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Summary
The paper presents a mammographical image analysis of 200 cases of intraductal (preinvasive) breast cancer- ductal carcinoma in situ (DCIS); 140 cases were detected only by mammographic examination. Mammographic- pathological correlations concerning type, size,
focality and centricity were analysed. It was ascertained that the isolated microcalcifications and microcalcifications with parenchymal abnormalities discovered in 86% of cases
were the most frequent mammographic sign of DCIS. The division of microcalcifications
depending on shape, range and distribution within the breast was suggested. Mammographical features of multifocality and multicentricity were defined. Assumed criterions were
used for estimation of the mammographic- pathological correlation of DCIS cases.
The correlation between type of microcalcifications and type of DCIS was ascertained. An
analysis of agreement between mammographically and histopathologically estimated dimensions of changes revealed that a grade of agreement was greatest for the nodules and
for microcalcification type I. Histopathological examination confirmed multifocality of
DCIS in 90% of cases and multicentricity in 67% of cases recognized mammographically.
The divergence of estimation size, focality and centricity of DCIS resulted from morphologic differences of DCIS types, from the presence of dysplasia coexisting with DCIS and from
the lack of radiologic-pathological estimation of surgical material after mastectomy.
The obtained results emphasize the role of mammography in detecting DCIS and in qualification of patients for conservative or radical treatment.
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Wst´p
Terminem raka przedinwazyjnego okreÊla si´ stan, w którym populacja z∏oÊliwych komórek nab∏onkowych rozwija
si´ w miejscu zajmowanym przez jej prekursorów przed ich
z∏oÊliwà transformacjà, nie przekraczajàc b∏ony podstawnej
nab∏onka; w przypadku przedinwazyjnego przewodowego
raka sutka- b∏ony podstawnej nab∏onka przewodów mlecznych.

Przewodowy, przedinwazyjny rak sutka lub rak wewnàtrzprzewodowy – carcinoma ductale in situ (CDIS) – jest zró˝nicowanà morfologicznie i biologicznie grupà z∏oÊliwych
rozrostów nab∏onkowych o równie zró˝nicowanym przebiegu klinicznym.
Kryteria klasyfikacji patologicznej CDIS nie sà jednolite.
Morfologicznie wyodr´bnia si´ dwa zasadnicze typy histologiczne CDIS: czopiasty – comedocarcinoma i nieczopiasty
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– non-comedocarcinoma; pierwszy, charakteryzujàcy si´
znacznà atypià jàdrowà, wysokim indeksem mitotycznym
i martwicà jest typem o najwi´kszej agresywnoÊci, co wyra˝a si´ sk∏onnoÊcià do wczesnych mikroinwazji w podÊcielisko oraz wznów po leczeniu oszcz´dzajàcym; [1] drugi cechuje monomorfizm jàdrowy, niski indeks mitotyczny oraz
brak martwicy; w jego obr´bie wyró˝nia si´ kilka podtypów morfologicznych i ich wzajemnych po∏àczeƒ (postacie
z∏o˝one). Obserwuje si´ równie˝ postaç mieszanà raka wewnàtrzprzewodowego – comedo-non-comedocarcinoma.
Nowsza, trójstopniowa klasyfikacja patologiczna CDIS wyró˝nia typy wysoko-, Êrednio- i niskozró˝nicowany – G1,
G2 i G3 [2]. WielkoÊç zmian CDIS jest znacznie zró˝nicowana- od ognisk mikroskopijnych do zmian bardzo rozleg∏ych.
Wi´kszoÊç raków wewnàtrzprzewodowych zawiera mikrozwapnienia, dzi´ki którym wykrywa si´ mammograficznie
do 83% przypadków CDIS – obecnie siedmiokrotnie wi´cej
w stosunku do okresu poprzedzajàcego rozwój mammografii i badaƒ przesiewowych [3,4].
Leczenie chorych, u których rozpoznano CDIS nie jest ujednolicone. Mastektomia prosta by∏a przez d∏ugi czas leczeniem z wyboru. Obecnie metoda leczenia oszcz´dzajàcego
jest powszechnie akceptowana. W kwalifikacji chorych do
odpowiedniej metody leczenia stosowany jest tzw. indeks
prognostyczno-leczniczy VNPI [5] okreÊlajàcy ryzyko wznowy w zale˝noÊci od trzech (odpowiednio punktowanych)
parametrów patologicznych CDIS ocenianych w materiale
chirurgicznym. Nale˝à do nich: stopieƒ histologicznej z∏oÊliwoÊci i wielkoÊç zmiany oraz szerokoÊç marginesów chirurgicznych. W zale˝noÊci od sumy punktów chorà kwalifikuje si´ do wyci´cia miejscowego, wyci´cia z nast´powà
radioterapià lub do mastektomii. Decyzja o rodzaju leczenia
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podejmowana jest przy Êwiadomym wspó∏udziale pacjentki. W procesie przedoperacyjnej kwalifikacji do leczenia
oszcz´dzajàcego bàdê radykalnego istotnà rol´ spe∏nia ocena mammograficzna: okreÊlenie wielkoÊci, ogniskowoÊci
i oÊrodkowoÊci zmian oraz stan drugiego sutka. WielkoÊç
zmiany powy˝ej 4 cm, podejrzenie wieloogniskowoÊci lub
wielooÊrodkowoÊci jak równie˝ raka drugiego sutka stanowià przeciwwskazanie do leczenia oszcz´dzajàcego. [6]
Celem pracy by∏o sprecyzowanie symptomatologii radiologicznej wewnàtrzprzewodowego raka sutka, zbadanie zale˝noÊci mi´dzy mammograficznym obrazem zmian, a rozpoznaniem histopatologicznym obejmujàcym: typ, wielkoÊç, ogniskowoÊç i oÊrodkowoÊç CDIS.

