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Ductal Carcinoma in Situ 
Πορογενές καρκίνωμα in Situ 

In Situ = επί τόπου 
Τοπικό πορογενές καρκίνωμα; 



Ductal Carcinoma in Situ 
Πορογενές καρκίνωμα in Situ 

• Αποτελείται από κακοήθη κύτταρα 
• Τα καρκινικά κύτταρα αναπτύσσονται μέσα σε 

γαλακτοφόρο πόρο 
• Τα καρκινικά κύτταρα δεν διηθούν την βασική 

μεμβράνη του πόρου 
• Τα καρκινικά κύτταρα δεν μπορούν να 

εξαπλωθούν πέρα από τον πόρο και δεν 
μπορούν να δώσουν μεταστάσεις 

• Το DCIS δεν αποτελεί απειλή για την ζωή 



C 

Λόβιο 
Πόρος 

Θηλή 

Α: Φυσιολογικά κύτταρα του γαλακτοφόρου πόρου 
B: Βασική μεμβράνη του γαλακτοφόρου πόρου 
C: Αυλός του γαλακτοφόρου πόρου 
D: Καρκινικά κύτταρα 

Φυσιολογική 
ανατομία 

DCIS Διηθητικό καρκίνωμα 



Ductal Carcinoma in Situ 
Πορογενές καρκίνωμα in Situ 

• Το 40-50% των περιπτώσεων που δεν θα 
αντιμετωπισθούν θα εξελιχθούν σε διηθητικό 
καρκίνο 

• Η πρόγνωση του DCIS μετά από αντιμετώπιση 
είναι εξαιρετική με επιβίωση 98-99% 

• Το μοναδικό πρόβλημα στην αντιμετώπιση 
του DCIS είναι η τοπική υποτροπή 

• Το 50% των τοπικών υποτροπών είναι 
διηθητικός καρκίνος 
 



DCIS 
Συχνότητα 

• Παλιότερα αποτελούσε σπάνια διάγνωση 
(0,3%), συνήθως μετά από χειρουργική 
αφαίρεση ψηλαφητής βλάβης 

• Με την ευρεία εφαρμογή του προληπτικού 
ελέγχου, η συχνότητα του DCIS αυξήθηκε 
δραματικά 

• 27% των νέων καρκίνων μαστού στις ΗΠΑ το 
2011 ήταν DCIS 



DCIS 
Συχνότητα 



Ταξινόμηση του DCIS 

• Low grade (χαμηλού βαθμού) 
• Intermediate grade (ενδιαμέσου βαθμού) 
• High grade (υψηλού βαθμού) 

Η ταξινόμηση γίνεται με βάση κάποια χαρακτηριστικά του πυρήνα του 
καρκινικού κυττάρου 



Προληπτική μαστογραφία και DCIS 
• Το 90% των DCIS 

διαγιγνώσκεται με την 
προληπτική μαστογραφία 

• 150 περιπτώσεις DCIS 
διαγιγνώσκονται σε κάθε 
1000 μαστογραφίες 
αναφοράς 

• 0,83 περιπτώσεις DCIS σε 
κάθε 1000 μαστογραφίες 
επανελέγχου 

• Το 30-40% των καρκίνων 
που ανακαλύπτονται με 
μαστογραφία είναι DCIS 



DCIS 
Κλινική εικόνα 

• Μόνο στο 10% δίνει 
συμπτώματα 
– Έκκριμα θηλής 
– Ψηλαφητή μάζα 
– Νόσος Paget 

• Στο 90% μαστογραφικό 
εύρημα 



Απεικονιστικός έλεγχος 
Μαστογραφία 

• Μικροεπασβεστώσεις (το συχνότερο εύρημα) 
• Ακτινοσκιερό μόρφωμα (σπάνια) 
• Ασύμμετρη πυκνότητα (σπάνια) 
• Υψηλή ευαισθησία στην ανίχνευση ακόμη και 

πολύ μικρών βλαβών 
• Συχνά υποεκτιμά την πραγματική έκταση της 

βλάβης, ιδιαίτερα σε χαμηλού βαθμού DCIS 
• Σχετικά χαμηλή ευαισθησία στην ανίχνευση της 

πολυκεντρικής βλάβης (μέχρι 40%) 
 
 



Μαστογραφικά ευρήματα 
Μικροεπασβεστώσεις 



Μαστογραφικά ευρήματα 
Ακτινοσκιερό μόρφωμα 



Απεικονιστικός έλεγχος 
Υπερηχογράφημα 

• Η δυνατότητες απεικόνισης του DCIS είναι 
περιορισμένες, αλλά αυξάνονται σημαντικά με 
τη χρήση υπερήχων υψηλής ευκρίνειας και 
κυρίως με την εμπειρία του εξεταστή 

• Δυνατότητα βιοψίας με τέμνουσα βελόνη (core 
biopsy) 

• Τα συχνότερα ευρήματα είναι υποηχοϊκές μάζες, 
ανώμαλα διατεταμένοι πόροι, ενδοπορικές 
βλάβες, μικροεπασβεστώσεις 

• Ιδιαίτερα χρήσιμο σε DCIS χωρίς 
μικροεπασβεστώσεις 
 
 



Υπερηχογραφικά ευρήματα 



Μαγνητική Τομογραφία 
• Υψηλή ευαισθησία (88-92%) στη διάγνωση του DCIS. 

