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Co je mammotomie?
ÎiÏlavská A., Reiterová D., Schneiderová M.
MasarykÛv onkologick˘ ústav, Brno

Mammotomie – lidovû (ãesky) vakuová biopsie provedená mammotomem.

Jedná se o moderní diagnostickou technologii, která ve spojení se stereotaktick˘m zafiízením mammografu umoÏÀuje sprá-

vnou a pfiesnou diagnostiku nádorového onemocnûní prsu jiÏ v jeho ãasn˘ch stádiích. SlouÏí k odbûru tkánû pro histologické

vy‰etfiení u nejednoznaãn˘ch a podezfiel˘ch nálezÛ. UÏívá se tedy jen v urãit˘ch, pfiesnû vymezen˘ch pfiípadech. Nejprve je tfie-

ba si vysvûtlit nûkteré pojmy, které se v souvislosti s mammotomií budou objevovat v mém sdûlení.

Stereotaxe: slouÏí k pfiesnému urãení polohy nehmatné léze. Lokalizace léze v trojrozmûrném prostoru prsu se vypoãítá na

základû zmûny její pozice na dvojrozmûrn˘ch stereosnímcích. Stereosnímky se získávají dvûma ‰ikm˘mi projekcemi léze z pfie-

dem stanoven˘ch úhlÛ, +/– 15°. Hlavním úkolem stereotaxe je urãit pfiesné koordináty léze v prsu z dvourozmûrn˘ch stereo-

snímkÛ a pouÏít jich pro cílenou biopsii. Pfied samotn˘m zákrokem je tfieba si zvolit smûr a dráhu biopsie.

Biopsie: diagnostická biopsie znamená odbûr vzorku tkánû speciální odbûrovou jehlou z místa, kde byl mamografem ãi utra-

zvukem zji‰tûn nejasn˘ nález. Dfiíve neÏ se biopsie jehlou zavedla do praxe, musela kaÏdá Ïena s podezfiel˘m nálezem podstou-

pit chirurgickou biopsii. To znamenalo chirurgick˘ v˘kon v narkóze s pobytem v nemocnici a samozfiejmû jizvou. Pfiínosem biop-

sie jehlou je tedy pfiesná diagnóza, která mnohdy uchrání klientku pfied chir. zákrokem.

Mammotom je pfiístroj umoÏÀující jedním vpichem do prsu odebrat potfiebné mnoÏství vzorkÛ tkánû (objem získan˘ch vzor-

kÛ se podobá objemu vzorkÛ Ïlázy získaného pfii chirurgické otevfiené biopsii). Mammotomická biopsie vyuÏívá vakua. To zna-

mená, Ïe okolní tkáÀ je s jeho pomocí pfiitaÏena k noÏi, kter˘ rotuje odbûrovou jehlou a následnû je transportována vnitfikem jeh-

ly z prsu ven do místa, odkud ji jednodu‰e odebíráme pinzetou. Získáváme tak více vzorkÛ za pouÏití pouze jednoho vpichu.

Odbûrová jehla zÛstává zavedena v prsu po celou dobu v˘konu na jednom místû a není nutno s ní pohybovat. Materiál se z loÏis-

ka odebírá rovnomûrnû, s moÏností otáãet zavedenou jehlou po i proti smûru hodinov˘ch ruãiãek a tak získat i lep‰í prostorovou

orientaci v prsu. V̆ hodou je i to, Ïe vzorky, které odebereme, jsou oproti dosud pouÏívan˘m metodám celistvé a vût‰í – asi 2x10

mm – a lze tedy pfiesnûji urãit diagnózu.

Provedení v˘konu
V̆ kon se provádí v˘hradnû za ultrazvukové nebo mammografické kontroly, s jejichÏ pomocí je jehla zavedena cílenû do mís-

ta zájmu.

Mammotomie za MG kontroly: ve spojení se stereotaktick˘m zafiízením mammografu umoÏÀuje správné a pfiesné navedení

mmt jehly k místu zájmu.

MMT za UZ kontroly: manuální zavedení mammotomické jehly do prsu

Vy‰etfiení se provádí ambulantnû v lokální anestezii (na na‰em pracovi‰ti pouÏíváme Marcain – má dlouhodobûj‰í úãinek).