Materia∏ i metoda
Materia∏ obejmuje 200 przypadków CDIS wykrytych i leczonych w latach 1991–2001. Ârednia wieku chorych wynosi∏a 55 lat. Analizowane badania mammograficzne wykonano w ramach programów przesiewowych, w celu diagnostyki zmian stwierdzonych klinicznie i ultrasonograficznie
oraz w ramach badaƒ kontrolnych u pacjentek onkologicznych. W grupie badaƒ kontrolnych wykryto 14 przypadków
CDIS u chorych uprzednio leczonych z powodu raka drugiego sutka (u 12 po mastektomii i u 2 po leczeniu oszcz´dzajàcym) oraz 7 przypadków CDIS u chorych uprzednio leczonych z powodu nowotworu narzàdu rodnego.
Ostateczne rozpoznanie histopatologiczne ustalano w wyniku badania mikroskopowego materia∏u z miejscowego
wyci´cia zmian lub badania mikroskopowego amputowanego sutka. Uzyskana ocena histopatologiczna dotyczàca
typu, wielkoÊci, ogniskowoÊci i oÊrodkowoÊci raka wewnàtrzprzewodowego stanowi∏a p∏aszczyzn´ odniesienia
dla analizy korelacji z obrazem mammograficznym.

Diagnostyka mammograficzna
U wszystkich pacjentek wykonano badania mammograficzne w standardowych projekcjach – kranio-kaudalnej i skoÊnej (przyÊrodkowo-bocznej) oraz w dostosowanych do potrzeb projekcjach dodatkowych. We wszystkich przypadkach wyst´powania mikrozwapnieƒ wykonywano rutynowo zdj´cia celowane powi´kszone. Wyciek z brodawki
sutkowej diagnozowano za pomocà galaktografii.
Analizowano: rodzaje zmian CDIS w ocenie badaƒ mammograficznych, zale˝noÊç mi´dzy rodzajem zmiany a rozpoznanym histopatologicznie typem CDIS, mammograficzny
obraz mikrozwapnieƒ i jego zwiàzek z typem histologicz-

Tabela 1. Badanie kliniczne w grupach wieku.
Table 1. Physical examinations in age groups.
28–39

Rycina 1. Galaktografia: ubytek wype∏nienia w poszerzonym
przewodzie; hist.-pat.: CDIS non-comedocarcinoma
Figure 1. Galaktography: filling defect within a widened duct; hist.-pat.:
DCIS non-comedocarcinoma
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Norma
Zmiana ∏agodna
Zmiana podejrzana
Wyciek z brodawki
Rak drugiego sutka

