
Токуда Болница София 
Отделение Образна Диагностика 

ВСИЧКИ ЖИВИ СЪЩЕСТВА СА СЪЗДАДЕНИ С  
РАВНО ПРАВО ЗА ЖИВОТ И ЗДРАВЕ 



¨  Ефективно работещите профилактични програми откриват 
непалпириеми лезии и клъстери от микрокалцификати  налагащи 
хистологична верификация.  

¨  Неоадювантната  химиотерапия на Т4 карциномите изисква 
хистологична верификация. 

¨  Предимства: редукция на разходите, намаляване на оперативното време, 
малък тъканен обем – намалява усложненията, няма кожен белег, няма 
архитектурна деформация на контролната мамография изискваща 
допълнителна биопсия, краен етап на образната диагностика 

¨  Индикации: BI-RADS 4, BI-RADS 3, BI-RADS 5, доказване на 
мултицентричност – мастектомия.  

¨  Контраиндикации – некооперативни пациенти, коагулопатии, 
местоположението на лезиите при стереотаксията – близко до детектора 
или аксилата. 

¨  Усложнения – хематом, пневмоторакс, болка, вазовагална реакция  при 
седяща стереотаксия 



Перкутанна биопсия на непалпируеми  лесии 
гърдите 
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•  Only for  
quick diagnosis 
 of carcinoma 

Перкутанна биопсия на непалпируеми лезии на 
гърдите 



FNA избор при аспирация на кисти 
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10 mm 

•  Потвърждение на бенигнени лезии 
•  Добро потвърждение на:   

•  инвазивност, grade, хормоналните 
рецептори и други маркери 

  

Перкутанна биопсия на непалпируеми  лезии 
на гърдите 



¨  Vacuum core 
biopsy – 11 G 
(Mammotome, 
Suros, Vacora, etc 
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Перкутанна биопсия под ехографски контрол – два вида -  
free-hand, с водач за биопсичната игла 

Използва се предимно за лезии 
визуализираши се ехографски и 
като second look при  MRI. Най-
широко използваната техника за 
насочване на биопсията. Трудна е 
оценката на микрокалцификатите  



Микрокалцификати	  добре	  видим	  с	  УЗ	  



1.Контрол на иглата в реално време 
2. Добър комфорт за пациентът и 

персонала 
3. По-лесно използване на УЗ 

апаратурата отколкота 
стереотаксията или MRI апарата. 

4. Локалната анестезия не прикрива 
лезията. 

5. Гърдата не е притисната. 
6. Множесвени лезии(едностранни/

двустранни) могат да се биопсират 
едномометно. 

7. Лесно се биопсират периферни 
лезии. 

8. Достатъчен биопсичен материал от 
14G CNB. 

9. Евтина. 
10. Бърза. 









¨  Използва се при лезии невидими от УЗ 
¡  Микрокалцификати 
¡  Деформация или фокална асиметрия 
¡   Маси 
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 Компютърна локализация 
на лезията 

  Акуратност: 1 mm  

  Времезаемаща 

  Невъзможна оценка на 
някои лезии 
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 Оценка на повечето лезии 

  Без вагална реакция 



¨  Пациентът не вижда иглата. 
¨  Лезията е неподвижна 
¨  Легналото положение предпазва пациентите от 
липотимия. 

¨  Получаването на голям хистологичен материал се понася 
лесно от пациентът. 



¨  Гърдата е компресирана. 
¨  Ограничен достъп до задните и ретроареоларни 
области. 

¨  Некалцирани лезии могат да се крият след локалната 
анестезия или хематом. 
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Перкутанна биопсия на непалруеми и лезии на 
гърдите 



¨  Second look -  УЗ 
¨  Да се изпозват високочестотни трансдюсери 
¨  Внимателна оценка на MRI лезиите: 

¡  3D реконструкция,  MIP  реконструкция 
¡  T2 лезиите се виждат по-добре на УЗ 
¡  Да се обръща внимание на: 

ú   Мамилата. 
ú  Оценката на бенигнени лези: FA, кисти  

   



¨  Second look - мамография 
- Използват се уголемени снимки за откриване на 
несуспектни микрокалцификати в зони на non-mass 
enhancements (19%) 



¨  Скъп 
¨  Време заемащ  
¨  По-малко разпространен от УЗ и стереотаксията. 
¨  Няма real time мониториране. 
¨  По-висок процент на фалшиво положителни лезии от УЗ и МГ. 
¨  Труден достъп за някои лезии: 

¡  Периферни 
¡  Импланти на гърдите 

 



Позитивни граници! 