Χαμηλή ευαισθησία σε περίπτωση χαμηλού βαθμού 
DCIS (45%). 

• Υψηλότερη ευαισθησία από την μαστογραφία στην 
ανίχνευση της πολυκεντρικής νόσου (94% vs 40%). 

• Συνήθως εκτιμά καλύτερα την έκταση της βλάβης από 
την μαστογραφία 

• Χαμηλή ειδικότητα – αρκετά ψευδώς θετικά 
αποτελέσματα 

• Πιθανώς επικουρική εξέταση για την προεγχειρητική 
αξιολόγηση της βλάβης 

• Πιθανή αύξηση της συχνότητας μαστεκτομής 
 



Μαγνητική Τομογραφία 



Διάγνωση 

• Βιοψία με τέμνουσα βελόνη (στερεοτακτικά ή με 
υπερηχογραφική καθοδήγηση). 

• Βιοψία με τέμνουσα βελόνη υποβοηθούμενη με 
κενό (στερεοτακτικά ή με υπερηχογραφική 
καθοδήγηση). Μπορεί να εξασφαλίσει 
περισσότερο βιοπτικό υλικό μέχρι και πλήρη 
αφαίρεση της βλάβης. 

• Χειρουργική βιοψία. Συνήθως προηγείται 
εντοπισμός μη ψηλαφητής βλάβης (hook wire, 
ραδιοϊσότοπο κλπ). 

• Ταχεία Βιοψία; Ποτέ σε μικροεπασβεστώσεις. 



Αντιμετώπιση 

Η αρχική αντιμετώπιση του DCIS είναι 
κριτικής σημασίας, διότι αν δεν 
αντιμετωπισθεί κατά 50% θα εξελιχθεί σε 
διηθητικό καρκίνο.  
Επίσης αν δεν αντιμετωπισθεί σωστά και 
επανεμφανισθεί, στο 50% των περιπτώσεων  
θα υποτροπιάσει ως διηθητικός καρκίνος. 



Αντιμετώπιση 

• Τοπική εκτομή 
• Τοπική εκτομή + Ακτινοθεραπεία 
• Απλή μαστεκτομή 
• Skin sparing μαστεκτομή + αποκατάσταση 
• Nipple sparing μαστεκτομή + αποκατάσταση 
• Μετεγχειρητική ενδοκρινοθεραπεία με 

ταμοξιφένη σε όγκους με θετικούς 
οιστρογονικούς υποδοχείς 



Τοπική εκτομή 

• Μονήρης εντόπιση 
• Εξασφάλιση υγιών ορίων 
• Καλό αισθητικό αποτέλεσμα 
• Σχετικά αυξημένος κίνδυνος τοπικής υποτροπής 

(19,4 – 34,5%) 
• Συνήθως χρειάζεται προεγχειρητικός εντοπισμός 

της βλάβης 
• Σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας με μικρές 

βλάβες χαμηλού grade 
 
 
 



Τοπική εκτομή + Ακτινοθεραπεία 

• Μονήρης εντόπιση 
• Εξασφάλιση υγιών ορίων 
• Καλό αισθητικό αποτέλεσμα 
• Χαμηλός κίνδυνος τοπικής υποτροπής (7,1 - 

19,8%) 
• Συνήθως χρειάζεται προεγχειρητικός 

εντοπισμός της βλάβης 



Τοπική εκτομή μετά εντοπισμό με 
hook wire 



Τοπική εκτομή μετά εντοπισμό με 
hook wire 



Μαστεκτομή 

• Μεγάλοι ψηλαφητοί όγκοι 
• Εκτεταμένες μικροεπασβεστώσεις στην 

μαστογραφία 
• Μεγάλη έκταση της βλάβης στην MRI 
• Τεκμηριωμένη πολυκεντρικότητα 
• Ο καλύτερος τοπικός έλεγχος της νόσου 

(τοπική υποτροπή 1-1,4%) 
• Χαμηλό αισθητικό αποτέλεσμα 

 



Skin sparing μαστεκτομή + 
αποκατάσταση 

• Ενδείξεις της μαστεκτομής 
• Απαραίτητα ο όγκος σε ασφαλή απόσταση 

από το δέρμα 
• Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα 



Skin sparing μαστεκτομή + 
αποκατάσταση 



Nipple Sparing μαστεκτομή + 
αποκατάσταση 

• Ενδείξεις μαστεκτομής 
• Απαραίτητα ο όγκος σε ασφαλή απόσταση 

από το δέρμα 
• Απαραίτητα υποθηλαία περιοχή ελεύθερη 

(διεγχειρητική βιοψία) 
• Πιθανή ακτινοβόληση θηλής 
• Καλό αισθητικό αποτέλεσμα 



Nipple Sparing μαστεκτομή + 
αποκατάσταση 



Διλλήματα και Ερωτηματικά 

Όλα τα DCIS χρειάζονται 
αντιμετώπιση; 

Πότε αρκεί μόνο η 
τοπική εκτομή; 

Μπορούμε με την 
απεικόνιση να 
υπολογίσουμε την έκταση 
της βλάβης; 

Ποια είναι τα επαρκή 
όρια εκτομής; 

Η ορμονοθεραπεία 
ωφελεί σε όλες τις 
περιπτώσεις; 
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