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Streszczenie

Wstęp: Rak piersi jest jednym z  najczęściej występujących 
nowotworów u kobiet. Stanowi 20% wszystkich zachoro-

wań na nowotwory, a w ostatnich kilku latach zachorowalność 
wzrosła o  4-5%. Dane przedstawione w  Krajowym Rejestrze 
Nowotworów Złośliwych w 2004 roku zarejestrowano 106 męż-
czyzn z tym nowotworem i ponad 12 000 nowych zachorowań 
wśród kobiet. Podstawowym leczeniem jest radykalne usunięcie 
gruczołu piersiowego wraz z regionalnymi węzłami chłonnymi. 
Metoda ta z biegiem czasu została uzupełniona przez izotopową 
i śródoperacyjną ocenę węzła wartownika. Węzeł z definicji jest 
pierwszym węzłem leżącym na drodze spływu chłonki pomiędzy 
guzem nowotworowym a węzłami chłonnymi. Zidentyfikowanie 
takiego węzła wymaga odpowiedniej techniki i aparatury.
Cel pracy: Celem pracy badawczej jest ocena przydatności wy-
konywania akwizycji zdjęcia bocznego w  procesie identyfikacji 
węzła chłonnego wartownika w  technice SNOLL u  pacjentek 
z rakiem piersi.
Omówienie: W pracy opisano 121 pacjentek z rozpoznaniem raka 
piersi. W celu identyfikacji węzła wartownika pacjentki zostały 
poddane procedurze iniekcji radiofarmaceutyków znakowanych 
izotopem promieniotwórczym 99mTc-NC oraz 99mTc-MAA przy 
użyciu techniki SNOLL w celu oznaczenia węzła wartowniczego. 
Technika ta polega na doguzowym podaniu pod kontrolą USG 
preparatu Maasol – makroagregaty ludzkiej albuminy o wymia-
rze 10-150 μm (ROLL) oraz radiokoloidu podawanego w drugiej 
kolejności podskórnie, nad pierwotną zmianą Nanocoll – nano-
koloidowe cząsteczki albuminy ludzkiej. Po uprzednim oznako-
waniu węzła w/w metodą w dniu zabiegu operacyjnego wyko-
nywano limfoscyntygrafię z  użyciem gammakamery Spect/CT 
Philips BrightView XCT wyposażoną w kolimatory niskiej energii 
wysokiej rozdzielczości o wymiarach matryc 128 x 128.
Wnioski: Procedura węzła wartowniczego i wykonywanie akwi-
zycji w projekcjach AP i BOK zdaje się być alternatywną techniką 
wizualizacyjną dla pacjentek z rakiem piersi.

Słowa kluczowe: węzeł wartowniczy, rak piersi

Abstract

Introduction: Breast cancer is one of the most frequent neopla-
sms in women. It makes 20% of all cases of tumour and in re-

cent years its incidence has risen by 4-5%. According to the data 
presented in the National Malignant Cancer Registry, in 2004 
106 men and over 12,000 new women patients with the tumour 
were recorded. The basic treatment is radical resection of the 
mammary gland with the regional lymph nodes. Over time it 
was supplemented with the isotope and intraoperative assess-
ment of the sentinel node. By definition, the sentinel node is 
the first node located on the way of lymph flow between the 
tumour and lymph nodes. Identification of this node requires an 
appropriate technique and equipment.
Aim of study: The aim of the study is evaluation of the useful-
ness of lateral image acquisition in identification of the sentinel 
lymph node with the SNOLL technique in women patients with 
breast cancer.
Discussion: The study describes 121 patients with diagnosed 
breast cancer. In order to identify the sentinel node the patients 
underwent the procedure of injection of radiopharmaceuticals 
labelled with radioactive isotope 99mTc-NC and 99mTc-MAA with 
the use of SNOLL technique. The technique consists in intratu-
moural ultrasound-controlled administration of Maasol – mac-
roaggregated human albumin sized 10-150 μm (ROLL) and then 
subcutaneous administration of a radiocolloid over the primary 
lesion, i.e. Nanocoll – nanocolloidal human albumin particles. 
Having labelled the node with the aforementioned method, 
on the day of the surgery lymphoscintigraphy was carried out 
by means of a gamma camera Spect/CT Philips BrightView XCT 
equipped with low energy high resolution collimators with 128 
x 128 matrixes.
Conclusions: The sentinel node procedure and acquisitions in AP 
and lateral projections seem to be an alternative imaging tech-
nique for patients with breast cancer.
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Wprowadzenie

