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 Rezumat 
 
 Diagnosticul radio-imagistic al leziunilor mamare pune frecvent probleme de 
diagnostic diferenţial. Dovedirea preterapeutică a malignităţii leziunilor este extrem de 
importantă, acest lucru făcându-se prin biopsie percutană (aspirativă cu ac fin sau 
histologică). În lucrarea de faţă, prin studiul retrospectiv al cazurilor examinate într-un 
interval de un an,  am încercat să stabilim valoarea biopsiei histologice ecoghidate şi 
modul în care aceasta se corelează cu tipul de leziune biopsiată, numărul fragmentelor 
extrase şi grosimea acului utilizat. A fost de asemenea evidenţiat avantajul pe care 
biopsia histologică îl prezintă comparativ cu biopsia aspirativă cu ac fin efectuată sub 
ghidaj clinic sau ecografic. 
 Cuvinte cheie : cancer mamar, biopsie percutană, ghidaj ecografic. 
 
 Introducere 

 
Cancerul mamar reprezintă o entitate patologică complexă, al cărei diagnostic 

şi tratament necesită colaborarea strânsă în cadrul unei echipe multidisciplinare, unde 
diagnosticul leziunilor mamare se bazează pe examenul clinic, radio-imagistic şi 
examen citologic sau bioptic [1]. 

Deşi biopsia incizională sau excizională rămâne standardul de aur în 
diagnosticul leziunilor mamare incerte, ea poate fi înlocuită în majoritatea cazurilor de 
biopsia aspirativă cu ac fin sau biopsia percutană. 

Există numeroase date în literatură care subliniază avantajele biopsiei 
percutane comparativ cu biopsia deschisă (incizională) în cazul leziunilor mamare [2]. 
Biopsia percutană permite extragerea mai multor fragmente tisulare cu examen 
histopatologic consecutiv, metoda fiind mai ieftină şi mai rapid de efectuat. În plus, 
modificările cicatriciale secundare sunt minime pe clişeele mamografice ulterioare. 
Complicaţiile de genul infecţiilor, a hematoamelor sau a pneumotoracelui sunt extrem 
de rare (1 la 1000 de proceduri) [3,4 ,5]. 

Scopul studiului de faţă a fost de a stabili rolul biopsiei histologice percutane 
ecoghidate în diagnosticul leziunilor mamare maligne, specificitatea acesteia şi 
avantajul pe care îl oferă comparativ cu biopsa aspitrativa cu ac fin. 
 
 Material şi metodă 

 
Pacienţi. Studiul este retrospectiv şi include un număr de 1463 de paciente de 

sex feminin care s-a prezentat pentru investigaţie paraclinică (mamografie şi/sau 
ecografie) la Laboratorul de Radiologie şi Imagistică Medicală al Spitalului Clinic 
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Judeţean de Urgenţă Cluj în perioada ianuarie 2005 – decembrie 2005. 61 de paciente 
cu vârsta minimă de 22 de ani şi maximă de 81 de ani (medie de 53,23) au îndeplinit 
criteriile de includere în studiul de faţă, criterii enumerate mai jos: 

- persoană de sex feminin cu leziune nepalpabilă, depistată mamografic şi/sau 
ecografic, cu puncţie citologică ecoghidată cu rezultat pozitiv  

- persoană cu leziune nepalpabilă, depistată mamografic şi/sau ecografic, 
încadrată în clasa BIRADS IV sau V (Breast Imaging Reporting and Data 
System) [6], cu puncţie citologică ecoghidată cu rezultat neconcludent 

- leziune mamară palpabilă, clinic si radio-imagistic malignă, cu puncţie clinică 
cu rezultat neconcludent 

- leziune mamară palpabilă, clinic malignă, mamografic şi/sau ecografic 
încadrată în clasa BIRADS IV sau V însă pentru investigarea căreia clinicianul 
a optat pentru o biopsie histologică ecoghidată 
Au fost excluse din studiu pacientele care au refuzat să urmeze procedura sau  

pacientele care la momentul examinării urmau un tratament anticoagulant. De semenea, 
au fost excluse din studiu pacientele care nu au avut confirmarea histopatologică 
postoperatorie a leziunilor biopsiate.  

Pacientele cu rezultat benign au fost urmărite o perioada de un an de zile (prin 
examen clinic, mamografic si/sau ecografic), cele urmărite o perioadă mai scurtă de 
timp fiind de asemenea neincluse in studiu. Această perioadă de urmărire a pacientelor, 
de un an, este o altă limită a studiului nostru având în vedere că recomandările din 
literatura de specialitate recomanda urmărirea pe o perioadă de minim 2 ani. Din păcate, 
în cazul pacientelor noastre acest lucru este dificil de realizat ţinând cont de diverşii 
factori socio-economici.  