Samotn˘ v˘kon trvá asi dvacet minut aÏ pÛl hodiny. Pacientka sedí u mammografu, na kterém je pfiipevnûn stereotaktick˘ násta-

vec s bioptick˘m drÏákem mammotomu. Ten mífií do prsu vÏdy z roviny horizontální (v laterálním nebo mediálním kvadrantu

prsu). Dal‰ích dvacet minut klientka leÏí na lehátku, za souãasné komprimace a chlazení místa vpichu. Následnû se prs a hrud-

ník ováÏe elastick˘m obinadlem, které se ponechá jen po dobu nezbytnû nutnou k transportu (obinadlo udrÏuje prs v klidu). DomÛ

klientka odchází po pÛl hodinû, nejlépe s doprovodem. Po v˘konu je vhodn˘ klidov˘ reÏim; klientka by také nemûla fiídit moto-

rové vozidlo. K tlumení pfiípadn˘ch bolestí po vakuové biopsii by mûla plnû dostaãovat nesteroidní antirevmatika.

Druh˘ den se klientka mÛÏe dostavit zpût k nám na oddûlení k ultrazvukové kontrole bioptovaného prsu pro vylouãení pfií-

padn˘ch komplikací – napfi. vût‰ího hematomu. (V poãátcích byly klientky pravidelnû zvány na ultrazvuk, nyní v‰ak od tohoto

zvyku upou‰tíme. Z na‰ich zku‰eností vyplynulo, Ïe tyto kontroly nejsou vÏdy nutné. Nyní o pfiípadném UZ vy‰etfiení rozhodu-

je lékafi, pfiiãemÏ klientka má moÏnost nav‰tívit UZ v místû svého bydli‰tû).

Pokud klientka pocítí v prvních dnech po biopsii pfietrvávající tepavou bolest, nebo se objeví horeãka, je tfieba ihned kontak-

tovat lékafie na‰eho oddûlení pfiípadnû nav‰tívit nejbliÏ‰í chirurgickou pohotovost. K provedení v˘konu jsou nutné normální hod-

noty krvácivosti a sráÏlivosti. Je také vhodné aby klientka nebyla pfied v˘konem laãná.

V˘hody
Nejãastûji se vakuová biopsie vyuÏívá pfii ovûfiení povahy tzv. mikrokalcifikací, které mohou b˘t jedin˘m pfiíznakem poãína-

jícího karcinomu. Mammotomie tak mÛÏe rozhodnout, zda tyto shluky vápníku jsou pfiíznakem poãínajícího karcinomu ãi niko-

li. Dal‰í v˘hodou metody je, Ïe odbûrová jehla zÛstává zavedena po celou dobu v˘konu na místû (není nutno s ní pohybovat)

a jedním vpichem tak lze odebrat více vzorkÛ. Tím se v˘raznû zvy‰uje komfort Ïeny bûhûm zákroku.

V̆ hodou je i to, Ïe vzorky, které odebereme jsou oproti dosud pouÏívan˘m metodám vût‰í – asi 2 mm ‰iroké a 10 mm dlou-

hé – a lze tedy s vût‰í pfiesností urãit diagnózu.
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V̆ hody mammotomie pod MG kontrolou:

Nev˘hodou je poloha klientky a z ní plynoucí urãité nepohodlí. Îena je u v˘konu posazena do speciálnû upraveného kfiesla,

pfiesto mÛÏe u takto sedících docházet ke kolapsov˘m stavÛm. Dále je nutné bûhûm zákroku prÛbûÏnû kontrolovat stlaãen˘ prs,

aby se pfiípadn˘m (nechtûn˘m) pohybem klientky nezmûnila poloha prsu a tím i oblast, z nûhoÏ je provádûn odbûr. Pfii mammo-

tomii pod UZ kontrolou drÏí mammotomick˘ nástavec s jehlou lékafi v ruce. V kterémkoliv pfiíhodném místû na prsu jej pak mÛÏe

po koÏní incizi manuálnû zavést do prsu aÏ k místu léze. Pohyb jehly je sledován na monitoru ultrazvuku.

