Sygnatura: Pol J Radiol, 2003; 68(1): 39-45

Polish
Journal of

Radiology

www.PolRadiol.com

ORIGINAL ARTICLE

Otrzymano:
2002.11.19
Zaakceptowano:2003.01.23

Ocena przydatnoÊci biopsji aspiracyjnej cienkoig∏owej
stereotaktycznej (BACS) zmian niepalpacyjnych,
wykrytych mammograficznie, dla wczesnego
wykrywania raka sutka
The evaluation of usefulness of stereotactic fine-needle aspiration
biopsy (SFAB) of nonpalpable, detected mammographically lesions,
for early detection of breast cancer
Jadwiga Szabo-Moskal1, W∏adys∏aw Lasek2, Ró˝a Koz∏owska1, Jan Sir3,
Zbigniew Serafin2
1

Zak∏ad Radiologii Regionalnego Centrum Onkologii, Bydgoszcz
Katedra i Zak∏ad Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Akademii Medycznej, Bydgoszcz
3
Zak∏ad Patomorfologii Regionalnego Centrum Onkologii, Bydgoszcz
2

Adres autora: prof. dr hab. med. W∏adys∏aw Lasek, Katedra i Zak∏ad Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Akademii Medycznej
ul. Marii Sk∏odowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel/fax (52) 585 40 50, email: biuro@radiologia.bydgoszcz.pl

Summary
The mammography allows us to detect not only large lesions but also the very small, nonpalpable ones, which are only a few milimetres in size and are invisible to ultrasound. The
smallest lesions have served to activate the introduction of a new method of examining lesions, which are only visible in mammography. SFAB is used in Western European countries and North America. Not until quite recently has this method been introduced and
started being used in Poland and its usefulness in the detection of early breast cancer is
still under discussion.
In years 1998–2000, 220 SFAB were carried out in 219 female patients, aged 36–79. The
examinations were performed using the mammography Elscint with an overshaft for stereotactic biopsy. The correlation between the mammographic findings and the cytologic
and histologic results were then evaluated, with the histologic results being treated as
standard.
Compatibility of cancer suspicion in mammography and SFAB result was 67.7% (p=0.00017),
since cytologic results were found to be correct in 70.1% (p=0.00007). The analysis of the
detection of breast cancer revealed the following results: sensitivity – 5/18 (28%), specificity – 93/46 (93%), positive predictive value – 5/8 (63%), negative predictive value – 43/56
(77%), accuracy – 48/68 (70%).
SFAB appears to be inexpedient in clustered microcalcifications and in radial densities. It
must be limited to suspicious, round lesions and masses with microcalcifications, which
are invisible to ultrasound.
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Wst´p
Rak sutka sta∏ si´ bardzo wa˝nym problemem zdrowotnym,
gdy˝ jest najcz´Êciej rozpoznawanym nowotworem z∏oÊliwym u kobiet-stanowiàc u nich 19% ogó∏u zachorowaƒ na
nowotwory [1]. Jest to najcz´stszy nowotwór z∏oÊliwy
wÊród kobiet Ameryki Pó∏nocnej, Europy (z wyjàtkiem by∏ego ZSRR) i Australii. Niskà zachorowalnoÊç obserwuje si´
w krajach Azji i Afryki. Polska nale˝y do krajów o Êrednio
niskim ryzyku zachorowania na raka sutka, w 1992 roku
stanowi∏ on 17% ogó∏u zachorowaƒ na nowotwory z∏oÊliwe
[1,2]. Wzgl´dne prze˝ycie 5-letnie chorych na raka sutka
wynosi∏o w Polsce 43,9% (w latach 1978–85) [1].
Wynik leczenia raka sutka zale˝y przede wszystkim od stopnia
zaawansowania choroby w momencie wykrycia Z∏e wyniki leczenia wià˝à si´ przede wszystkim ze znacznym zaawansowaniem nowotworu w momencie wykrycia. Wprowadzenie do
diagnostyki mammografii, coraz szersze stosowanie programów skriningowych oraz coraz wi´ksza ÊwiadomoÊç kobiet
zagro˝eniem wystàpienia raka sutka dajà szanse na wyraênà
popraw´ wyników leczenia. Mammografia pozwala na dok∏adnà ocen´ sutka, dobre uwidocznienie zmian patologicznych
oraz wykrywanie zmian niepalpacyjnych. Mammografia jest
metodà bardzo czu∏à w wykrywaniu zmian, ale ich ró˝nicowanie mo˝e byç niespecyficzne. Ârednia czu∏oÊç mammografii
z wykrywaniu raka wynosi 75–95% [1–4], szczególnie niska jest
u kobiet poni˝ej 50 roku ˝ycia, o „g´stej“ strukturze sutka. SpecyficznoÊç jest mniejsza i wynosi 15–25% [5]. Cz´stoÊç wyników fa∏szywie ujemnych wynosi 1,8–6,8%, zaÊ fa∏szywie pozytywnych 9–17% [4]. Uwidacznianie zmian niepalpacyjnych
oraz koniecznoÊç ich ró˝nicowania by∏y bodêcem do wprowadzenia stereotaktycznej biopsji aspiracyjnej cienkoig∏owej
(BACS) zmian niepalpacyjnych w sutkach. Znalaz∏a ona zastosowanie w krajach Europy Zachodniej i w Ameryce Pó∏nocnej.
W Polsce metoda ta stosowana jest od niedawna i dyskutowana jest jej przydatnoÊç dla wczesnego wykrywania raka sutka.