Metoda. Înainte de începerea procedurii propriu-zise s-a efectuat dezinfecţia 
prealabilă a tegumentului şi a traductorului cu betadină sau cu soluţie alcoolică. Soluţia 
alcoolică a fost utilizată şi ca mediu de transmitere a ultrasunetelor în locul gelului 
steril. Am evitat contaminarea acului de biopsie prin plasarea punctului de inserţie şi 
menţinerea acului de biopsie în permanenţă la distanţă de traductor. 

S-a utilizat pistol de biopsie automat Bard Magnum şi ace de biopsie „tru-cut”, 
cu grosime de 14 Gauge şi cu lungime de 16 cm. În cayul în care acele de biopsie mai 
sus mentţionate nu au fost disponibile s-au utilizat pistoale semiautomate Gallini de 10 
cm lungime, 14 G (lungimea avansului 20 mm) sau pistoale automate de biopsie de 
unică utiliyare BioPrinceTM (18 cm, 18 G, 22 mm). 

După dezinfecţia tegumentului s-a practicat anestezia locală prin infiltrarea 
tegumentului şi a planurilor superficiale cu soluţie de lidocaină 1%, 7-10 ml. După 
instalarea anesteziei s-a efectuat o microincizie la nivelul tegumentului pentru a facilita 
introducerea acului de biopsie cu minimalizarea discomfortului pacientelor.  

Acul de biopsie a fost inserat întotdeauna longitudinal, cu vizualizarea lui 
ecografică pe toată lungimea (vezi figura 3 şi 4) .  

Fragmentele tisulare s-au extras alegând în toate cazurile avansul de 22 mm a 
acului.  

Numărul de fragmente extrase a fost variabil de la caz la caz, în funcţie de 
calitatea fragmentelor tisulare şi de gradul hemoragiei de la locul biopsiei. 

În cazul în care biopsia ecoghidată s-a efectuat dintr-un grup de microcalcifieri 
s-au prelevat minim 4 şi maxim 6 fragmente tisulare care au fost decărcate pe o placă 
Petri şi umezite cu 1-2 ml soluţie salină. Înainte de întreruperea procedurii fragmentele 
bioptice au fost verificate mamografic, pentru documentarea prezenţei microcalcifierilor 
în fragmentele extrase. 

Mamografia cilindrilor tisulari s-a efectuat pe film mamografic, cu constante 
alese manual (24 KV, 14 mAs).            

În cazul în care mamografic nu s-au pus in evidenta microcalcifieri în cilindrii 
extraşi, s-au prelevat fragmente suplimentare. 
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La sfârşitul procedurii s-a aplicat bandaj compresiv 5-10 minute şi locul 
microinciziei a fost pansat cu bandelete sterile autoadezive („steri-strip”). 

Cilindrii tisulari au fost recoltaţi în soluţie de formol 10%.  
Analiza histologică. Piesele au fost analizate în departamentul de 

morfopatologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă de către un morfopatolog cu 
experienţă în examinarea biopsiilor mamare. Leziunile au fost clasificate conform 
standardelor în cancer invaziv, leziuni cu risc crescut şi leziuni benigne. 

Analiza statistică. Parametrii statistici asociaţi testului diagnostic au fost 
calculaţi utilizând programul software CATRom [7]. S-au calculat intervalele de 
confidenţă asociate frecvenţelor diverşilor parametrii [8]. Analiza statistică include 
valorile medii, deviaţia standard şi semnificaţia statistică considerată la un p<0,05. 
 
 Rezultate 

 
Între pacientele lotului studiat de noi, nu s-a înregistrat nici un caz de infecţie 

sau pneumotorace şi o singură pacientă a prezentat hemoragie masivă după extragerea 
primului fragment tisular, obligându-ne să întrerupem procedura. Şi în acest caz, 
rezultatul morfopatologic din fragmentul extras a fost concludent, real pozitiv (carcinom 
ductal invaziv cu componentă intraductală extinsă). 