¨  Цвят:	  бял	  е	  по-‐добре	  от	  жълт	  	  
¨  Конситенция:	  твърдата	  е	  по-‐добра	  от	  меката.	  
¨  Имерсия:	  потъващия	  е	  по-‐добър	  от	  плуващ.	  	  



     Секрета от гърдите е честа 
причина за преглед на  жените  
при лекар - 3% - 8%. Секрета 
се класифицира като 
спонтанен или индуциран, 
едностранен или двустранен. 
Той е патологичен когато  е 
спонтанен, едностранен, 
изтича от един или няколко 
дуктуса , не индуциран от 
физиологична лактация и 
персистира в динамика.  Най-
често е с кръвенист цвят 



 Нормална 
анатомия 

- лобул 
-  12-18 
екскреторни 
дукта 

-  Терминален 
дукту 
лобуларен  
комплекс - 
TDLU 

  



¨  Определение – инвазивно изследване на 
лактиферните дуктуси с контрасна материя 

¨  Индикации- при патологична секреция от 
дуктусите : спонтанен секрет от един или 
няколко дуктуса – обикновенно едностранно, 
кръвенист секрет, супектна цитологична 
находка 

¨  Не се прави при – галакторея: първична или 
вторична хиперпролактинемия, двустранен 
серозен или кафеникъв секрет от един или 
няколко дуктуса – резултат от хормонален 
дисбаланс или инфламирани дуктектазии.  

¨  Контраиндикации – възпалителни промени 
на гърдата, алергична реакция към контраста  

¨  Странични ефекти – при наличие на 
дуктектазия галактофорит или мастит, 
алергична реакция към контраста, болка при 
предозиране налягането  при инсуфлация на 
к.м. 

 



¨  Цитонамазка 
¨  При профузен секрет -  масаж за евакуация на 

коагулумите, които се представят като дефекти 
в изпълването. 

¨  Анестезия при страх, или болка – 10 мин преди 
канюлирането. 

¨  Дезинфекция на мамилата и компресия(малка 
капка секрет) за локализиране на секретиращия 
дуктус.  След локализиране на орифициума той 
се канюлира с тънка – 25-30G  тъпа, къса 
канюла, глактографичен катетър или 
сиалографична канюла. Фиксиране на канюлата  
към мамилата с лепенка. Инжектиране на 
котраст – нейонен йоден - 0,1-0,5 ml . Без 
въздушни мехурчета в контраста – наподобяват 
дефкти в изпълването. 

¨   Мамографии в две проекции с умерена 
компресия. 

¨  При наличие на въздушни мехурчета – 
латерална проекция на 90deg ,  второ 
инжектиране – те са подвижни.   

 



¨  Трудности при 
процедурата  

- невъзможност за 
канюлиране от 
интрадуктална маса 
вблизост с мамилата и 
рефлукс на к.м. 

-  тесен дукт или спазъм – 
топла кърпа 

-   нагънат дукт – повдигане 
на зърното 

-   ретракция мамилата – 
издърпване на мамилата и 
задържане с пръсти 



¨  Грешки при 
галактография 

Рефлукс 
Паренхимен ликидж 

рефлукс 

Паренхимен ликидж 



NB! Галактографията не се използва за уточняване 
характера на интрадукталния дефект.  
Диагностицирането му изисква ексцизия и 
хистопатологично изследване. 



¨  Нарасналите диагностични възможности на образните методики 
довеждат до повишаване броя на диагностициране на окултните 
карциноми подлежащи на хирургична есцизия. 

¨  Непалпабилните лезии се локализират под ехографски, 
мамографски,  MRI, CT  контрол. 

¨  Използва се методиката  която най-добре вижда лезията. 
¨  Екзактно маркираната лезия намалява обема на ексцизираната тъкан 

и ограничава деформацията на гърдата. 
¨  Лезиите доказани при контрастно MRI се локализират под  
MRI контрол. 
Индикации: за маркиране на непалпабилни лезии подлежащи на 

последваща ексцизия. 
Странични ефекти: болка, кървене, вазовагална реакция. 

 



Локалзация под мамографски контрол – мануално, 
стереотаксично и с маркирана  пластина 
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¨  ръчно 
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Bracketing 

Single 

  
Маркиране и 
предоперативна 
локализация на 
лезии 







Благодаря за 
вниманието 

Инвазивната диагностика на гърдата е 
мултидисциплинарна и в него участват 
различни специалисти, които формират 

екзактната диагноза. 