trum Onkologii w Bydgoszczy, za zgodà Komisji Bioetyki
AM. Wiek badanych pacjentek wynosi∏ Êrednio 52 lata, waha∏ si´ mi´dzy 36 a 79 rokiem ˝ycia. U 42 pacjentek stwierdzono dodatni wywiad rodzinny, u 131 pacjentek by∏ on
ujemny, a u 46 nie uzyskano wywiadu rodzinnego.
W latach 1998–2000 wykonano u nich 221 BACS. Biopsje
wykonano u 219 pacjentek. Jednej pacjentce wykonano
BACS dwóch zmian, u jednej wykonano dwukrotnie BACS
tej samej zmiany, a nast´pnie jej weryfikacj´ histopatologicznà. Aby nie porównywaç ró˝nych wyników BACS z 1
wynikiem histopatologicznym operowanej pacjentki, przyj´to umownie tylko 1 wynik BACS pacjentki z powtórzonà
biopsjà. Wybrano wynik bardziej podejrzany. Wzi´to wi´c
pod uwag´ 220 wyników biopsji stereotaktycznej.
W 68 przypadkach uzyskano weryfikacj´ histopatologicznà: u 66 kobiet wykonano oznaczenie przedoperacyjne –
„harpunowanie“, natomiast u dwóch – otrzymano jà w póêniejszym czasie ze zmian, które sta∏y si´ widoczne w badaniu usg.
Badania wykonywano z wykorzystaniem mammografu Elscint z przystawkà do biopsji stereotaktycznej. Przy wykonywaniu biopsji u˝ywane by∏y ig∏y d∏ugoÊci 88 mm, 90 mm
i 140 mm, Êrednicy zewn´trznej od 0,64 mm (23 Gauge) do
0,91 mm (20 Gauge). Obecny przy procedurze patomorfolog
pobiera∏ jedno- lub dwukrotnie materia∏ do badania mikroskopowego. Materia∏ by∏ utrwalany w 96% alkoholu, barwiony metodà H-E (hematoksylina-eozyna) i oceniany
w mikroskopie Êwietlnym.

Celem pracy by∏a:
1. Ocena przydatnoÊci stereotaktycznej biopsji aspiracyjnej
cienkoig∏owej w diagnostyce raka sutka.
2. Ocena korelacji mi´dzy obrazem mammograficznym, cytologicznym i histopatologicznym.
3. Ocena prospektywna i dalszy przebieg kliniczny u pacjentek poddanych BACS.

Wynik histopatologiczny traktowany by∏ jako prawdziwy
i porównywano go z obrazem mammograficznym oraz cytologicznym. Dla oceny przydatnoÊci BACS zastosowano
wskaêniki czu∏oÊci, swoistoÊci, dodatniej wartoÊci predykcyjnej (PPV) i ujemnej wartoÊci predykcyjnej (NPV). Oceniono korelacj´ wyników badaƒ mammograficznych, cytologicznych i histopatologicznych, chcàc wykazaç znaczenie
analizy ka˝dego przypadku w diagnostyce przedoperacyjnej. W wynikach analiz statystycznych podano obliczony
poziom istotnoÊci, wartoÊci p<0,05 interpretowano jako
znamienne statystycznie. Obliczenia przeprowadzono
z wykorzystaniem oprogramowania statystycznego Statistica 5.0 (StatSoft Inc, USA).

Materia∏ i metody

Wyniki

Materia∏ badawczy stanowià kobiety poddane procedurom
diagnostycznym w Zak∏adzie Radiologii Regionalnego Cen-

Wykonano 220 BACS u 219 pacjentek, u których stwierdzono niejednoznaczne zmiany w mammografii. Zestawienie

Tabela 1. Wyniki BACS w zestawieniu z obrazem mammograficznym.
Table 1. The confrontation of the results of SFAB with the mammoraphic findings.
Obraz mammograficzny
Zag´szczenie kràg∏e
Zag´szczenie promieniste
Zag´szczenie
z mikrozwapnieniami
Mikrozwapnienia
Ogó∏em

40

Biopsja
niediagnostyczna
6
4
3
2
15

Komórki nab∏onkowe
lub t∏uszczowe
82
10
43

(6,8%)

59
194 (88,2%)

Komórki podejrzane
0
1
2
2
5

Komórki rakowe
0
2
4

(2,3%)

0
6

Ogó∏em
88
(40%)
17 (7,8%)
52 (23,6%)

(2,7%)