În figura 1 redăm distribuţia pe clase de vârstă a pacientelor cu leziuni mamare 
supuse biopsiei, unde se remarcă incidenţa crescută între 40-60 de ani. 
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Fig. 1. Distribuţia pe clase de vârstă a eşantionului studiat 

 
În lotul studiat de noi, 67% dintre paciente au avut leziuni încadrate în clasa 

BI-RADS 5 (1 caz de microcalcifieri, restul densităţi nodulare) şi 31% încadrate în clasa 
BI-RADS 4. 2% dintre paciente au avut leziuni BI-RADS 3, pentru diagnosticul de 
certitudine a acestora preferându-se biopsia percutana datorită imposibilităţii urmăririi 
lor la interval scurt – respectiv 6 luni – (planificarea unei sarcini, anxietate excesivă, 
părăsirea domiciliului). Din totalul pacientelor incluse în studiu, 4 au prezentat doar 
microcalcifieri pe imaginea mamografică, aceste microcalcifieri regăsindu-se la 
examinarea ecografică şi prin urmare biopsia percutană facându-se sub ecoghidaj şi nu 
stereotaxic. Într-un singur caz microcalcifierile au fost încadrate în clasa BI-RADS 5, 
restul fiind încadrate în clasa BI-RADS 4 (b şi c).  

Restul leziunilor au fost reprezentate de densităti nodulare, distorsiune 
arhitecturală (1 caz) şi densitate asimetrică (1 caz). 
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În cazul microcalcifierilor s-au extras 4, 5 sau 6 fragmente tisulare (care au fost 
ulterior radiografiate pentru documentarea prezentei microcalcifierilor în materialul 
extras) iar în cazul celorlalte leziuni s-au extras între 1 şi 6 fragmente, în funcţie de 
calitatea acestora. 

Ţinând seama de clasificarea BI-RADS, eşantionul studiat a înregistrat 
următoarea distribuţie pe categorii de leziuni(vezi figura 2): 

67%
11%

7%

13% 2%

5 4a 4b 4c nespecificat

Fig. 2. Distribuţia clasificării BIRADS 
 

Parametrii statistici descriptivi ai variabilei vârsta stratificaţi în funcţie de 
clasificarea BI-RADS sunt prezentaţi în tabelul 1. 
 

Tabelul 1. Vârsta: parametrii statistici stratificat în funcţie de variabila BIRADS 
BIRADS n Media Minim Maxim StDev 
4a 7 52.57 22 81 18.68 
4b 4 42.50 28 55 13.08 
4c 8 54.12 40 68 10.19 
5 41 54.547 27 77 11.44 
n = volum eşantion; StDev = deviaţia standard 

 

 
Fig 3: Leziune BI-RADS 5. Biopsia percutană cu ac semiautomat: tumoră filodă 

borderline. Rezultat morfopatologic definitiv: tumoră filodă malignă. 
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Fig 4: Leziune BI-RADS 5. Biopsie percutană cu ac semiautomat: carcinom ductal 
invaziv, diagnostic confirmat şi de rezultatul morfopatologic postoperator. 

 
Din totalul pacientelor incluse în studiu, 25 au avut o puncţie citologică 

efectuată de clinician anterior biopsiei percutane (22 repetate sub ghidaj eco) şi 47 o 
puncţie citologică efectuată sub ghidaj ecografic (dintre acestea făcând parte şi puncţiile 
repetate sub ecoghidaj). Toate puncţiile clinice au fost neconcludente iar dintre cele 
ecoghidate 23 au fost doar suspecte sau neconcludente. Biopsia percutană din aceste 
leziuni a fost concludentă în 22 de cazuri, un caz fiind diagnosticat ca leziune de graniţă 
după biopsia percutană (tumoră filodă borderline), postoperator dovedindu-se a fi o 
leziune malignă (tumoră filodă malignă). 

Distribuţia rezultatelor obţinute la puncţia clinică exprimate ca frecvenţe 
absolute, relative şi interval de confidenţă de 95% asociat frecvenţei relative sunt redate 
în tabelul 2. 

 
Tabelul 2. Rezultate ale puncţie clinice 

 Frecvenţa 
absolută 

Frecvenţă 
relativa 

95% CI 
frecvenţă relativă 

Fără citologie 36 59.02 [45.92 – 72.10] 
Neconcludent 22 36.07 [24.61 – 49.15] 
Suspect 3 4.92 [1.66 – 13.08] 
Total 61 100  

 
Distribuţia rezultatelor obţinute la puncţia citologică exprimate ca frecvenţe 

absolute, relative şi interval de confidenţă de 95% asociat frecvenţei relative sunt redate 
în tabelul 3. 
 