1
1
6

40–50
51
6
10
3
3

51–60
52
6
8
1
1

61–86
36
6
9
4
2

Ogó∏em
140
19
33
8
6
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Tabela 2. Rodzaje zmian CDIS w badaniach mammograficznych.
Table 2. Types of DCIS changes in mammographic examinations.
Rodzaj zmiany
Mikrozwapnienia izolowane
Mikrozwapnienia z nieprawid∏owym utkaniem
Zmiany bez mikrozwapnieƒ
Norma
Zmiana wewnàtrzprzewodowa

Liczba przypadków
130
41
25
4
3

(65%)
(21%)
(12%)
(2%)

Rycina 2. a) Mikrozwapnienia typu I: gruboziarnisto-ró˝nokszta∏tne i
odlewowe; hist.-pat.: CDIS comedocarcinoma (zdj.
powi´kszone); b) Mikrozwapniania typu II – drobnoziarniste;
hist.-pat.: CDIS non-comedocarcinoma (zdj. powi´kszone);
c) Mikrozwapnienia typu III – mieszane; hist.-pat.: CDIS
comedo-non-comedocarcinoma (zdj. powi´kszone).
Figure 2. a) Microcalcification type I: coarsegranular-polymorfic and
casting; hist.-pat.: DCIS comedocarcinoma (picture
enlarged); b) Microcalcification type II – finegranular; hist.pat.: DCIS non-comedocarcinoma (picture enlarged); c)
Microcalcification type III – mixed; hist.-pat.: DCIS comedonon-comedocarcinoma (picture enlarged)

W ocenie zmian bez mikrozwapnieƒ uwzgl´dniano ich wysycenie, zarysy, ograniczenie, wymiar oraz wyst´powanie
w wi´cej ni˝ pojedyncza lokalizacji.

Wyniki
nym raka przedinwazyjnego, zakres i uk∏ad przestrzenny
mikrozwapnieƒ i ich korelacje z wielkoÊcià, typem, ogniskowoÊcià i oÊrodkowoÊcià zmian okreÊlonà histopatologicznie.

Badanie kliniczne by∏o prawid∏owe u 140 kobiet, w 6 przypadkach stwierdzono raka drugiej piersi i w 8 przypadkach
krwisty wyciek z brodawki sutkowej (tabela 1). U 3 chorych z wyciekiem rozpoznano galaktograficznie rozrost wewnàtrzprzewodowy (rycina 1).

Mammograficzne kryteria diagnostyczne
W ocenie mikrozwapnieƒ uwzgl´dniano: wielkoÊç i kszta∏t
mikrozwapnieƒ (typ), zakres ich wyst´powania (wielkoÊç
zmiany) oraz uk∏ad przestrzenny (liczba i lokalizacja skupisk mikrozwapnieƒ i uk∏ad przewodowy mikrozwapnieƒ).
Za dwuogniskowe uznawano mikrozwapnienia w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 4 cm, za dwuoÊrodkowe mikrozwapnienia
w odleg∏oÊci wi´kszej ni˝ 4 cm.

W badaniach mammograficznych najcz´Êciej wyst´pujàcà
zmianà by∏y izolowane mikrozwapnienia i mikrozwapnienia z towarzyszàcymi nieprawid∏owoÊciami utkania, które
stwierdzono ∏àcznie w 171 przypadkach (tabela 2). Mikrozwapnienia obserwowano najcz´Êciej w typach histologicznych comedo-non-comedocarcinoma; zmiany bez mikrozwapnieƒ odpowiada∏y niemal wy∏àcznie typom non-comedocarcinoma (tabela 3).
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Tabela 3. Rodzaj zmiany stwierdzonej w badaniu mammograficznym a typ histologiczny CDIS.
Table 3. Type of mammographic change and histologic type of DCIS.
Rodzaj zmiany

Comedo
32
5
1

Mikrozwapnienia izolowane
Mikrozwapnienia z nieprawid∏owym utkaniem
Zmiany bez mikrozwapnieƒ
Zmiana wewnàtrzprzewodowa (galaktografia)

Typ histologiczny CDIS
Comedo-non-comedo Non-comedo
Bez okr.typu
60
30
8
25
11
3
21
3