Rak sutka jest najczęstszym nowotworem złośliwym u  kobiet 

w większości rozwiniętych państw świata. Pomimo ogromnego 

postępu, jaki dokonał się w rozpoznawaniu i  leczeniu tego no-

wotworu, umieralność nie maleje. Rak piersi jest heterogenną 

chorobą. W  jej ramach można wyodrębnić podtypy o  różnych 

cechach morfologicznych i biologicznych, które są podatne na 

poszczególne metody leczenia, o różnym rokowaniu. Profilakty-

ka mammograficzna, która została wprowadzona na dużą skalę 

doprowadziła do zwiększenia wykrywalności i  rozpoznawania 

guzów pierwotnych o niewielkim zaawansowaniu. Dzięki temu 

udowodniono, że we wczesnych stopniach zaawansowania 

mniej agresywne leczenie jest równie skuteczne jak mastek-

tomia. Leczenie oszczędzające pierś i  biopsja węzła wartowni-

czego cechuje się rosnącym zainteresowaniem wielu ośrodków 

klinicznych, które w swoich placówkach lub w ich pobliżu mają 

dostęp do zakładów medycyny nuklearnej [1].

Epidemiologia raka piersi – świat

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym wśród ko-

biet na świecie, stanowiąc u nich około 19% ogółu zachorowań 

na nowotwory, mężczyźni stanowią zaledwie 0,5% chorych. 

Rocznie rejestruje się powyżej 10 tys. nowych zachorowań, 

z czego umiera 5 000. Dane dotyczą nie tylko osób nowo zapa-

dających na raka, ale też tych, które zachorowały wcześniej. Jest 

to najczęstszy nowotwór złośliwy wśród mieszkanek Ameryki 

Północnej i Europy (z wyjątkiem byłego ZSRR), większości kra-

jów Ameryki Południowej, Afryki Północnej, Azji Południowo-

-Wschodniej, Australii i Nowej Zelandii. Jedynie w byłym ZSRR 

i Japonii częstszym nowotworem jest rak żołądka. Wśród pozo-

stałych mieszkanek świata dominuje rak szyjki macicy [1, 2].

Epidemiologia raka piersi w Polsce

Pomimo ciągłego postępu, jaki dokonuje się w diagnostyce i le-

czeniu w Polsce rak piersi jest najczęstszym nowotworem roz-

poznawanym u kobiet. Każdego roku nowotwór ten rozpoznaje 

się u ponad 14 000 Polek, z czego ponad 5 000 przegrywa wal-

kę z rakiem. Zachorowalność różni się w poszczególnych woje-

wództwach, np. w Wielkopolsce ryzyko zachorowania jest wyż-

sze (tj. 56/100 000 ASR) od średniej dla Polski, wyższe jest tylko 

w woj. dolnośląskim. Zakłada się, że może to być spowodowane 

przyjęciem przez Wielkopolanki stylu życia charakterystyczne-

go dla krajów Europy Zachodniej – coraz późniejsze rodzenie 

dzieci, unikanie karmienia piersią, zapominanie o odpowiedniej 

diecie i ruchu. Zachorowalność, podobnie jak umieralność, różni 

się w poszczególnych województwach (tj. w woj. dolnośląskim 

17/100000 ASR, woj. wielkopolskim 16/100000, a już w woj. lu-

belskim 11/100000 ASR) [3].

Układ limfatyczny i węzły chłonne

Układ limfatyczny zaczyna się w  przestrzeniach międzykomór-

kowych większości narządów, począwszy od najmniejszych wło-

sowatych naczyń chłonnych. Na ścianach tych naczyń widnieją 

cienkie i wiotkie przypominające swoją budową żyły z częściej 

rozmieszczonymi zastawkami, dzięki którym krążąca w nich lim-

fa (chłonka) może płynąć tylko w jednym kierunku. 

