
Εργαστήριο Διαγνωστικής Κστταρολογίας      

Π.Γ.Νοσοκ. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Στέλλα  Καζίκα



Σκοπός: Η αλαγλώξηζε γπλαηθώλ 

πςεινύ θηλδύλνπ πξνθεηκέλνπ λα 

αθνινπζήζνπλ ζηνρεπκέλε 

ζεξαπεπηηθή ζηξαηεγηθή
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Σημαζία ηηρ ανίσνεςζηρ αηύπυν κςηηάπυν 
ζηη ππόλητη ηος καπκινώμαηορ ηος μαζηού

• Η θπηηαξνινγηθή αηππία θαη ε 

ηζηνινγηθά επηβεβαησκέλε ADH 

είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο 

αύμεζεο ηνπ ζρεηηθνύ θηλδύλνπ γηα 

αλάπηπμε θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ.



Καθεηηπιαζμόρ ηυν πόπυν

 Έναρ μικποκαθεηήπαρ ειζάγεηαι ζηον πόπο ζε βάθορ ~1.5 cm  

 1-2 cc lidocaine εγσέονηαι  διαμέζος ηος καθεηήπα

Εγσέονηαι 10-20 cc ειδικού buffer saline

Η έκπλςζη ζε ζςνδςαζμό με ελαθπά μάλαξη ηος μαζηού 

επιηπέποςν ηη ζςλλογή ηυν επιθηλιακών κύηηαπυν



Σςλλογή και επεξεπγαζία ηος δείγμαηορ



Σηο Γενικό πληθςζμό

 Εθαξκόδεηαη ζε ζπλδπαζκό κε καζηνγξαθία, θιηληθή 

εμέηαζε θαη άιιεο κέρξη ζήκεξα απνδεθηέο κεζόδνπο

Τν Ductal Lavage δελ εθαξκόδεηαη 

γηα πξόιεςε θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ



Ο πληθςζμόρ ζηόσορ για Ductal

Lavage (FirstCyte™ Breast Test)

Υτηλού κινδύνος αζθενείρ

 Με πποηγούμενο ιζηοπικό καπκίνος ηος μαζηού

 Οικογενειακό ιζηοπικό καπκίνος ηος μαζηού

 5-year Gail risk 1.7%

 BRCA1 or BRCA2 gene mutation

Πςκνούρ μαζηούρ

Πποηγούμενη βιοτία (LCIS, ADH)



Κςηηαπολογική Αξιολόγηζη

Κπιηήπια ανάλογα με εκείνα πος 
σπηζιμοποιούνηαι για ηην εκηίμηζη 
επισπιζμάηυν παπακένηηζηρ δια 

λεπηήρ βελόνηρ (FNA)



Κςηηαπολογική Αξιολόγηζη

 Καλοήθη κύηηαπα

 Άηςπα κύηηαπα

 Ήπιαρ αηςπίαρ

 Ένηονηρ αηςπίαρ

 Κακοήθη κύηηαπα

 Ανεπαπκέρ ςλικό για διάγνυζη



Κςηηαπολογική διάγνυζη

Ανεπαπκέρ κςηηαπικό ςλικό για διάγνυζη

 λιγόηεπα από 10 επιθηλιακά κύηηαπα ηυν

πόπυν ανά επίσπιζμα

 ποικίλορ απιθμόρ ζε αθπώδη κςηηάπα και

ιζηιοκύηηαπα



Καλοήθη κύηηαρα



Καλοήθη κύηηαρα



Υπερπλαζία 

ελαθρά αησπία



Υπερπλαζία 

ένηονη αησπία



Ενδοπορικό θήλωμα



Πορογενές διηθηηικό 

καρκίνωμα



Εθαξκνγή πξνγλσζηηθώλ δεηθηώλ ζε 

πιηθό Ductal Lavage

ER p53

Ki-67

C-erb2

Ki-67& C-erb2

ER, PR , πξντόληα νγθνγνληδίσλ θαη δείθηεο πνιιαπιαζηαζκνύ

PR



Το Ductal lavage πποζθέπει επιππόζθεηερ πληποθοπίερ ζηον 

κλινικό ιαηπό ζε γςναίκερ ςτηλού κινδύνος πποκειμένος να λάβει 

θεπαπεςηικέρ αποθάζειρ ζσεηικά με ηην εθαπμογή ζηοσεςμένηρ 

θεπαπεςηικήρ ζηπαηηγικήρ  μείυζηρ κινδύνος

Τα εςπήμαηα είναι: 

Εξειδικεςμένα για κάθε αζθενή

Με μοπθολογική και βιολογική βάζη

Σε ππαγμαηικό σπόνο

Συμπεράσματα