63 (28,5%)
220 (100%)
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wyników BACS z obrazem mammograficznym przedstawiono w tabeli 1. SpoÊród badanych chorych w 11 przypadkach (5%) uzyskano komórki podejrzane lub rakowe. Najcz´Êciej otrzymywano je z zag´szczeƒ promienistych lub
z zag´szczeƒ z mikrozwapnieniami (9 na 11 przypadków –
81,8%). Ze zmian promienistych najtrudniej by∏o otrzymaç
materia∏ komórkowy – nie otrzymano go w 4 na 17 zmian
(23,5%). Ogó∏em materia∏ niediagnostyczny stwierdzono
w 6,8%. Bioràc pod uwag´ zmiany kràg∏e, promieniste
i z mikrozwapnieniami przypadki rozmazów bezkomórkowych by∏y roz∏o˝one równomiernie: odpowiednio 6, 4 i 5
przypadków. Materia∏ diagnostyczny otrzymano u 205 chorych (93,2%). Ârednia wielkoÊç badanych zmian wynosi∏a
8,3 mm (2–25 mm).
Przeanalizowano zwiàzek pomi´dzy stopniem podejrzenia
zmiany z∏oÊliwej w mammografii z wynikiem BACS i zebrane dane przedstawiono w tabeli 2. Na 220 wykonanych
biopsji zgodnoÊç podejrzenia raka sutka w mammografii
z wynikiem BACS wynosi 67,7%. Zale˝noÊç ta w teÊcie χ2
z poprawkà Yatesa ma charakter statystycznie znamienny
(p=0,00017). Widoczne jest, ˝e w wi´kszoÊci zmian okreÊlanych radiologicznie jako ∏agodne i niejednoznaczne
otrzymano wynik ujemny. Prawie wszystkie wyniki pozytywne (5/6) pochodzi∏y ze zmian podejrzanych mammograficznie.
Weryfikacj´ histopatologicznà przeprowadzono w 68 przypadkach spoÊród 220 zmian poddanych BACS (30,9%). U 6
pacjentek w badaniu cytologicznym rozpoznano komórki
rakowe, co znalaz∏o potwierdzenie histopatologiczne w 5
przypadkach. W 1 przypadku w badaniu mikroskopowym
rozpoznano ADH (atypical ductal hyperplasia – atypowa
hiperplazja przewodowa). W badaniu mammograficznym
zmiana ta by∏a zag´szczeniem z mikrozwapnieniami. Komórki rakowe otrzymano ze zmian, które w badaniu mammograficznym mia∏y nast´pujàcy obraz: zag´szczenie kràg∏e Êrednicy 20 mm (1 przypadek), zmiany promieniste
Êrednicy 10 mm i 15 mm (2 przypadki) oraz zag´szczenia
z mikrozwapnieniami Êrednicy 20 mm i 25 mm (2 przypadki). W ˝adnym przypadku nie rozpoznano raka w badaniu

cytologicznym z rozmazu pochodzàcego ze skupiska mikrozwapnieƒ. Ârednia wielkoÊç zmiany, z której uzyskano komórki rakowe wynosi∏a 18 mm.
W badaniu histopatologicznym rozpoznanie raka postawiono w 16 przypadkach. U pozosta∏ych chorych w badaniu
mikroskopowym rozpoznano 4 przypadki ADH i 46 przypadków zmian ∏agodnych. W 2 przypadkach weryfikacj´ histopatologicznà uzyskano bez znakowania przedoperacyjnego, po 14 i 18 miesiàcach od wykonania biopsji. Zestawienie wyników badaƒ cytologicznych i histopatologicznych przedstawiono w tabeli 3. Badanie cytologiczne
pozwoli∏o prawid∏owo okreÊliç charakter zmiany u 48 spoÊród 68 przypadków (70,1%). Zale˝noÊç obu metod badania
ma charakter doÊç wysoce statystycznie znamienny
(p=0,00007, test χ2 z poprawkà Yatesa).
Rozmazy bezkomórkowe zaliczono do wyników prawdziwie ujemnych, jeÊli otrzymano w badaniu mikroskopowym
zmian´ ∏agodnà. Zaliczono je do fa∏szywie ujemnych, jeÊli
otrzymano rozpoznanie ostateczne zmiany z∏oÊliwej.
W przypadku komórek podejrzanych zaliczono je do wyników fa∏szywie dodatnich, jeÊli otrzymano zmian´ ∏agodnà.
Wykluczono z analizy zmiany, które w badaniu histopatologicznym okaza∏y si´ atypowà hiperplazjà przewodowà.
Szczególna klasyfikacja ADH wynika z tego, ˝e zmiany te
majà bardzo du˝e ryzyko zez∏oÊliwienia i nie mo˝na ich
jednoznacznie traktowaç jako zmiany ∏agodne bàdê z∏oÊliwe. Analiza wykrywalnoÊci raka sutka metodà BACS wykaza∏a nast´pujàcy rozk∏ad ocen:
– czu∏oÊç – 5/18 (28%);
– swoistoÊç – 43/46 (93%);
– dodatnia wartoÊç predykcyjna – 5/8 (63%);
– ujemna wartoÊç predykcyjna – 43/56 (77%).
Zmiany z∏oÊliwe oceniono prawid∏owo w 5 przypadkach.
W 2 przypadkach (2,9%) rozmaz cytologiczny wykaza∏ obecnoÊç komórek podejrzanych, które okaza∏y si´ byç atypowà
hiperplazjà przewodowà. W 41 przypadkach prawid∏owo
okreÊlono ∏agodny charakter zmian. Podobnà analiz´ prze-

Tabela 2. Wyniki BACS w zestawieniu z prawdopodobieƒstwem raka w mammografii.
Table 2. The confrontation of the results of SFAB with the degree of suspicion of cancer in mammography.
Obraz mammograficzny Rozmaz bezkomórkowy
¸agodny
Niejednoznaczny
Z∏oÊliwy
Ogó∏em