Jednym z głównych źródeł chłonki jest przesącz z osocza krwi 

oraz produkty z  metabolizmu komórek. Limfa zawiera wodę, 

tłuszcze, białka, duże ilości białych ciałek krwi, sole mineralne, 

więc ma podobny skład do osocza. Naczynia limfatyczne (ich 

sieć) tworzą na początek naczynia włosowate, następnie drob-

ne naczynia limfatyczne, a  na końcu duże pnie limfatyczne, 

w skład których wchodzą przewód limfatyczny prawy i przewód 

piersiowy, które po połączeniu doprowadzają limfę do żyły po-

dobojczykowej dostarczającej krew do serca. Kapilary limfatycz-

ne, czyli początkowe odcinki naczyń limfatycznych, zbudowane 

są z  pojedynczej warstwy komórek oplecionych filamentami, 

które łączą się z  włóknami elastycznymi. Płyn, który gromadzi 

się w przestrzeniach międzykomórkowych, doprowadza do roz-

szerzania się włókien umiejscowionych w komórkach śródbłon-

ka kapilar limfatycznych, co powoduje wnikanie płynu do na-

czyń poprzez otwarcie okienek międzykomórkowych. Wzrost 

ciśnienia chłonki wewnątrz naczyń powyżej wartości ciśnienia 

płynu śródmiąższowego jest zgodny z  gradientem ciśnienia. 

Z tego powodu chłonka w początkowych odcinkach naczyń lim-

fatycznych staje się trzykrotnie bardziej zagęszczona niż płyn 

międzykomórkowy.

Krew przepływająca przez naczynia włosowate komórki od-

żywia naczynia, które pobierają z  niej niezbędne związki che-

miczne, a  produkty przemiany materii zostają wydalone do 

przestrzeni międzykomórkowych. Odzyskane produkty prze-

chodzą do chłonki i razem z nią trafiają bezpośrednio do naczyń 

krwionośnych. Naczynia limfatyczne, jak i naczynia krwionośne, 

są naturalnymi drogami, którymi płyny ustrojowe docierają do 

wszystkich mikroczęści organizmu. Często szkodliwe czynniki, 

które są niepożądane, trafiają do płynów ustrojowych. Do krwi 

różnymi drogami mogą przedostawać się mikroorganizmy lub 

inne bakterie chorobotwórcze, które bardzo szybko docierają 

do miejsc odpowiednich do ich rozwoju. Układ limfatyczny prze-

nosi wolniej zarazki chorobotwórcze, ponieważ na drodze limfy 

znajdują się węzły chłonne. Węzły rozmieszczone są na drodze 

naczyń limfatycznych, wzdłuż naczyń krwionośnych w  otocze-

niu większości organów i tkanek organizmu, z wyjątkiem szpiku, 

układu kostnego, mózgu oraz mięśni. Ludzki organizm posiada 

ich około osiemset. Węzły chłonne zawierają siateczkowo-

-śródbłonkowe komórki, głównie fagocyty, których zadaniem 

jest zatrzymanie, filtrowanie komórek nowotworowych, bakte-

rii i innych szkodliwych substancji. Gdyby węzły te zostały zaata-

kowane przez chorobę, to przez pewien czas proces chorobo-

twórczy toczyłby się tylko w obrębie węzła, a nie rozszerzał się 

dalej. Z uwagi na to, że na drodze naczynia chłonnego znajduje 
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się więcej niż jeden węzeł chłonny, choroba przenoszona drogą 

chłonki (limfy) toczy się znacznie wolniej niż drogą krwi. Naczy-

nia limfatyczne są najczęstszą drogą szerzenia się nowotworów 

złośliwych. W zaawansowanym stadium komórki nowotworowe 

mogą się przedostawać do innych węzłów chłonnych, dalej do 

narządów i tym samym wytworzyć tam odległe ogniska przerzu-

towe [23, 24, 27].

Rys. 1. Drogi odpływu chłonki i położenie regionalnych węzłów chłonnych 

Źródło: www.padtech.pl.