Tabelul 3. Rezultate ale puncţiei citologice ecoghidate 
 Frecvenţa 

absolută 
Frecvenţa 
relativă 

95% CI 

Benign 5 8.20 [3.30 – 18.01] 
Malign 19 31.15 [19.69 – 44.23] 
Suspect 13 21.31 [11.50 – 34.39] 
Neconcludent 10 16.39 [8.22 – 27.84] 
Fără citologie 14 22.95  [13.14 – 36.04] 
Total 61 100   
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Pentru a verifica ipoteza conform căreia există corelaţii semnificative statistic 
între rezultatele puncţiei citologice efectuată sub ghidaj clinic, puncţiei citologice 
ecoghidate, numărul fragmentelor extrase, grosimea acului şi rezultatele examenululi 
morfopatologic postioptic şi respectiv postoperator, s-a calculat coeficientul de corelaţie 
al rangurilor Spearman. Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelul 4. 

 
Tabelul 4. Coeficientul de corelaţie Spearman: rezultate 

 BIRADS PcClinică PEco NrFrag GAc RezBio 
BIRADS 1      
PcClinică 0.0222 1     
PEco 0.0004 -0.0102 1    
NrFrag 0.0628 0.1179 0.1922 1   
GAc -0.1535 0.1531 -0.0735 -0.1997 1  
RezBio 0.4585* -0.1144 0.3635* 0.1628 -0.0053 1 
RezMPPO 0.3645* -0.0644 0.3304* 0.0682 -0.0509 0.7341* 
PcCliniă = puncţie clinică; PEco = puncţie eco-ghidată; NrFrag = număr fragmente; 
GAc = grosime ac puncţie eco-ghidată; RezBio = rezultat biopsie eco-ghidată; 
RezMPPO = rezultat morfopatologic postoperator; * p < 0.05 

 
Două cazuri din şaizeci şi unu au fost clasificate ca şi patologie de graniţă la 

puncţia biopsie ecoghidată. Rezultatul morfologic postoperator a diagnosticat un singur 
caz cu patologie de graniţă. Cazurile diagnosticate prin biopsie ecoghidate şi/sau 
examen morfopatologic post-operator la graniţă nu au fost luate în considerare în  
calcularea parametrilor statistici ai biopsiei histologice ecoghidate ca test diagnostic în 
patologia tumorală mamară. 

Pe baza tabelului de confidenţă prezentat în tabelul 5 au fost calculaţi următorii 
parametrii: 
 

Tabelul 5. Puncţia histologică ecoghidată ca test diagnostic în patologia 
malignă mamară 

  PatMalign+ PatMalign- Total 
PcBiopEco+ 50 0 50 
PcBiopEco- 2 6 8 
Total 52 6 58 

 
1. Sensibilitate = 0.9615, 95%CI[0.8748 - 0.9897]  
2. Specificitate = 1.0000, 95%CI [0.6070 - 1.0000]  
3. Rata falşilor pozitivi = 0.0000, 95%CI [0.0000 - 0.3930] 
4. Rata falşilor negativi = 0.0385, 95%CI [0.0103 - 0.1252] 
5. Prevalenţa = 0.8966, 95%CI [0.7962 - 0.9538]  
6. Acurateţea testului = 0.9655, 95%CI [0.8868 - 0.9907] 
7. Raţia de probabilitate =  0.0385, 95%CI [0.0107 - 0.1570] -> testul negative 

exclude boala 
8. Riscul relativ = 4.0000, 95%CI [1.2227 - 12.0109] 

Hi pătrat: χ2 = 34.1312 (p = 0.0000) 
Coeficientul de corelaţie dihotomială Φ = 0.7671 
 
 Discuţii 

 
Biopsia percutană este indicată în cazul leziunilor din clasele BI-RADS 4 

(suspecte) şi 5 (puternic sugestive de malignitate). În cazul în care într-o leziune BI-
RADS 4 biopsia percutană este cu rezultat benign concordant cu aspectul radio-
imagistic, pacientele sunt scutite de o intervenţie chirurgicală cu scop diagnostic. 
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În cazul leziunilor nodulare BI-RADS 5, utilitatea biopsiei percutane depinde 
de stadiul clinic al leziunilor, fiind indicată în cazul în care este necesară instituirea 
chemoterapiei neoadjuvante cu intervenţia chirurgicală într-un timp secund. În cazul 
intervenţiei primare, respectiv sector cu nodul santinelă,  biopsia percutană nu este 
indicată în leziunile nodulare BI-RADS 5 [9]. În toate celelalte cazuri de leziuni BI-
RADS 5 (respectiv microcalcifieri) biopsia percutană preoperatorie furnizează 
informaţii referitoare la caracterul leziunii (prezenţa unei componente invazive sau nu) 
cu planificarea corespunzătoare a tipului de intervenţie (sector în caz de carcinom ductal 
in situ, sector cu nodul santinelă în caz de carcinom invaziv) [10,11,12]. 