Komórki ∏agodne

10
3
2
15

143
41
10
194

Komórki podejrzane
3
1
1
5

Komórki rakowe

Ogó∏em

0
1
5
6

156
46
18
220

Tabela 3. Porównanie wyników badaƒ cytologicznych i histopatologicznych.
Table 3. The comparison of the cytologic and the histologic results.
Wynik badania histopatologicznego
Dysplazja ∏agodna
ADH
Rak
Ogó∏em

Bezkomórkowy
5
1
1
7

¸agodny
38
0
12
50

Wynik badania cytologicznego
Podejrzany
Z∏oÊliwy
3
0
2
1
0
5
5
6

46
4
18
68

Ogó∏em
(67,0%)
(5,9%)
(26,5%)
(100%)

41
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Tabela 4. Analiza wykrywalnoÊci raka sutka dla wszystkich typów zmian.
Table 4. The analysis of cancer detection for all kinds of lesions.
Wszystkie zmiany

Guz kràg∏y

Guz promienisty

Zmiany
z mikrozwapnieniami

28
93
63
77

100
100
100
100

50
83
67
71

21
93
60
72

Czu∏oÊç %
SwoistoÊç %
PPV %
NVP %

Tabela 5. Porównanie cytologii i wyniku badania histopatologicznego 18 zmian z∏oÊliwych.
Table 5. The comparison of the cytologic and the histologic results of 18 cancers.
Cytologia
Bezkomórkowe
¸agodne
Obraz podejrzany
Rak
Ogó∏em

Rak przewodowy inwazyjny
1
6
0
3
10

Rak zrazikowy
0
1
0
1
2

(55,6%)

(11,1%)

Rak wewnàtrzprzewodowy
i przewodowy przedinwazyjny
0
5
0
0
5

(27,8%)

Ogó∏em
1
12
0
5*
18

(100%)

*nie okreÊlono typu raka w jednym przypadku, poniewa˝ przed operacjà pacjentka otrzyma∏a chemioterapi´ indukcyjnà, po operacji oceniono guz jako T2N1

Tabela 6. Analiza 13 przypadków fa∏szywie negatywnych.
Table 6. The analysis of the 13 false negative cases.
Wiek
48
49
43
53
50
42
46
38
43
56
74
45
63

Obraz mammograficzny
zag´szczenie gwiazdkowate
Êr. 10 mm
zag´szczenie gwiazdkowate
Êr. 10 mm
skupisko mikrozwapnieƒ
Êr. 12 mm
skupisko mikrozwapnieƒ
Êr. 7 mm
skupisko mikrozwapnieƒ
Êr. 10 mm
skupisko mikrozwapnieƒ
Êr. 8 mm
skupisko mikrozwapnieƒ
Êr. 5 mm
skupisko mikrozwapnieƒ
Êr. 12 mm
zag´szczenie z mikrozwapnieniami
Êr. 6 mm
skupisko mikrozwapnieƒ
Êr. 9 mm
zag´szczenie z mikrozwapnieniami
Êr. 8 mm
zag´szczenie z mikrozwapnieniami
Êr. 7 mm
skupisko mikrozwapnieƒ
Êr.5 mm

WielkoÊç guza
w bad. H-p
4 mm
10 mm
4 mm
16 mm
8 mm
20 mm
3 mm
12 mm
6 mm
3 mm
4 mm
4 mm
2 mm

prowadzono tak˝e dla poszczególnych rodzajów zmian poddanych BACS, czyli dla cieni kràg∏ych, zag´szczeƒ promienistych i dla zmian z mikrozwapnieniami. Rozk∏ad danych
przedstawiono w tab. 4. Dokonano tak˝e oceny wyników badaƒ cytologicznych i histopatologicznych zmian z∏oÊliwych
(tabela 5). Wynika z niej, ˝e nie uzyskano komórek rakowych

42

Wynik BACS (data badania)

Wynik H-p (data zabiegu)

komórki nab∏onkowe
(05.98)
komórki tkanki ∏àcznej i nab∏onkowe
(07.98)
komórki nab∏onkowe i tkanki ∏àcznej
(09.98)
komórki nab∏onkowe i t∏uszczowe
(12.98)
komórki nab∏onkowe
(12.98)
komórki nab∏onkowe
(02.99)
komórki nab∏onkowe i tkanki ∏àcznej
(03.99)
rozmazy bezkomórkowe
(04.99)
komórki nab∏onkowe
(08.99)
komórki nab∏onkowe
(12.99)
komórki nab∏onkowe
(07.00)
komórki nab∏onkowe
(10.00)
komórki nab∏onkowe
(11.00)

ca ductale preinv. T1aN0
(07.98)
ca ductale inv. T1bN0
(07.98)
ca ductale inv. T1aN0
(01.99)
ca ductale inv. T1cN0
(02.00)
ca ductale inv. T1bN0
(06.99)
ca lobulare inv. T1N0
(06.00)
ca intraductale TisN0
(03.99)
ca ductale inv. T1cN0
(04.99)
ca ductale inv. T1bN0
(08.99)
ca ductale inv. T1aN0
(10.00)
ca ductale in situ T0N0
(08.00)
ca intraductale Tis N0
(12.00)
ca intraductale TisN0
(12.00)

w raku wewnàtrzprzewodowym ani w raku przewodowym
przedinwazyjnym. Zmiany, w których otrzymano komórki
rakowe by∏y g∏ównie rakami przewodowymi, inwazyjnymi.
W tabeli 6 przedstawiono analiz´ wyników fa∏szywie ujemnych otrzymanych w BACS. Ârednia wielkoÊç zmiany,
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Tabela 7. Parametry oceniajàce BACS w piÊmiennictwie.
Table 7. The parameters evaluating SFAB in literature.