V̆ hodou je poloha klientky, Ïena leÏí bûhem zákroku pohodlnû na vy‰etfiovacím lÛÏku. V̆ hodná je také moÏnost zavedení

z jakékoliv strany nebo úhlu.

Vzorky
Vzorky tkánû jsou dostateãnû velké pro histologické hodnocení (mamotomické jehly se dodávají ve tfiech velikostech : 8 G,

11 G a 14 G). V jednom sezení lze odebrat desítky vzorkÛ, v prÛmûru se odebírá kolem 5 – 10 vzorkÛ, velikosti v prÛmûru

2 x 10 mm. U „clusteru“ mikrokalcifikací je vhodn˘ odbûr tolika vzorkÛ, aby nejlépe v‰echny mikrokalcifikace byly odebrány.

V takovém pfiípadû se pfied skonãením v˘konu do místa odbûru zavádí kovov˘ mikroklip. Klip slouÏí k následn˘m kontrolám

podezfielého místa. Mezi hlavní indikace k vakuové biopsii patfií cluster„ mikrokalcifikací nejisté etiologie (semimaligní nebo

maligní vizáÏe), drobné loÏiskové léze nejisté povahy (riziková tkáÀ). Patfií sem i odbûry vût‰ího vzorku tkánû pro komplexnûj-

‰í histolog. Vy‰etfiení.

K vakuové biopsii je tfieba se objednat (na na‰em oddûlení je objednání moÏné pfies Evidenci RDG odd. (543136010). Kli-

entka s sebou pfiiná‰í dostupnou MG dokumentaci a vy‰etfiení krvácivosti a sráÏlivosti. K provedení v˘konu jsou nutné normál-

ní hodnoty krvácivosti a sráÏlivosti. Pokud klientka uÏívá léky na fiedûní krve, je vhodné nûkolik dní pfied vakuovou biopsií pfie-

stat tyto léky uÏívat. V tomto pfiípadû je dÛleÏitá konzultace prakt. Lékafie nebo internisty, kter˘ léky pfiedepisuje.

DÛleÏit˘m bodem je také souhlas a fiádné pouãení klientky pfied samotn˘m v˘konem. Pfied mammotomií není tfieba dodrÏo-

vat Ïádná dietní opatfiení. Naopak je vhodné, aby klientka nebyla pfied v˘konem laãná.

Shrnutí
Mammotomie je biopsie na vy‰‰í technické úrovni, jejímÏ hlavním ziskem je vût‰í odbûr vzorkÛ pro následné vy‰etfiení. Pfies-

toÏe se objem získané tkánû mÛÏe rovnat aÏ malému chirurgickému v˘konu, je Ïenami velmi dobfie sná‰ena. Díky kvalitû vzor-

kÛ mÛÏe patolog spolehlivû urãit, zda se jedná o zhoubn˘ nebo nezhoubn˘ nádor. V pfiípadû zhoubného onemocnûní Ïena pod-

stoupí operaci, pfii níÏ chirurg tumor odstraní a popfi. absolvuje dal‰í léãbu. Z velké ãásti se jedná o nezhoubné nádory a vakuo-

vá biopsie se umoÏÀuje v takov˘ch pfiípadech vyhnout operaci a dal‰ím zákrokÛm. A to je hlavní dÛvod pouÏití této metody.

V‰echna pozitiva mammotomie nás v‰ak nesmí dovést k my‰lence, Ïe obyãejná “core„ biopsie není dostaãující. Klasická biop-

sie je celkovû ‰etrnûj‰í a patfií mezi základní vy‰etfiovací metody.

V âR provádí vakuovou biopsii 10 pracovi‰È. Jedná se o akreditovaná centra pro vy‰etfiení prsu. Pracovi‰tû vytváfiejí síÈ po

celé republice, tak aby byla v‰em Ïenám dostupná. (v MOÚ se za loÀsk˘ rok 2007 provedlo 56 mammotomick˘ch biopsií a 104

STX biopsií). Je to velmi mladá metoda, ale u nás jiÏ patfií do bûÏného vy‰etfiovacího standardu. Tímto se na‰e republika zafiadi-

la mezi zemû s nejlep‰í úrovní diagnostiky prsu.


