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REZUMAT
Examinarea ultrasonograficå încearcå tot mai mult så precizeze pe de o parte caracterul benign sau malign al

leziunii, iar pe de altå parte, tipul histologic al acesteia. În ultimii ani au existat unele propuneri de a introduce
noi concepte ¿i o nouå clasificare a modificårilor histologice ale sânului, deoarece sistemul ductal ¿i lobulul sunt
structuri care pot suferi modificåri majore fiziologice ¿i patologice. La un numår de 126 de paciente examinate
ecografic s-a comparat rezultatul examinårii ultrasonografice cu diagnosticul histologic al forma¡iunilor mamare
respective. Caracterul benign/malign al leziunii a fost precizat corect în 67% dintre cazurile examinate; tipul
histologic al leziunilor a fost precizat corect în 42% dintre cazuri.
Concluzii: anumite caractere ultrasonografice au dovedit cå pot reflecta malignitatea sau benignitatea leziunii,

dar ecografia nu poate preciza cu certitudine tipul histologic al unei forma¡iuni mamare; unele tehnici noi
ecografice (ecografia ductalå, examinarea 3D) pot preciza raportul forma¡iunii cu unitatea ducto-lobularå,
servind ca ghidaj pentru punc¡ia citodiagnosticå.

Cunoa¿terea de cåtre clinicieni a concep¡iilor ¿i clasificårilor actuale cu privire la morfopatologia glandei
mamare, dar ¿i a corela¡iilor eco-histologice apare ca o necesitate.

Cuvinte cheie: corela¡ii eco-histologice, sistem ductal, lobul mamar, caracter benign/malign.

ABSTRACT
Ultrasound examinations try to establish the benign or malignant character of the lesion and, if possible, its

histological type.
In the last years there were some new proposals to introduce new concepts and a new classification of the

histological changes of the breast, because the duct system and the lobule are structures which may suffer major
physiological and pathological changes.

126 female patients were examined and the result of the ultrasound examination was compared with the
histological findings of the breast lesions. Certain ultrasound findings proved to be useful to establish the
benign or malignant character of the lesion, but ultrasound examination was enable to establish its histological
type.

The new pathological concepts and classification and the ultrasound-pathological correlations of the breast
lesions must be well known by the clinicians.

Key-words: ultrasound-pathological correlations, duct system, breast lobule, benign/malignant
character.
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INTRODUCERE

Orice metodå de investiga¡ie imagisticå are ca
scop formularea unui diagnostic care så-i permitå
clinicianului så evalueze ¿i så trateze corect
afec¡iunea respectivå, în beneficiul final ¿i total al
pacientului. Dacå ne referim înså la afec¡iunile
glandei mamare, trebuie så precizåm faptul cå în
acest caz se a¿teaptå un diagnostic care så includå
¿i o corectå clasificare ¿i terminologie, aceasta
necesitând implicit o colaborare cu anatomo-
patologul. Practic, examinarea ultrasonograficå
trebuie så încerce så precizeze pe de o parte
caracterul benign sau malign al leziunii, iar pe de
altå parte, tipul histologic al acesteia.

În ultimii ani au existat unele propuneri de a
introduce noi concepte ¿i o nouå clasificare a
modificårilor histologice ale sânului, deoarece
sistemul ductal ¿i lobulul sunt structuri care pot
suferi modificåri majore în timpul transformårilor
fiziologice ale organismului femeii; totodatå, acestea
pot suferi ¿i importante modificåri patologice.

Clasificårile actuale ale leziunilor sânului iau în
continuare în discu¡ie leziuni de tip benign ¿i malign.

Leziunile benigne sunt: modificåri benigne
fårå activitate proliferativå ¿i leziuni benigne cu
diferite grade de proliferare.

În cazul leziunilor maligne, se considerå cå
forma histologicå ¿i stadiul evolutiv sunt foarte
importante pentru diagnostic.

Am încercat, în cadrul unui studiu efectuat la
un numår de 126 de paciente examinate ecografic,
så comparåm rezultatele examinårii ultrasono-
grafice cu diagnosticul histologic al forma¡iunilor
mamare respective (probele fiind ob¡inute prin
punc¡ie ghidatå sau prin excizie chirurgicalå).