Czu∏oÊç (%)
SwoistoÊç (%)
PPV (%)
NVP (%)
Dok∏adnoÊç (%)

Wszystkie zmiany

Zmiany kràg∏e

58,3–100
55,5–100
88,0–100
46,6–98,6
62,2–98,0

88–100
97–100
71–100
95–100
–

Zmiany promieniste
90
100
100
33
–

Zmiany
z mikrozwapnieniami
90
88–100
75
95–89
–

Tabela 8. Zalecane post´powanie w zale˝noÊci od wyniku BACS.
Table 8. The recommended procedure depending on SFAB result.
Wynik BACS
Rozmazy bezkomórkowe
Wynik ujemny
Wynik niejednoznaczny
Wynik dodatni

Proponowane post´powanie
Decyduje obraz mammograficzny – obserwacja, powtórny BGS lub biopsja chirurgiczna
Decyduje obraz mammograficzny – obserwacja lub biopsja chirurgiczna
BGS lub biopsja chirurgiczna
Zabieg chirurgiczny

w której otrzymano wynik fa∏szywie ujemny wynosi∏a 8,4
mm. U 11 chorych fa∏szywie ujemny wynik BACS nie spowodowa∏ opóênienia w postawieniu ostatecznej diagnozy.
W 2 pozosta∏ych przypadkach fa∏szywie ujemny wynik
biopsji, jak równie˝ mikrozwapnienia widoczne w mammografii oceniono jako zmiany ∏agodne z powodu braku progresji w ciàgu 2 lat od momentu ich wykrycia. Progresja
wystàpi∏a dopiero po up∏ywie 2 lat. Opóênienie w postawieniu ostatecznej diagnozy wynosi∏o u tych pacjentek odpowiednio 14 i 16 miesi´cy. Jedna ze zmian okaza∏a si´ byç
rakiem przewodowym inwazyjnym Êrednicy 16 mm
w I stopniu zaawansowania (T1cN0). Druga zmiana by∏a
rakiem zrazikowym inwazyjnym Êrednicy 20 mm, równie˝
w stopniu zaawansowania T1N0. Obie pacjentki pozostajà
obecnie w oko∏o 18-miesi´cznej obserwacji. Nie stwierdzono u nich rozsiewu lub wznowy choroby. Oceniono równie˝ mikrozwapnienia we wszystkich zmianach poddanych
BACS (115 przypadków):
– mikrozwapnienia:
• liczne, w skupisku – 37;
• liczne, rozsiane – 30;
• nieliczne – 48;
– mikrozwapnienia:
• ∏agodne – 83;
• niejednoznaczne – 21;
• z∏oÊliwe – 11.
Z powy˝szego zestawienia wynika, ˝e najcz´Êciej badane
by∏y zmiany ze zwapnieniami okreÊlonymi jako ∏agodne
oraz zwapnienia nieliczne.
Wi´kszoÊç pacjentek poddanych BACS (183/219), czyli
83,6% pozostaje w obserwacji z okresowà kontrolà klinicznà, mammograficznà lub w badaniu ultrasonograficznym.
W zale˝noÊci od czasu wykonania BACS chore obserwowano w okresie od 1 do 4 lat. Tylko u 2 z nich stwierdzono
dalszy rozwój choroby.