Obszar węzłów chłonnych graniczących 
z gruczołem piersiowym 

• A mięsień piersiowy większy

• B węzły chłonne pachowe: poziom I 

• C węzły chłonne pachowe: poziom II 

• D węzły chłonne pachowe: poziom III 

• E nadobojczykowe węzły chłonne

• F wewnątrzsutkowe węzły chłonne

Koncepcja biopsji węzła wartowniczego

Koncepcja biopsji węzła wartowniczego pierwotnie została 

opisana przez Romana Cabanasa w  1977 roku, chirurga z  Po-

łudniowej Ameryki, który twierdził, iż komórki nowotworowe 

rozprzestrzeniają się drogą naczyń limfatycznych. Założył on, iż 

komórki z pierwotnego raka penisa początkowo przedostają się 

do węzłów chłonnych pachwiny, a węzeł, który jest pierwszy na 

ich drodze, nazwał węzłem wartowniczym. Węzeł chirurgicznie 

usunięty i  zbadany histologicznie jest wyznacznikiem statusu 

całego regionalnego pola limfatycznego (regionalnych węzłów 

chłonnych). Jeśli pierwszy węzeł na drodze spływu chłonki 

okaże się być zajęty przez przerzuty nowotworowe, prawdopo-

dobieństwo, że reszta regionalnych węzłów chłonnych również 

jest zajęta, w tym wypadku konieczne jest wycięcie wszystkich 

lokalnych węzłów chłonnych, tzw. limfadenektomia. Gdy węzeł 

wartowniczy okaże się być wolny od przerzutu, limfadenekto-

mia jest zbędna. Koncepcja w przypadku raka penisa okazała się 

być bardzo trafiona, ponieważ spływ limfy z badanego wówczas 

obszaru odbywa się w  jednym kierunku – do pachwiny. Złożo-

ność sprawie nadała jednak dyskusja dotycząca nowotworów 

innych części ciała i  organów, ponieważ mają inne drogi, jeśli 

chodzi o  drenaż limfatyczny. Koncepcja węzła wartowniczego 

została szerzej rozpowszechniona i  zauważona przez Fishera 

i  wykorzystywana w  większych ośrodkach klinicznych, jednak-

że musiało minąć 20 lat. W 1991 roku zespół chirurgów z John 

Wayne Cancer Institute z Donaldem Mortonem jako przewodni-

czącym, rozpoczął badania nad zastosowaniem tej techniki dla 

pacjentów z czerniakiem (melanoma). Guiliano wraz z zespołem 

w roku 1994 przeprowadził pierwsze kliniczne badania u pacjen-

tek z rozpoznaniem raka piersi. Późniejsze badania kliniczne roz-

wijały się niezwykle szybko, pojawiły się również ręczne sondy 

promieniowania gamma służące do śródoperacyjnej lokaliza-

cji węzłów wartowniczych, które bardzo pomogły w  technice 

limfoscyntygraficznej. 

American Joint Commitee on Cancer (AJCC) oraz Internatio-

nal Union Against Cancer (IUAC) przyjął metodę biopsji węzła 

wartowniczego (SLNB) do procedur medycznych. Zaletą owej 

procedury jest mniejsze ryzyko obrzęków limfatycznych, powi-

kłań ruchowych oraz bólowych w porównaniu ze standardową 

limfadenektomią. Jednakże procedura ta pomimo swoich zalet 

budzi również kontrowersje i pytania np. o tzw. przerzuty ska-

czące (skip metastses), czyli przerzuty nowotworowe pojawiają-

ce się nie w pierwszym węźle, lecz w kolejnych. Problemem są 

również mikroprzerzuty o wielkości 0,2-2 mm, izolowanie komó-

rek, których wielkość nie przekracza 0,2 mm, wieloogniskowość 

nowotworów oraz kolejne węzły, które są większe i  mają bar-

dziej aktywne mikrofagi skumulują wyższą aktywność niż WW.

Należy podkreślić, iż istotne znaczenie ma aspekt techniczny 

śródoperacyjnej lokalizacji WW, tzw. krzywa uczenia, czyli że 

czynnik ludzki ma duże znaczenie przy prawidłowości lokalizacji 

węzła (doświadczenie chirurga ma ogromny wpływ w przepro-

wadzaniu takich typów zabiegów) [6, 7, 8, 23].

Cel pracy

Celem pracy jest ocena przydatności wykonywania dodatkowej 

akwizycji w projekcji bocznej w procesie scyntygraficznej iden-

tyfikacji węzła chłonnego wartownika w technice SNOLL u pa-

cjentek z rakiem piersi.