În fiecare caz, dupå examinarea ultrasonograficå
s-a emis o prezum¡ie cu privire la caracterul benign
sau malign al leziunii ¿i o prezum¡ie de diagnostic
histologic, care au fost ulterior comparate cu
rezultatele examenului anatomo-patologic:

– 81 de mase tumorale au avut caracter
benign;

– 57 de tumori chistice;
– 24 de tumori solide;
– 46 de mase tumorale au avut caracter

malign sau „border-line“. 

A. TUMORI BENIGNE

Tumori chistice – 57 de cazuri, dintre care:
– Chisturi solitare – 22;
– Chisturi multiple (mastopatie fibro-chisticå) –

35.
Tumori solide – 24 de cazuri, dintre care:
– fibroadenoame – 13;
– papiloame intraductale – 9;
– lipoame – 2.

Chisturile mamare

Aceste leziuni ale glandei mamare sunt atât
de frecvente, încât uneori sunt considerate  va-
riante fiziologice normale.

Se considerå cå nu au importan¡å din punct
de vedere clinic decât atunci când genereazå
mase tumorale palpabile de consisten¡å fermå
¿i/sau atunci când chisturile ating dimensiuni mari
care necesitå biopsie pentru excluderea unui
carcinom.

Chisturile sunt de fapt dilata¡ii ductale (aspect
US: imagini transsonice rotund-ovalare, bine
delimitate, avasculare, cu pere¡i sub¡iri ¿i „întårire
posterioarå“); în plus, poate exista un grad variabil
de fibrozå stromalå (aspect US: zonå denså,
reflectogenå).

Boala fibro-chisticå a sânului – este carac-
terizatå prin:

Histologic:
– dilata¡ii chistice ale ductelor mamare;
– fibroza stromalå;
– hiperplazie epitelialå ce intereseazå

epiteliul ductal (hiperplazia atipicå este
consideratå o condi¡ie intermediarå între
hiperplazie ¿i „carcinomul in situ“).

US:
– zone fibroase dense, reflectogene, care

uneori sunt greu de delimitat de alte zone
ale sânului;

– chisturi de dimensiuni mici în interiorul
unui sân dens, fibros;

– zone mici chistice care pot avea aspectul
de „faguri de miere“;

– modificåri chistice pe zone extinse (¡esutul
glandular mamar este aproape în întregime
înlocuit de chisturi).

Fibroadenomul:
– este o leziune solidå destul de frecvent

întâlnitå la femei tinere (20-35 ani);
– este consideratå a fi o tumorå benignå,

dar poate reprezenta ¿i forma nodularå a
hiperplaziei mamare benigne.

Histopatologie:
– fibroadenomul este o maså tumoralå solidå

bine circumscriså de cåtre o condensare a
¡esutului conjunctiv;

– este alcåtuit atât din ¡esut epitelial (structuri
glandulare), cât ¿i din ¡esut fibros, care
prolifereazå într-o manierå neregulatå,
nodularå.

US:
– fibroadenomul este o forma¡iune de tip

solid, cu contur net, rotund-ovalarå, cu
ecostructurå omogenå, hipoecogenå (are
aproximativ aceea¿i ecogenitate ca ¿i
gråsimea subcutanatå);
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– poate avea aspect încapsulat din cauza
compresiei asupra ¡esutului adiacent;

– are oarecare mobilitate, fiind u¿or com-
presibilå;

– are axul longitudinal paralel cu pielea,
aceasta fiind consecin¡a propriei sale aco-
modåri la anatomia sânului (definite prin
lobulii mamari ¿i ligamentele Cooper);

– în mod obi¿nuit, nu existå efect retrotu-
moral, dar ocazional poate så aparå con
de umbrå, din cauza hialinizårii;

– pot aparea mici calcificåri în interiorul for-
ma¡iunii;

– este avascular; fibroadenoamele de di-
mensiuni mari pot fi u¿or vascularizate,
având unul sau douå vase eviden¡iate cu
ajutorul color Doppler ¿i angio-power.

Papilomul intraductal:
– este o proliferare benignå a epiteliului

ductal.
Histopatologic:
– este o leziune solitarå sau multiplå.
Papilomul scleros con¡ine un vas central deli-

mitat de celule endoteliale (core fibrovascular)
care se dezvoltå cåtre cavitatea leziunii chistice:

– leziunile solitare sunt localizate de obicei
în ductele galactofore de dimensiuni mai
mari, situate în jurul mamelonului;

– suportul stromal este acoperit de un strat
simplu sau dublu de celule epiteliale ase-
månåtoare celor care delimiteazå ductul
mamar;

– în cazul leziunilor mai mari, ductul este
de obicei dilatat;

– transformarea malignå este rarå.
– are un numår mare de fibre de colagen

în interiorul axului fibrovascular, care de
obicei con¡ine calcificåri.

