikrozwapnieƒ) wyst´puje najcz´Êciej po 2–3 latach od
zakoƒczenia leczenia; najcz´Êciej w tym samym kwadrancie co rak pierwotny. Prawdopodobieƒstwo wczeÊniejszego
nawrotu wzrasta jeÊli w usuni´tym ognisku stwierdzano
znaczny komponent raka przedinwazyjnego lub niedostateczne by∏y marginesy chirurgiczne wolne od nowotworu.
Proponowany przez Vora algorytm post´powania w przypadkach mikrozwapnieƒ, z uwzgl´dnieniem czasu ich wyst´powania, znajduje potwierdzenie w analizie materia∏u
w∏asnego.
Wystàpienie mikrozwapnieƒ lub innych zmian podejrzanych o z∏oÊliwoÊç, po 6 latach od zakoƒczenia leczenia
i w innym kwadrancie ni˝ guz pierwotny traktowane jest
jako drugi guz pierwotny, a nie wznowa. Wczesne wznowy
w miejscu zabiegu sà podobne w swej symptomatologii radiologicznej i budowie histopatologicznej do guza pierwotnego. Philpotts stwierdza 86% zgodnoÊci w przypadkach
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Wznowy obserwowane póêniej nie majà ju˝ tak wysokiego
wskaênika zgodnoÊci w obrazie radiologicznym i badaniu
mikroskopowym.

Wnioski
Prawdopodobieƒstwo wykrycia w badaniu mammograficznym wznowy raka w sutku leczonym operacyjnie i napromienionym si´ga 60%. Wczesne wznowy cz´Êciej sà wykrywane tylko badaniem mammograficznym (Fowble – do
41%). Przedstawione wyniki uzasadniajà twierdzenie, ˝e
Êcis∏a obserwacja mammograficzna przyczynia si´ do wczesnego wykrycia miejscowej wznowy raka sutka, a zatem
wyd∏u˝enia czasu prze˝ycia bez objawów choroby i jak nale˝y sàdziç czasu prze˝ycia ca∏kowitego.
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