Ogó∏em
130
41
25

Tabela 4. Kszta∏t mikrozwapnieƒ a typ histologiczny CDIS.
Table 4. Shape of microcalcifications and histologic type of DCIS.
Typ mikrozwapnieƒ

Comedo
35

Ró˝nokszta∏tne – typu I
Drobnoziarniste – typu II
Mieszane – typu III

2

Typ histologiczny CDIS
Comedo-non-comedo Non-comedo
Bez okr.typu
51
17
4
4
14
3
30
10
1

Ogó∏em
107
21
43

Tabela 5. Zakres i uk∏ad przestrzenny mikrozwapnieƒ.
Table 5. Range and distribution of microcalcifications.
Skupisko (0–1 cm)
40 (23%) *UP 1

Grupa (do 2 cm)

Obszar (do 5 cm)

Rozleg∏e
(powy˝ej 5 cm)

Wi´cej ni˝
jedna lokalizacja

Odleg∏e skupiska

36 (21%) UP 4

47 (27%) UP 11

25 (15%) UP 11

20(12%)

3(2%)

* UP – uk∏ad przewodowy mikrozwapnieƒ

Tabela 6. Korelacja mammograficzno-patologiczna ogniskowoÊci i oÊrodkowoÊci zmian CDIS.
Table 6. Mammographic-pathologic correlation of focality and centricity of DCIS changes.
Badanie mammograficzne
Zmiany dwu- i wi´cej ogniskowe
Zmiany wi´cej ni˝ jednoÊrodkowe

Badanie histopatologiczne

20
3

Wyodr´bniono trzy typy, cztery zakresy oraz trzy uk∏ady
przestrzenne analizowanych mikrozwapnieƒ.
• Typy mikrozwapnieƒ: typ I – gruboziarnisto-ró˝nokszta∏tne i odlewowe (rycina 2a), typ II – drobnoziarniste
(rycina 2b), typ III – mieszane (rycina 2c);
• Zakresy: skupisko mikrozwapnieƒ – o wym. do 1 cm, grupa – o wym. do 2 cm, obszar – do 5 cm, mikrozwapnienia
rozleg∏e – powy˝ej 5 cm w maksymalnym wymiarze
mammograficznym (rycina 3abcd);
• Uk∏ady przestrzenne: dwa lub wi´ksza liczba skupisk,
skupiska odleg∏e (w odleg∏oÊci powy˝ej 4 cm), przewodowy uk∏ad mikrozwapnieƒ (tapetowanie przewodów) –
ryc. 4 abc.

18
2

ZgodnoÊç
90%
67%

ZgodnoÊç
79%

serwowano najcz´Êciej uk∏ad przewodowy. Mikrozwapnienia w wi´cej ni˝ jednej lokalizacji stwierdzono w 12%,
a skupiska odleg∏e w 2 % wszystkich mikrozwapnieƒ (tabela 5). Badanie histopatologiczne potwierdzi∏o mammograficznà dwuogniskowoÊç CDIS w 90%, a dwuoÊrodkowoÊç
w 67% (tabela 6). Obszary mikrozwapnieƒ i przewodowy
uk∏ad mikrozwapnieƒ odpowiada∏y najcz´Êciej postaciom
mieszanym comedo-non- comedocarcionoma i comedocarcinoma (tabela 7).
Mammograficzna ocena wielkoÊci zmian najÊciÊlej korelowa∏a z wielkoÊcià mikroskopowà CDIS w przypadkach
zmian guzkowych – Êrednia ocen zgodnych 88% – oraz
w przypadkach mikrozwapnieƒ typu I – Êr. 76% (tabela 8).

WÊród mikrozwapnieƒ typu I w 86 na 107 przypadków
(80%) rozpoznano histologicznie typ comedo-non-comedocarcinoma i comedocarcinoma (tabela 4).

Reasumujàc zgodnoÊç mammografii i badania histopatologicznego w ocenie wielkoÊci poszczególnych rodzajów
zmian (Êr. 61%) z ocenà wieloogniskowoÊci i wielooÊrodkowoÊci (Êr. 79%) wiarygodnoÊç mammografii w ocenie wymienionych parametrów wynosi Êr. 70%.