Omówienie
Stereotaktyczna biopsja aspiracyjna cienkoig∏owa jest technikà umo˝liwiajàcà cytologicznà diagnostyk´ podejrzanej
zmiany. W opracowaniu wykazano, ˝e BACS ma czu∏oÊç
28%, swoistoÊç – 93%, PPV – 63% i NVP – 77%, dok∏adnoÊç
– 70,1%. Przy wy∏àczeniu z analizy rozmazów bezkomórkowych, jak zalecajà niektórzy autorzy [3,6], czu∏oÊç wzrasta
z 28 do 29%. Pozosta∏e parametry pozostajà bez zmian. Dla
porównania z wynikami w∏asnymi w tabeli 8 zestawiono
dane z piÊmiennictwa [3,5–10]. W porównaniu z innymi doniesieniami wyraênie ni˝sza jest badaniach w∏asnych czu∏oÊç BACS. Tylko w jednym doniesieniu znaleziono wynik
ni˝szy ni˝ w materiale w∏asnym – 23% [11]. Wynika to
g∏ównie z bardzo niskiej czu∏oÊci dla zmian z mikrozwapnieniami (21%), szczególnie ich skupisk, które stanowi∏y
28,6% badanych zmian oraz doÊç niskiej czu∏oÊci dla zag´szczeƒ promienistych (50%), stanowiàcych 7,7% zmian.
Z tych dwóch typów zmian pochodzi∏y wszystkie fa∏szywie
ujemne przypadki biopsji w tym materiale. Z tego samego
powodu stwierdzono niskà wartoÊç PPV. Równie˝ w piÊmiennictwie podawana jest wyraênie mniejsza czu∏oÊç
BACS dla mikrozwapnieƒ i guzów promienistych [9,10]. Dok∏adnoÊç BACS dla skupisk mikrozwapnieƒ jest mniejsza
ni˝ dla innych zmian stwierdzonych w mammografii i jest
zbyt niska aby byç przydatnà klinicznie [9,10]. Dlatego te˝
ostateczna diagnoza w skupiskach niejednoznacznych mikrozwapnieƒ jest mo˝liwa w biopsji gruboig∏owej lub
w biopsji chirurgicznej po uprzednim oznaczeniu przedoperacyjnym [5]. Poza tym wielu autorów zalicza torbiele do
zmian niepalpacyjnych poddanych procedurze BACS.
Uwzgl´dnienie ich w wynikach podnosi czu∏oÊç i swoistoÊç.
Bardzo dobrà czu∏oÊç i PPV otrzymano dla zmian kràg∏ych.
W przeciwieƒstwie do niezadowalajàcej czu∏oÊci BACS jest
metodà wysoce swoistà. W materiale w∏asnym swoistoÊç,
NVP oraz dok∏adnoÊç metody zbli˝one sà do wyników podawanych w literaturze (tabela 7). SwoistoÊç jest parametrem niezwykle wa˝nym, Êwiadczy bowiem o liczbie fa∏szywie pozytywnych rozpoznaƒ, mogàcych prowadziç do
zb´dnych operacji. W przedstawianym materiale otrzyma-
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no tylko jeden wynik fa∏szywie pozytywny. Zmiana ta okaza∏a si´ byç ADH i by∏a zag´szczeniem z mikrozwapnieniami, a obraz mammograficzny by∏ okreÊlony jako niejednoznaczny. Rozpoznanie ADH w badaniu cytologicznym jest
bardzo trudne i jest ono wyzwaniem dla patologa. W pracy
tej odsetek wyników fa∏szywie pozytywnych wyniós∏
0,45%, a fa∏szywie ujemnych 5,9%. W literaturze wynoszà
one odpowiednio 0–6% i 0,8–31% [3,6]. Powodem tak du˝ej
iloÊci wyników fa∏szywie ujemnych mo˝e byç w∏àczanie do
badaƒ rozmazów bezkomórkowych lub ze zbyt ma∏à iloÊcià
komórek. Jednak odsetek wyników fa∏szywie ujemnych
w BACS jest porównywalny z wynikami biopsji zmian palpacyjnych – 2–20% [6]. IloÊç wyników fa∏szywie ujemnych
roÊnie tak˝e z mniejszymi wymiarami zmian [6]. W pracy
tej Êrednia wielkoÊç zmiany z której otrzymano wynik
prawdziwie dodatni wynosi∏a 18 mm, a wyniki fa∏szywie
ujemne ze zmian o Êredniej wielkoÊci 8,4 mm. Niekiedy
zmiany mogà zawieraç równoczeÊnie utkanie ∏agodne i z∏oÊliwe, a biopsji mo˝na dokonaç w∏aÊnie z obszaru zmian ∏agodnych. Ryzyko przeoczenia takiej sytuacji jest mniejsze,
jeÊli opieramy si´ zarówno na wyniku biopsji jak i na obrazie mammograficznym. Innym powodem wyników fa∏szywie ujemnych jest to, ˝e w tkance t∏uszczowej zmiana mo˝e byç ∏atwo przesuni´ta i omini´ta przez ig∏´. W pracy tej
wyniki fa∏szywie ujemne otrzymano ze zmian z mikrozwapnieniami lub z zag´szczeƒ promienistych. Wyników
fa∏szywie ujemnych mo˝na tak˝e oczekiwaç w badaniach
kontrolnych, lecz prawdopodobieƒstwo, ˝e si´ pojawià
w zmianach o niskim podejrzeniu raka w mammografii jest
bardzo niskie i wynosi 0,5–2% [12,13].
Badanie cytologiczne otrzymane metodà BACS w korelacji
z badaniem histopatologicznym wykaza∏o dok∏adnoÊç
70,1%. Zale˝noÊç mi´dzy tymi metodami badania ma charakter doÊç wysoce statystycznie znamienny (p=0,00007).
Iwaszkiewicz w swojej pracy informuje o wysoce statystycznie istotnej korelacji pomi´dzy wynikami cytologicznymi i histopatologicznymi (p=0,000000) [3]. Na 220 wykonanych zgodnoÊç podejrzenia raka sutka w mammografii
z wynikiem BACS wynios∏a 67,7%, ich korelacja ma charakter statystycznie znamienny (p=0,00017). Azavedo i wsp.
w swoim badaniu równie˝ stwierdzi∏ dobrà korelacj´ tych
badaƒ na poziomie istotnoÊci p=0,0001 [7].
Cz´stoÊç wyst´powania komórek rakowych wynosi∏a 2,7%.
Tak niski odsetek mo˝e wynikaç mi´dzy innymi z tego, ˝e
znaczna cz´Êç badanych zmian by∏a okreÊlona jako ∏agodna
w badaniu mammograficznym. W Êwietle innych badaƒ
cz´stoÊç uzyskania komórek rakowych waha si´ w zakresie
5,3–22,3% [5–8,10,14,15]. Z drugiej strony tylko w 6,8%
przypadków stwierdzono niewystarczajàcà iloÊç materia∏u.
Cz´stoÊç ta w przypadku innych autorów jest wy˝sza i wynosi Êrednio 23,1% (0–47%) [3,5–8,14–16]. Jest to cz´sto sygnalizowany problem badawczy. Pisano i wsp. po przeprowadzeniu wielooÊrodkowego badania klinicznego stwierdzi∏, ˝e w celu zaakceptowania procedury jako klinicznie
u˝ytecznej odsetek preparatów bezkomórkowych nie powinien przekraczaç 10% [16]. Tomlinson wykazuje w swojej
pracy, ˝e w BACS otrzymano 27% próbek ubogokomórkowych, zaÊ przy BAC zmian palpacyjnych otrzymano 17% takich próbek [17]. Ró˝nic´ t´ mo˝na wyt∏umaczyç faktem,
˝e w przypadku BAC istnieje mo˝liwoÊç manewru ig∏à
w dowolnym kierunku. Badanie BACS uniemo˝liwia dowol-