Papiloamele multiple reprezintå un factor de
risc.

Papiloamele cu atipii pot evolua cåtre car-
cinom papilar (riscul cre¿te atunci când atipiile
sunt prezente în ductele din jurul papilomului).

US:
– o forma¡iune solidå, ecogenå, localizatå

în interiorul unui duct dilatat (forma¡iunea
proeminå în duct);

– masa tumoralå localizatå intraductal nu
poate så fie eviden¡iatå ecografic dacå nu
existå dilata¡ie ductalå adiacentå; în caz
contrar, apare doar o maså tumoralå de
tip solid, bine delimitatå, care poate fi con-
fundatå cu un carcinom sau fibroadenom
de dimensiuni mici;

– diferen¡ierea între formele benigne ¿i
maligne necesitå examen Doppler ¿i,

ulterior, ductoscopie cu citodiagnostic ¿i/
sau biopsie.

Lipomul:
US: masa tumoralå bine delimitatå, hipo- sau

hiperecogenå; aspectul ecografic necaracteristic.
Histopatologic: ¡esut adipos cu proliferåri

fibroase la periferie. 

B. TUMORI MALIGNE

46 de cazuri, dintre care:
– Boala Paget a sânului – 2;
– Tumora Phyllodes – 2;
– Carcinom ductal invaziv – 31;
– Carcinom mucinos – 3;
– Carcinom ductal neinvaziv – 5;
– Alte tipuri histologice – 3. 

BOALA PAGET A SÂNULUI

Reprezintå o retrac¡ie ¿i sub¡iere a tegumen-
tului mamelonului ¿i areolei, uneori urmate de
apari¡ia unor placarde ulcerative ¿i descuamative.

Histopatologic, epidermul de la nivelul mame-
lonului ¿i areolei este infiltrat de celule epiteliale
pleomorfe, denumite celule Paget (celule carcino-
matoase care au traversat epiteliul ductal al glan-
dei mamare ¿i al mamelonului pânå la suprafa¡å,
provenind de la nivelul unui carcinom intraductal
sau al unui carcinom ductal infiltrativ (care este
invariabil prezent în ¡esutul mamar subjacent).

US:
– masa hipoecogenå neregulatå cu trabecule

hiperecogene în por¡iunea profundå a
tumorii;

– por¡iuni din ¡esutul celular subcutanat pot
fi înlocuite de ecouri de intensitate medie
înconjurate de un halou.

Tumora Phyllodes – o micå propor¡ie a acestor
tumori care sunt maligne prin evolu¡ie, în sensul
cå pot recidiva local; foarte rar metastazeazå la
distan¡å.

Histopatologic – tumora constå într-o aglo-
merare de celule atipice care par så se „înghesuie“
în lumenul ductului, dând aspectul caracteristic
de „frunzå“.

US:
– tumora Phyllodes are un aspect asemå-

nåtor cu un fibroadenom de dimensiuni
mari, cu contur ne- sau lobulat;

– aspect caracteristic: con¡inutul ecogen
omogen este de regulå întrerupt de spa¡ii
lichidiene;

– tumora apare vascularizatå la examinarea
Doppler color ¿i angio-power.
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Carcinomul ductal
Existå câteva no¡iuni morfopatologice utilizate

pentru definirea modificårilor patologice ale
ductului galactofor ¿i ale lobulului.

Hiperplazia micropapilarå ductalå fårå atipie –
este definitå ca o cre¿tere a numårului celulelor
epiteliale ductale ¿i nu are semnifica¡ie pentru
prognostic.

Hiperplazia micropapilarå ductalå cu atipie –
este o structurå care aratå ca un duct dilatat cu
proiec¡ii în lumen; nu are ax central conjunctivo-
vascular.

Hiperplazia ductalå atipicå (atypical ductal
hyperplasia – ADH) – indicå prezen¡a proli-
ferårilor celulelor epiteliale cu atipii citonucleare.

Este un termen descriptiv care include câteva
leziuni în por¡iunea terminalå a unitå¡ii ductale
lobulare.