Najmniej zmian odnotowano w zakresie wielkoÊci powy˝ej
5 cm – odsetek mikrozwapnieƒ rozleg∏ych stanowi∏ 15%;
w obr´bie obszarów i w mikrozwapnieniach rozleg∏ych ob-

Na podstawie wyników badaƒ przeprowadzono leczenie
oszcz´dzajàce u 80 chorych, w tym u 34 tylko wyci´cie
miejscowe. Mastektomi´ wykonano w 120 przypadkach.
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Tabela 7. Zakres i uk∏ad przestrzenny mikrozwapnieƒ a typ histologiczny CDIS.
Table 7. Range and distribution of microcalcification and histologic type of DCIS.
Zakres i uk∏ad przestrzenny mikrozwapnieƒ
Skupisko
Grupa
Obszar
Rozleg∏e
Dwa lub wi´cej skupisk
Odleg∏e skupiska
Uk∏ad przewodowy

Comedo
5
6
14
9
3

n=40
n=36
n=47
n=25
n=20
n=3
n=27

12

Typ histologiczny CDIS
Comedo-non-comedo Non-comedo
25
8
19
9
24
8
11
4
5
10
1
2
9
5

Bez okr.typu
2
2
1
1
2
1

Tabela 8. Korelacja wielkoÊci zmian CDIS w ocenie mammograficznej i histopatologicznej.
Table 8. Correlation of dimension of DCIS changes in mammographic and pathologic estimation.
WielkoÊç
Rodzaje zmian
Mikrozwapnienia typu I
Mikrozwapnienia typu II
Mikrozwapnienia typu III
Guzki
Zag´szczenia
Zaburzenia architektury
Zmiana wewnàtrzprzewodowa
Ârednia ocen zgodn.

mg
13
1
16
3

3

Do 1 cm
hp
12
0
13
3

2

zgodn.
92%
0%
81%
100%

mg
12
12
2
7
2
1

67%
68%

Do 2 cm
hp
11
7
1
6
2
0

zgodn.
91%
58%
50%
86%
100%
0%
77%

mg
15
3
17
3
5

Do 5 cm
hp
13
1
12
2
3

zgodn.
86%
33%
70%
67%
60%

63%

mg
3
5
8
2
2

Powy˝ej 5 cm
hp
zgodn.
1
33%
1
20%
4
50%
2 100%
1
50%

51%

mg – ocena mammograficzna;
hp – ocena histopatologiczna;
zgodn. – zgodnoÊç

W okresie obserwacji wynoszàcym Êr. 5 lat stwierdzono 3
wznowy u chorych leczonych metodà oszcz´dzajàcà w 18,
24 i 48 mies od zakoƒczenia leczenia. U wszystkich wykonano ratujàcà mastektomi´.

Omówienie
Odsetek przypadków CDIS wykrytych mammograficznie,
jak równie˝ odsetek przypadków objawiajàcych si´ mikrozwapnieniami sà zgodne z danymi piÊmiennictwa [7–9];
zbli˝ony jest równie˝ stopieƒ korelacji mikrozwapnieƒ typów I i II z rozpoznanymi histopatologicznie typami CDIS
[10–12]. Mikrozwapnienia typu I wskazywa∏y na obecnoÊç
comedocarcinoma lub comedo-non-comedocarcinoma; mikrozwapnienia typu II najcz´Êciej towarzyszy∏y typom noncomedocarcinoma. Typ III – mikrozwapnieƒ mieszanych –
nie znajduje odpowiednika w publikacjach, zosta∏ jednak
wyodr´bniony w celu oceny stopnia korelacji z rozpoznanymi histopatologicznie postaciami mieszanymi comedonon-comedocarcinoma. Korelacj´ wykazano w 70% tych
mikrozwapnieƒ. W sumie zatem rozpoznawalnoÊç mammograficzna postaci mieszanych CDIS by∏a zadowalajàca.
Wst´pna kwalifikacja do odpowiedniej metody leczenia
chorych z wykrytym mammograficznie rakiem wewnàtrzprzewodowym wymaga oceny na podstawie obrazu mammograficznego: wielkoÊci zmiany, zakresu i uk∏adu przestrzennego mikrozwapnieƒ. Mammograficzny pomiar zakresu mikrozwapnieƒ by∏ najbardziej zbli˝ony do ocenionej
mikroskopowo wielkoÊci CDIS w przypadku mikrozwap-