44

Pol J Radiol, 2003; 68(1): 39-45

ny ruch ig∏y, poniewa˝ umieszczona jest ona w nieruchomym statywie. IloÊç biopsji niediagnostycznych w przedstawionym materiale by∏a podobna we wszystkich typach
zmian, najwi´ksza ich cz´stoÊç by∏a widoczna w zmianach
promienistych – 23,5%. WÊród 15 biopsji niediagnostycznych tylko jedna okaza∏a si´ rakiem, by∏o to zag´szczenie
z mikrozwapnieniami. Zwi´kszona liczba biopsji niediagnostycznych ze zmian ∏agodnych t∏umaczona jest tym, ˝e
w zmianach ∏agodnych znajduje si´ wi´ksza iloÊç tkanki
w∏óknistej, a mniejsza iloÊç komórek. Jest to zjawisko znane tak˝e w biopsjach zmian palpacyjnych [3]. Dotyczy ono
tak˝e skupisk mikrozwapnieƒ oraz zag´szczeƒ gwiaêdzistych, gdy˝ sà one ubogokomórkowe, cz´sto z du˝à komponentà tkanki w∏óknistej. Ig∏a mo˝e nie znaleêç si´ w tak
twardej zmianie w∏óknistej. Du˝à komponent´ tkanki
w∏óknistej majà: rak cewkowy, cewkowo-przewodowy
i zrazikowy. W zmianach typu adenosis sclerosans (gruczo∏owatoÊç twardniejàca), fibrosclerosis (stwardnienie w∏ókniste) i zhialinizowany gruczolakow∏ókniak problemem jest
w ogóle uzyskanie materia∏u. Z kolei du˝o komórek zawierajà raki przewodowe typu czopiastego, rdzeniaste i Êluzotwórcze. W zmianach tych ∏atwiej uzyskaç materia∏ diagnostyczny [8]. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e nale˝y dà˝yç do
jak najmniejszej iloÊci biopsji niediagnostycznych. Wykonujàc biopsj´ zaleca si´ wprowadzanie ig∏y w sposób rotacyjny [3], trzykrotne [8,10], a nawet jak podaje Iwaszkiewicz
[3] – 10-krotne pobieranie materia∏u, a tak˝e stosowanie
igie∏ odpowiedniej gruboÊci. Przy u˝yciu ig∏y Êrednicy 0,95
mm uzyskiwano 40% materia∏u niediagnostycznego [14].
Z drugiej strony przy u˝yciu ig∏y gruboÊci 0,8 mm Lofgren
otrzyma∏ 35,6% rozmazów bezkomórkowych [8], a Azavedo
tylko 8,6% [7], zaÊ Masood u˝ywajàc igie∏ gruboÊci 0,64 mm
otrzyma∏ 9% wyników niediagnostycznych [6]. W naszych
badaniach stosowali˝my ig∏y gruboÊci 0,64-0,91 mm,
a wi´c stosunkowo cienkie i otrzymaliÊmy 6,8% materia∏u
niediagnostycznego, co jest porównywalne z dobrymi wynikami przytaczanymi w literaturze [5–8,10].
Skuteczny program BACS wymaga wspó∏pracy radiologa,
patologa doÊwiadczonego w cytologii zmian w sutku i ÊciÊle wspó∏pracujàcego z nimi chirurga [9,14,15,17]. Przy niediagnostycznym i ujemnym wyniku BACS, decydujàce znaczenie dla dalszego post´powania ma obraz mammograficzny [13]. BACS, w której nie uzyskano materia∏u komórkowego, nie ma znaczenia diagnostycznego. W takim
wypadku nale˝y badanie BACS powtórzyç lub wykonaç
biopsj´ chirurgicznà [8]. Przy zmianach mniej podejrzanych
nale˝y obserwowaç pacjentk´ w kontrolnych badaniach
mammograficznych [13]. OczywiÊcie problemem pozostajà
pacjentki, które nie zg∏oszà si´ do badaƒ kontrolnych.
Zwraca na to uwag´ wielu autorów [12,18]. W badanym
materiale odsetek pacjentek nie zg∏aszajàcych si´ do okresowej kontroli wyniós∏ w przypadku BACS 16,4% (36/219).
Jest to dobry wynik, gdy˝ z danych z piÊmiennictwa odsetek kobiet nie zg∏aszajàcych si´ do badaƒ kontrolnych wynosi 12–34,8% [18] a nawet 43% [12]. Wi´kszoÊç pacjentek
pozostaje w obserwacji z okresowà kontrolà klinicznà,
