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Ειζαγυγή

• Ο καπκίνορ ηος μαζηού πποέπσεηαι ζςνήθυρ 
άπο ηο επιθήλιο ηυν πόπυν

• Η έκπλςζη ηυν γαλακηοθόπυν πόπυν (Ductal 
Lavage) έσει ηην δςναηόηηηα ζςλλογήρ 
κςηηάπυν άπο ηοςρ πόποςρ

• Για κάθε πόπο ανηιζηοισούν πεπίπος 13.000 
κύηηαπα, ενώ ζηη ΝΑF 120 κύηηαπα για κάθε 
μαζηό



Ενδειξειρ εθαπμογηρ Ductal 

Lavage
Γςναικερ ςτηλού κινδύνος

• Αν Gail risk 5εηιαρ >1,7%

• Γςναίκερ με θεηικό BRCA 1 ή BRCA2

• Ιζηοπικό ςπεππλαζίαρ με αηςπία ή συπίρ αηςπία

• Ιζηοπικό DCIS ή LCIS

• Ιζηοπικό διηθηηικού καπκίνος ζηον έναν μαζηό

• Θεηικό οικογενειακό ιζηοπικό(ππώηος βαθμού ζςγγένειρ 

• Ιζηοπικό Ca υοθηκών ζε ππώηος και δεύηεπος βαθμό ζςγγένειρ

• Ιζηοπικό λήτηρ οπμονών ςποκαηάζηαζηρ όπυρ οιζηπογόνα και ππογεζηεπόνη για σπονικό 
διάζηημα>5 σπόνια



Gail Model











Ανηενδειξειρ εθαπμογηρ Ductal 

Lavage

• Πποηγηθείζα βιοτία πέπι ηην θηλή ηος μαζηού

• Χημειοθεπαπεία

• Λήτη Tamoxifen ή Raloxifen

• Ενεπγόρ θλεγμονή ηος μαζηού

• Εγκςμοζύνη ή θηλαζμόρ



Σκοπορ Ductal Lavage

Η ανέςπεζη αηςπίαρ κςηηάπυν ζηο έκπλςμα ηυν πόπυν

Τελικόρ Σηόσορ
Η ηςσόν ανέςπεζη αηςπίαρ κςηηάπυν ζε γςναίκερ 

ςτηλού κινδύνος, να αποηελέζει επγαλείο για ηην 

εθαπμογή ηπόπυν ππόλητηρ Ca μαζηού



Μέθοδοι ππολητηρ Ca Μαζηος

• Ενηαηική παπακολούθηζη

• Χημειοπποθύλαξη(Tamoxifen-Raloxifen)

• Πποληπηική σειποςπγική :

α)πποθςλακηική μαζηεκηομή                          

β)πποθςλακηική υοθηκεκηομή



Κλινική εθαπμογή αποηελεζμάηυν 

Ductal Lavage
• Ανεπαπκέρ ςλικό για διάγνυζη------ICMD

(Επανάλητη-θςζιολογικό ηοηε επανάλητη ζε 1 
ευρ 3 σπόνια)

• Καλοήθη κύηηαπα ( επανάλητη ζε 1 ευρ 3 
σπόνια)

• Αηςπία κςηηάπυν

Χπήζη Tamoxifen?

Επανάλητη ζε 6-12 μήνερ



Κλινική εθαπμογή αποηελεζμάηυν 

Ductal Lavage

• Ένηονη αηςπία---Άμεζη επανάλητη

Αν θεηικό = πλήπηρ απεικονιζηικόρ έλεγσορ 

Ύποπηη αλλοίυζη - βιοτία

Αν δεν βπεθεί αλλοίυζη - Tamoxifen και 

παπακολούθηζη

• Κακοήθη κύηηαπα----άμεζη επανάλητη,πλήπηρ 

απεικονιζηικόρ έλεγσορ

Απνηηικόρ(Tamoxifen και παπακολούθηζη-επανάλητη 

ζε 3 μήνερ)



Πλεονεκηήμαηα ηηρ μεθόδος

• Έςκολη ηεσνικά μέθοδορ

• Πολύ καλά ανεκηή άπο ηιρ γςναίκερ

• Γπήγοπη απάνηηζη (1ο 24υπο)

• Αξιόπιζηη λήτη κςηηαπολογικού ςλικού(13000 κύηηαπα 

άνα πόπο)



• Αδςναμία ενηοπίζευρ ηος ακπιβούρ ζημείος βλάβηρ 

ζηον μαζηό

• Αδςναμία εξέηαζηρ όλος ηος ζςζηήμαηορ ηυν πόπυν

• Χαμηλή εςαιζθηζία 

Μειονεκηήμαηα ηηρ Μεθόδος



Αποηελέζμαηα Ductal Lavage

Ιανοςάπιορ 2006-Ιούνιορ 2009

• Εξεηάζηηκαν 

• 95 γςναίκερ με ιζηοπικό εηεπόπλεςπηρ 

κακοήθειαρ

• 23 γςναίκερ με ιζηοπικό αμθοηεπόπλεςπηρ 

ινοκςζηικήρ μαζηοπάθειαρ

• και 72 γςναίκερ με ινοαδενώμαηα, έκκπιμα 

θηλήρ, μαζηίηιδα και ποπεκηαζία



Παπαζκεςάζθηκαν 155 

επισπίζμαηα εκ ηυν οποίυν

• 100 απνηηικά για κακοήθεια

• 23 ανεπαπκέρ ςλικό

• 14 ςπεππλαζία συπίρ αηςπία

• 4 ςπεππλαζία με αηςπία

• 7 κςηηαπολογική εικόνα ζςμβαηή με 

ενδοποπικό θήλυμα

• 2 θεηικά για κακοήθεια.(Κςηηαπολογική 

εικόνα ζςμβαηή με αδενοCa)



Σςμπεπάζμαηα
• Η μέθοδορ Ductal Lavage δεν είναι διαγνυζηικό 

επγαλείο για ηην διάγνυζη καπκίνος ηος μαζηού

• Δεν ανηικαθιζηά ηιρ κλαζζικέρ απεικονιζηικέρ μεθόδοςρ

• Το απνηηικό αποηέλεζμα δεν μειώνει ηον ήδη αςξημένο 

κίνδςνο εμθάνιζηρ καπκίνος ηος μαζηού ζηιρ γςναίκερ 

ςτηλού κινδύνος

• Αποηελεί ένα σπήζιμο επγαλείο εκηίμηζηρ κινδύνυν ζε 

γςναίκερ αςξημένος κινδύνος για εθαπμογή ηπόπυν 

ππόλητηρ καπκίνος μαζηού όπυρ ενηαηική 

παπακολοςθηζή ,σημειοπποθύλαξη ,πποληπηική 

σειποςπγική