Deşi datele din literatura sugerează necesitatea prelevării a minimum 6 
fragmente bioptice în cazul microcalcifierilor [13] şi a minim 3 sub ghidaj ecografic 3D 
[14], în cazul studiului de faţă rezultatul definitiv morfopatologic al cilindrilor tisulari 
nu a depins de numărul fragmentelor extrase. Inclusiv în cazurile în care s-a prelevat un 
singur fragment bioptic, rezultatele au fost concludente. 

De asemenea, nu a existat o corelatie între grosimea (14 G vs 18 G) [15] sau 
tipul acului utilizat (automat vs semiautomat). 

Nu a existat in studiul nostru nici un rezultat fals pozitiv şi au fost doar două 
cazuri de rezultate fals negative (0.03%), respectiv un caz de carcinom lobular invaziv 
si unul de adenoză sclerozantă plus focare de carcinom ductal in situ.  

Trei cazuri nu au fost luate în considerare în calcularea parametrilor 
statistici.Acestea au fost cazurile diagnosticate ca leziuni de graniţă. Două dintre acestea 
au fost diagnosticate cu patologie la graniţă la examenul morfopatologic consecutiv 
biopsiei percutane (respectiv tumoră filodă borderline si hiperplazie epitelială ductală 
atipică) dovedindu-se, postoperator, a fi leziuni maligne (tumoră filodă malignă 
respectiv carcinom lobular invaziv). Un caz a fost diagnosticat secundar biopsiei 
percutane ca fiind malign (tumoră filodă malignă), postoperator diagnosticul fiind de 
leziune la graniţă (respectiv tumoră filodă borderline). Toate aceste leziuni (tumora 
filodă, carcinomul lobular şi hiperplazia epitelială ductală atipică) fac parte, împreună 
cu alte leziuni (cicatricea radiară, carcinomul lobular in situ etc) din categoria leziunilor 
care, odată diagnosticat in fragmentele tisulare obţinute prin biopsie percutană trebuiesc 
obligatoriu excizate datorită riscului mare de subevaluare morfopatologică. 

Datele obţinute în studiul nostru referitor la valoarea biopsiei percutane 
ecoghidate sunt comparabile cu cele din literatură, respectiv sensibilitate de 96,15%, 
specificitate de 100%, cu o acurateţe a testului de 96,55% şi o raţie de probabilitate de 
3,85%. Valorile sunt mai mari în cazul manoperei ecoghidate decât in cazul ghidajului 
stereotaxic [16], acest fapt explicându-se în principal prin faptul că sub ecoghidaj, 
manopera este efectuată în timp real, cu posibilitatea repoziţionării acului în timpul 
menevrei de extragere e fragmentelor. 

Biopsia percutană are o sensibilitate şi o specificitate mai mare comparativ cu 
biopsia aspirativă cu ac fin, cu mai puţine rezultate fals negative sau fals pozitive. Din 
acest motiv considerăm că în cazul leziunilor BI-RADS 4 sau 5 în care puncţia 
citologică ecoghidată este neconcludentă se impune nu repetarea examenului citologic, 
ci efectuarea unei biopsii percutane.  

De menţionat că limita principală a studiului de faţă o constituie numărul 
limitat de paciente. Numărul limitat nu se datorează numărului redus de paciente care ar 
fi avut indicaţie clinică de a urma procedua mai sus mentionată ci datorită faptului că un 
număr important de paciente, cu leziuni cel mai probabil benigne, au ales ca alternativă 
diagnostică intervenţia chirurgicală cu examen histopatologic consecutiv.  
 
 Concluzii  
 
1. Biopsia histologică percutană are o valoare deosebită în diagnosticul leziunilor 

mamare, atât în strategiile de screening cât şi în cele de diagnostic. 
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2. În cazul leziunilor maligne în care intervenţia chirurgicală este primul pas 
terapeutic puncţia citologică pozitivă permite planificarea corespunzătoare a tipului 
de intervenţie. 

3. În cazul în care există discordanţă între examenul citologic şi examenul clinic şi/sau 
radio-imagistic (mamografie şi/sau ecografie), se va recomanda efectuarea unei 
biopsii histologice percutane şi nu repetarea unui examen citologic. 

4. În cazul leziunilor maligne în care este necesară instituirea chimioterapiei 
neoadjuvante se va indica biopsia percutană. 

5. Rezultatele biopsiei percutane nu sunt influenţate de grosimea acului sau de 
numărul fragmentelor extrase. 

6. Biopsia percutană are valoare deosebită şi în cazul leziunilor benigne, „triplul test” 
negativ (respectiv examen clinic negativ, mamografie şi/sau ecografie negativă şi 
biopsie negativă) evitând intervenţiile chirurgicale inutile.  
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