nieƒ typu I i III o zakresie do 5 cm. ZgodnoÊç oceny mammograficznej i mikroskopowej by∏a niezadowalajàca
w przypadkach rozleg∏ych mikrozwapnieƒ obu tych typówocena mammograficzna cz´sto by∏a zawy˝ona w stosunku
do mikroskopowej. Jednà z prawdopodobnych przyczyn tej
rozbie˝noÊci by∏ brak rutynowej skojarzonej oceny radiologiczno-patologicznej sutka po wykonywanej mastektomii.
Zdj´cia radiologiczne materia∏ów operacyjnych umo˝liwiajà
oznaczenie zakresu zmian przed badaniem histopatologicznym. Mammograficzna ocena rozleg∏oÊci mikrozwapnieƒ
typu II by∏a zgodna z wielkoÊcià mikroskopowà CDIS tylko
w Êr. 27%przypadków, brak korelacji wynika∏ w znacznej
mierze ze wspó∏istniejàcej z CDIS dysplazji z mikrozwapnieniami.
W analizowanym materiale liczba przypadków w poszczególnych przedzia∏ach wielkoÊci by∏a zbli˝ona do wyników
Cataliotti [13]. Oceniona na podstawie badania mammograficznego ogniskowoÊç i oÊrodkowoÊç mikrozwapnieƒ zosta∏a potwierdzono histopatologicznie w odp. 90% i 67%przypadków mikrozwapnieƒ o wi´cej ni˝ jednoogniskowym obrazie mammograficznym. Stosunkowo niska zgodnoÊç
w ocenie oÊrodkowoÊci wynika∏a – podobnie jak w przypadku mikrozwapnieƒ rozleg∏ych – z braku skojarzonej
oceny radiologiczno-patologicznej sutka po amputacji. Dane
piÊmiennictwa dotyczàce wieloogniskowoÊci i wielooÊrodkowoÊci CDIS, a zw∏aszcza korelacji mammograficzno- patologicznych w tym zakresie, sà zró˝nicowane – najprawdopodobniej w konsekwencji braku jednolitych kryteriów
wieloogniskowoÊci i wielooÊrodkowoÊci [8,14]. W ocenie
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niektórych autorów raki wewnàtrzprzewodowe typu noncomedocarcinoma sà cz´Êciej wieloogniskowe i wielooÊrodkowe, w przeciwieƒstwie do comedocarcinoma, który charakteryzuje si´ wzrostem ciàg∏ym, jednooÊrodkowym, cz´sto rozleg∏ym [15,16]. W analizowanym materiale w∏asnym
52% zmian mammograficznie wieloogniskowych i dwuoÊrodkowych odpowiada∏o CDIS non-comedocarcinoma.
Poza ogniskowoÊcià i oÊrodkowoÊcià przedmiotem analizy
uk∏adów przestrzennych mikrozwapnieƒ by∏ równie˝ parametr ‘uk∏adu przewodowego’ mikrozwapnieƒ opisywany
przez innych autorów jako uk∏ad rozga∏´ziony charakterystyczny dla comedocarcinoma [10–12,17]. W analizowanym
materiale 78% mikrozwapnieƒ o uk∏adzie przewodowym
odpowiada∏o comedo- oraz comedo-non-comedocarcinoma.
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Rycina 3. Zakresy mikrozwapnieƒ: a) skupisko mikrozwapnieƒ;
hist.pat.: CDIS comedocarcinoma; b) grupa mikrozwapnieƒ;
hist.-pat.: CDIS comedo-non-comedocarcinoma; c) obszar
mikrozwapnieƒ; hist.-pat.: CDIS comedo-noncomedocarcinoma; d) mikrozwapnienia rozleg∏e; hist-pat:
CDIS comedocarcinoma.
Figure 3. Range of microcalcifications: a) cluster of
microcalcifications; hist-pat.: DCIS comedocarcinoma; b)
group of microcalcifications; hist.-pat.: DCIS comedo-noncomedocarcinoma; c) area of microcalcfications; hist.-pat.:
DCIS comedo-non-comedocarcinoma; d) extensive
microcalcifications; hist.-pat.: DCIS comedocarcinoma.