Hiperplazia lobularå atipicå (atypical lobular
hyperplasia – ALH) ¿i carcinomul lobular (LCIS) –
nu presupun manifeståri clinice specifice ¿i nu de-
terminå modificåri macroscopice; diagnosticul
este pus prin descoperirea întâmplåtoare cu ocazia
biopsiei mamare efectuate pentru o altå indica¡ie.

Carcinomul ductal invaziv (invasive ductal
carcinoma – IDC) – este definit ca o proliferare a
celulelor epiteliale maligne în interiorul ductelor,
fårå a exista invazie în membrana bazalå.

Are mai multe subtipuri:
– solid;
– comedocarcinom;
– cribriform;
– micropapilar.
Clasificarea modernå a Grupului de Lucru a

Patologi¿tilor Europeni (European Pathologists
Working Group) separå carcinomul ductal invaziv
în 3 categorii:

– bine-diferen¡iat;
– moderat diferen¡iat;
– slab diferen¡iat.
Carcinomul ductal invaziv micropapilar – este

un tip special de IDC: tumora se dezvoltå în mici
„cuiburi“ înconjurate de un spa¡iu asemånåtor
spa¡iului limfatic; are prognostic prost (inciden¡a
mare a metastazelor ganglionare).

Carcinomul mucinos – este bine diferen¡iat ¿i
are cre¿tere lentå; metastazeazå rar în ganglionii
axilari; este mai frecvent la femei în vârstå.

Poate exista ca atare sau doar ca o compo-
nentå mucinoaså a unui carcinom invaziv.

US: în mod frecvent are un aspect care mi-
meazå o leziune benignå, cum ar fi mastopatia
fibro-chisticå.

Rezultatele examinårilor ultrasonografice,
corelate cu diagnosticul histopatologic, au relevat
urmåtoarele:

– caracterul benign/malign al leziunii a fost
precizat corect în 67% dintre cazurile exa-
minate;

– tipul histologic al leziunilor a fost precizat
corect în 42% dintre cazuri (ponderea cea
mai mare fiind a chisturilor mamare, fibroa-
denoamelor ¿i bolii Paget a sânului). 

CONCLUZII

1. Anumite caractere ultrasonografice au do-
vedit cå pot reflecta malignitatea: caracterul solid
al forma¡iunii, hipoecogenitatea/neomogenitatea,
impreciså delimitare, atenuarea retrotumoralå,
calcificårile, afectarea structurilor supra- ¿i sub-
jacente, hipervasculariza¡ia ¿i aspectul „wider than
larger“ (axul lung perpendicular pe suprafa¡a
pielii).

2. Benignitatea are ca tråsåturi caracteristice
ecografice caracterul transonic sau hipoecogen/
omogen al forma¡iunilor, delimitarea netå, lipsa
atenuårii posterioare ¿i a calcificårilor, hipo- sau
avasculariza¡ia.

3. Ecografia nu poate preciza cu certitudine
tipul histologic al unei forma¡iuni mamare. Totu¿i,
pentru anumite tipuri de tumori pot fi emise pre-
zum¡ii diagnostice histopatologice. Astfel:

– forma¡iunea transsonicå unicå sau multiplå,
avascularå, bine delimitatå, cu întårire
acusticå posterioarå = chist mamar;

– forma¡iunea hiperecogenå de dimensiuni
milimetrice situatå în interiorul unui duct
dilatat – papilom intraductal; eventualul
caracter malign (carcinoma intraductal) nu
poate fi precizat ecografic;

– forma¡iunea hipoecogenå, rotund-ovalarå,
unicå sau multiplå, posibil bilateralå,
avascularå sau moderat vascularå, cu axul
lung paralel cu suprafa¡a pielii = fibro-
adenom;

4. Pentru forma¡iunile poten¡ial maligne, eco-
grafia nu poate preciza tipul histopatologic.

Tehnicile noi (ecografia ductalå, examinarea
3D) pot preciza raportul forma¡iunii cu unitatea
ducto-lobularå, servind ca ghidaj pentru punc¡ia
citodiagnosticå.

Totu¿i, examenul histopatologic ¿i imuno-
histochimia råmân singurele tehnici diagnostice
de certitudine.

5. Cunoa¿terea de cåtre clinicieni a concep-
¡iilor ¿i clasificårilor actuale cu privire la morfo-
patologia glandei mamare apare ca o necesitate.