Materiał

Do pracy włączono 121 pacjentek, u  których nowotwór został 

wykryty podczas badań mammograficznych. Występował on 
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w  postaci mikrozwapnień jednoogniskowych na obszarze nie 

większym niż 10 mm. Badania prowadzono od kwietnia 2010 do 

czerwca 2011 roku w Wielkopolskim Centrum Onkologii, w Za-

kładzie Medycyny Nuklearnej. Badane pacjentki były w  wieku 

od 33 do 81 lat (średnia 56,2 ± 9,6). Wszystkie pacjentki miały 

oznakowany węzeł wartowniczy w  ramach diagnostyki przed 

planowanym zabiegiem operacyjnym. W  każdym przypadku 

ocena węzłów poprzez limfoscyntygrafię była przeprowadzana 

w ramach pierwotnego wycięcia raka piersi. 

Tabela 1. Kryteria kwalifikujące pacjentki do wykonania badania SNOLL1

Kryteria kwalifikacji pacjentów do techniki SNOLL

wielkość guza < 10 mm w mammografii

brak powiększonych palpacyjnie węzłów chłonnych

brak ciąży

zgoda pacjenta na badanie

wiek – wszystkie

BMI – wszystkie

Źródło: T. Jatrzębski, P. Murawa, Z. Nowecki, B. Adamczyk, D. Murawa, P. Nowaczyk 

i in.: Węzeł wartowniczy w chorobach nowotworowych, Fundacja Polski Przegląd 

Chirurgiczny, Warszawa 2010.

Charakterystyka grupy badawczej

Do grupy badanej należały same kobiety, zostały one podzie-

lone na 6 przedziałów wiekowych. Najliczniejszą grupę stanowi-

ły pacjentki w przedziale od 51-60 lat. 

Na rysunku 3 przedstawiono charakterystykę grupy badaw-

czej umieszczonej w przedziałach wagowych. Największą grupę 

pacjentek stanowiły pacjentki w przedziale wagowym 61-80 kg 

– było ich 59. Z kolei do przedziału wagowego powyżej 100 kg 

zakwalifikowanych zostało 6 kobiet.

Metoda

Radionuklidem stosowanym w  tej metodzie jest 99mTc (emiter 

promieniowania gamma) o energii 140 keV, a  jego czas półroz-

padu wynosi 6 godzin. Powstaje z  rozpadu macierzystego izo-

topu 99Mo. W  tym celu izotop otrzymywany jest z  generatora 
99Mo/99mTc. Generator technetowy można poddawać elucji kilka 

razy dziennie w  okresie jednego tygodnia. Roztwór otrzymy-

wany w ten sposób jest podstawowym składnikiem większości 

zestawów radiofarmaceutycznych, które służą do przygotowa-

nia radiofarmaceutyków do wykonywania badań techniką scyn-

tygraficzną. Otrzymany roztwór technetowy należy przed uży-

ciem zmierzyć – w  przypadku tego badania preferowana ilość 

wynosiła 5 ml. Do przygotowania preparatu Nanocoll zużywa się 

od 370 MBq do 500 MBq, jest to zależne od ilości wykonywanych 

badań. Wówczas aktywność podawanego znacznika 99mTc-NC nie 

przekracza 37 MBq w objętości od 0,6 do 0,8 ml roztworu soli 

fizjologicznej (aktywność i objętość mogą ulec zmianie – głów-

nym czynnikiem jest wielkość gruczołu piersiowego) oraz 99mTc-

-MAA o aktywności 20-25 MBq w objętości 0,2 ml roztworu soli 

fizjologicznej.

W dalszej części badania pacjentki poddano procedurze iniek-

cji radiofarmaceutyków znakowanych izotopem promieniotwór-

czym 99mTc-NC oraz 99mTc-MAA przy użyciu techniki SNOLL. 

W zależności od czasu, jaki ma upłynąć od momentu iniekcji do 

operacji różna jest aktywność podawanego radiofarmaceutyku. 