Zgodnie ze standardami diagnostyki i leczenia CDIS zalecanymi przez Amerykaƒskie Towarzystwo Radiologiczne
(ACR) [6] – mammograficzna ocena rozleg∏oÊci zmiany powinna byç przeprowadzona w ciàgu ostatnich trzech miesi´cy przed planowanà biopsjà otwartà lub definitywnym
leczeniem chirurgicznym. Zmiany wieloogniskowe rozdzielone obszarem prawid∏owego utkania nie wi´kszym ni˝ 4
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Rycina 4. Uk∏ady przestrzenne mikrozwapnieƒ: a) dwa skupiska
mikrozwapnieƒ; hist.-pat.: CDIS comedocarcinoma; b)
odleg∏e skupiska mikrozwapnieƒ; hist.-pat.: CDIS comedonon-comedocarcinoma; c) przewodowy uk∏ad
mikrozwapnieƒ; hist-pat.: CDIS comedocarcinoma (zdj.
powi´kszone).
Figure 4. Distribution patterns of microcalcifications: a) two clusters of
microcalcifications; hist.-pat.: DCIS comedocarcinoma; b)
distant clusters of microcalcifications; hist.-pat.: DCIS
comedo-non-comedocarcinoma; c) ductal pattern of
microcalcifications; hist.-pat.: DCIS comedocarcinoma
(picture enlarged).

zmiany do wielkoÊci sutka oraz rodzaj utkania, wp∏ywajàcy
na czu∏oÊç mammografii w wykrywaniu wznowy po leczeniu oszcz´dzajàcym.
CDIS jest bezpoÊrednim prekursorem inwazyjnego raka
sutka o wyjàtkowo korzystnym rokowaniu. Ocenia si´, ˝e
nieleczone przypadki CDIS przechodzà w postaç inwazyjnà
w okresie 10 lat od ich rozpoznania, zale˝nie od typu CDIS
[18]. Przerzuty w w´z∏ach ch∏onnych stwierdza si´ u mniej
ni˝ 1% chorych [19] i jak mo˝na sàdziç dotyczà one chorych
u których w badaniu histopatologicznym przeoczono ogniska mikroinwazji.
W zakresie diagnostyki obrazowej i jej roli w kwalifikacji
do leczenia oszcz´dzajàcego oraz ocenie jego wyniku kluczowym problemem pozostaje precyzyjna ocena rozleg∏oÊci
zmiany CDIS oraz doszcz´tnoÊci jej wyci´cia. Byç mo˝e nieustanny rozwój metod obrazowych – mi´dzy innymi systemu CAD (computer aided diagnosis) w mammograficznej
analizie mikrozwapnieƒ oraz badaƒ rezonansu magnetycznego pozwoli rozwiàzaç i te problemy.

Wnioski
cm, zmiany wielooÊrodkowe – w odleg∏oÊci powy˝ej 4 cm
(lub w ró˝nych kwadrantach) oraz rozleg∏e ‘z∏oÊliwe’ mikrozwapnienia nie kwalifikujà si´ do leczenia oszcz´dzajàcego. Ograniczone postaci CDIS o rozleg∏oÊci do 4 cm mogà
byç leczone metodà oszcz´dzajàcà, przy czym powinna byç
oceniona ich odleg∏oÊç od brodawki, stosunek wielkoÊci

Symptomatologia radiologiczna zmian CDIS, w szczególnoÊci manifestujàcych si´ mikrozwapnieniami, umo˝liwia
przedoperacyjne rozpoznanie zmian o najwi´kszej agresywnoÊci w ok. 80% przypadków. Mammograficzna ocena wielkoÊci, ogniskowoÊci i oÊrodkowoÊci zmian jest wiarygodna
w ok. 70% przypadków.
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Diagnostyka mammograficzna u chorych z subklinicznym
rakiem wewnàtrzprzewodowym ma istotne znaczenie we
wst´pnej kwalifikacji do odpowiedniej metody leczenia.
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