mammograficznà lub ultrasonograficznà. Mimo 13 przypadków fa∏szywie ujemnego wyniku BACS jedynie u 2 pacjentek nastàpi∏ dalszy rozwój choroby. U jednej z nich wynik powtórnego BACS by∏ prawdziwie dodatni, a wi´c nie
by∏o opóênienia w rozpoznaniu choroby. W badaniu histopatologicznym otrzymano raka zrazikowego inwazyjnego
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w stopniu zaawansowania T2N1b. W 2 lata po zabiegu
u pacjentki wystàpi∏a wznowa miejscowa oraz przerzuty
odleg∏e. U drugiej pacjentki zabieg operacyjny po oznakowaniu „harpunem“ wykonano w tydzieƒ po otrzymaniu fa∏szywie ujemnego wyniku BACS. Zmiana ta mia∏a Êrednic´
10 mm i by∏a rakiem przewodowym inwazyjnym w stopniu
zaawansowania T1N0. Przerzuty odleg∏e wystàpi∏y w 3 lata po rozpoznaniu choroby.
Ocena przydatnoÊci BACS w diagnostyce raka sutka jest
ró˝na. Niektórzy oceniajà je jako metod´ bardzo przydatnà
[5,7,8,12–15], wr´cz zalecajà jako standard, gdy˝ dzi´ki temu mo˝na uniknàç 10–30% biopsji chirurgicznych zmian
niepalpacyjnych [6,14]. Cangiarella donosi nawet o dobrych
wynikach BACS w diagnostyce skupisk mikrozwapnieƒ
[15]. Inni z kolei rezygnujà jednak ze stosowania BACS na
rzecz BGS (biopsji stereotaktycznej gruboig∏owej) [10,16].
Przewaga BACS nad BGS jest spowodowana u˝yciem cieƒszej ig∏y, co powoduje znacznie mniej powik∏aƒ (np. powstanie krwiaka) [9]. Oceny porównawczej BGS i BACS dokona∏ Westenend. W jego pracy czu∏oÊç, PPV i procent niewystarczajàcych próbek by∏y podobne dla obu metod. Statystycznie lepsza by∏a swoistoÊç BGS ni˝ BACS [19].
Równie˝ Dowlathshahi donosi o ocenie porównawczej obu
metod, u˝ywajàc przy BACS ig∏y gruboÊci 0,91 mm (23 gauge), a przy BGS ig∏y gruboÊci 14 gauge. W BACS otrzyma∏
24% próbek niewystarczajàcych, w BGS – 17%. W BACS
otrzyma∏ 8% wyników fa∏szywie ujemnych, w BGS 12%
[20]. Podobne wyniki otrzyma∏ Symmans [10]. Obie metody
mogà zredukowaç liczb´ niepotrzebnych biopsji chirurgicznych poprzez rozpoznanie zmian ∏agodnych, nie wymagajàcych usuni´cia i rozpoznania zmian z∏oÊliwych, wymagajàcych zabiegu operacyjnego. Po∏àczenie BACS i BGS daje wyraêny wzrost czu∏oÊci bez wp∏ywu na swoistoÊç [19]. Innà
potencjalnà zaletà BACS jest szybkie okreÊlenie charakteru
zmiany niejednoznacznej w mammografii. Uwa˝a si´ tak˝e,
˝e BACS jest pomocna w potwierdzeniu ∏agodnego charakteru zmian niepalpacyjnych, wykrytych w mammografii
[13]. W pracy tej jest to widoczne w zakresie zmian kràg∏ych, których potwierdzenie ∏agodnoÊci jest wa˝ne przy
stosowaniu hormonoterapii zast´pczej. Pomimo pewnych
niedostatków BACS (g∏ównie z powodu jej czu∏oÊci i PPV)
powinna byç stosowana, poniewa˝ jest metodà ma∏o obcià˝ajàcà pacjentk´, ma∏o inwazyjnà, nie powoduje zniekszta∏ceƒ sutka, jest stosunkowo tania i mo˝e byç wykonywana
w warunkach ambulatoryjnych [13]. DoÊwiadczenia w∏asne
i dane z piÊmiennictwa pozwalajà na rekomendacj´ algorytmów post´powania diagnostycznego, co przedstawiono
w tabeli 8 [5,9,10,13].

Wnioski
1. BACS wydaje si´ niecelowa w skupiskach mikrozwapnieƒ i zag´szczeniach promienistych.
2. BACS nale˝y ograniczyç do podejrzanych zag´szczeƒ kràg∏ych oraz zag´szczeƒ z mikrozwapnieniami, niewidocznych w badaniach ultrasonograficznych.
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