W pierwszej kolejności pod kontrolą USG podano Maasol – ma-

kroagregaty ludzkiej albuminy o wymiarze 10-150 μm, które ze 

względu na wielkość swoich cząsteczek nie przedostają się do 

naczyń chłonnych, pozostając w  miejscu wstrzyknięcia (loży 

guza). Technika ta nazywana jest techniką ROLL. Radiokoloid, 

który podano w  drugiej kolejności, to Nanocoll – stanowi on 
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Rys. 2 Liczba osób przebadanych w przedziałach wiekowych (n = 121)

Źródło: Materiał własny.

Rys. 3 Liczba pacjentów w przedziałach wagowych

Źródło: Materiał własny.

Rys. 4 99mTc-MAA-makroagregaty ludzkiej albuminy; wielkość cząsteczki: 10-150 

um; preparat Maasol, GE Healthcare, UK

Źródło: Materiał własny.
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przykład nanokoloidowych cząsteczek albuminy ludzkiej. Małe 

cząsteczki od 5 nm mogą wnikać do kapilar krwionośnych i dalej 

z krwią do wątroby i śledziony. Dzięki temu podwyższają tło pro-

mieniowania. Cząsteczki większe aniżeli 100 nanometrów zwy-

kle zostają w przestrzeniach wewnątrztkankowych, nie wnikając 

do naczyń krwionośnych, w ich przypadku preferowaną warto-

ścią cząstek jest granica od 10-80 nm. Za najbardziej pożądaną 

formę podania znacznika uznaje się podanie: doskórnie, pod-

skórnie, podotoczkowo, okołootoczkowo, nad pierwotną zmia-

ną lub okołoguzowo. Wybór jednej z powyższych form umożliwił 

wyznakowanie pachowych węzłów, nie uwidaczniając spływu 

limfy do innych grup węzłów, np. przymostkowych. 

Radiokoloid podano na dzień przed zabiegiem. W tym przy-

padku miano na uwadze fakt, by czas podania znacznika nie 

przekraczał 14-16 godzin do momentu operacji. 

Limfoscyntygrafia 

W dniu zabiegu operacyjnego wykonywano ocenę obrazową 

umiejscowienia węzła „wartownika” w  obrębie pachy. Badanie 

wykonywano przy użyciu gammakamery SPECT/CT Philips Bri-

ghtView XCT wyposażonej w kolimatory niskiej energii o wyso-

kiej rozdzielczości (wymiary matrycy 128 x  128). W  celu oceny 

umiejscowienia węzła „wartownika” w  obrębie pachy badanie 

wykonywano po ułożeniu chorej w  pozycji AP z  ręką pod gło-

wą po stronie badanej piersi oraz przyciągniętym gruczołem 

piersiowym do środka. Dzięki temu zagwarantowano odsunię-

cie miejsca podania znacznika izotopowego od obszaru pachy 

i  ograniczenie w  ten sposób promieniowania tła. Głowice zo-

stały ustawione pod kątem 90°. Celem takiego działania była 

jednoczesna akwizycja w  projekcji AP i  Bok z  wykorzystaniem 

zewnętrznego źródła promieniowania. Dzięki temu można wy-

konać badania w ciągu 5 minut. 

Za wynik pozytywny uznawano wyraźne ognisko kumulacji ra-

dioznacznika w węźle chłonnym. W przypadku, gdy obraz był nie-

jednoznaczny, uznawano wynik limfoscyntygrafii za negatywny. 

Rys. 5 99mTc-NC-nannokoloid ludzkiej albuminy; wielkość cząsteczki: 10-80 nm; pre-

parat Nanocoll, GE Healthcare, UK

Źródło: Materiał własny.

 Rys. 6 Techniki różnych miejsc podań

Źródło: T. Jatrzębski, P. Murawa, Z. Nowecki, B. Adamczyk, D. Murawa, P. Nowaczyk i in.: Węzeł wartowni-

czy w chorobach nowotworowych, Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, Warszawa 2010.

Rys. 7 Technika ROLL – podanie znacznika doguzowo pod kontrolą USG

Źródło: Materiał własny.

Rys. 8 Moment podania znacznika koloidowego Maasol do zmiany pod kontrolą 

ultrasonografii. Widoczny koniec igły w centrum zmiany

Źródło: Materiał własny.
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Rys. 13 Uwidocznienie dwóch węzłów w projekcji bocznej

Źródło: Materiał własny.

Rys. 9 Obraz scyntygraficzny przedstawia brak wychwytu radioznacznika w projek-

cji AP i bocznej w węźle wartowniczym

Źródło: Materiał własny.

Rys. 10 Obraz badania limfoscyntygraficznego nie uwidocznił węzła w projekcji AP, 

natomiast uwidoczniony on został w projekcji bocznej

Źródło: Materiał własny.

Rys. 11 Obraz badania limfoscyntygraficznego pokazuje, iż miejsce podania znacz-

nika w projekcji AP nakłada się z węzłem wartowniczym, natomiast uwidocznienia 

węzeł w projekcji bocznej

Źródło: Materiał własny.

Rys. 12 Badanie wskazało pojedynczy węzeł widoczny w projekcji AP i BOK

Źródło: Materiał własny.

Rys. 14 Obraz przedstawia pojedynczy węzeł widoczny w projekcji AP oraz widocz-

ne dwa węzły w projekcji bocznej

Źródło: Materiał własny.

Rys. 15 Uwidocznienie dwóch węzłów w obu projekcjach

Źródło: Materiał własny.

Rys. 16 Charakterystyczne przysłonięcie węzłów w projekcji AP przez miejsce poda-

nia znacznika. Akwizycja boczna uwidoczniła dwa węzły

Źródło: Materiał własny.

Śródoperacyjne potwierdzano umiejscowienie węzła „war-

townika” pod kątem wzmożonej aktywności, za pomocą 

ręcznego detektora promieniowania gamma. Po zidentyfiko-

waniu węzła „wartownika” przesyłano go osobno do oceny 

histopatologicznej

Rys. 17 Przygotowanie do zabiegu. Rozrysowane cięcia skórne. Guz w kwadrancie 

górnym zewnętrznym

Źródło: Materiał własny.
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Rys. 18 Oznaczone na skórze przedoperacyjnie miejsce zmiany pierwotnej w piersi 

oraz lokalizacja przy pomocy ręcznej gamma sondy położenia węzła wartowniczego

Źródło: Materiał własny.

Rys. 19 Gamma sonda Neoprobe

Źródło: Materiał własny.

Rys. 20 Gamma sonda Neoprobe w  trakcie pracy wskazuje zliczenia na poziomie 

389 (materiał własny)

Rys. 21 Typowy obraz śródoperacyjny w trakcie leczenia oszczędzającego gruczoł 

piersiowy z biopsją węzła wartowniczego

Źródło: Materiał własny.

Rys. 22 Moment pobrania węzła wartowniczego z dołu pachowego

Źródło: Materiał własny.

Rys. 23 Pobrany węzeł chłonny wartowniczy

Źródło: Materiał własny.
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Rys. 28 Efekt końcowy zabiegu operacyjnego

Źródło: Materiał własny.

Wyniki

Spośród 121 badanych pacjentek, u  14 (12%) badanie nie uwi-

doczniło ogniska aktywności pozwalającej zlokalizować węzeł 

wartowniczy. U  pozostałych 107 pacjentek stwierdzono obec-

ność węzła wartownika w badaniu scyntygraficznym w projekcji 

bocznej. Spośród tej grupy pacjentek w  15 przypadkach (14%) 

stwierdzono ujemny wynik badania w projekcji przedniej.

U 36 pacjentek badanie uwidoczniło więcej niż jeden węzeł 

chłonny. Analizując liczbę uwidocznionych węzłów chłonnych 

w  poszczególnych projekcjach, stwierdzono istotnie większą 

liczbę węzłów chłonnych w badaniu w projekcji bocznej niż w ba-

daniu w projekcji przedniej (139vs110, p < 0.001). 

Aby przedstawić liczbę pacjentów w danej lokalizacji, przypo-

rządkowano poszczególnym miejscom cyfrę od 1 do 14.

KG – kwadrant górny 1

KGZ – kwadrant górno-zewnętrzny 2

KGW – kwadrant górno-wewnętrzny 3

KDW – kwadrant dolno-wewnętrzny 4

Rys. 24 Rozpreparowany gruczoł piersiowy. Fragment skóry bezpośrednio przyle-

gający do guza

Źródło: Materiał własny.

Rys. 25 Loża po usuniętym guzie

Źródło: Materiał własny.

Rys. 26 Kwadrant gruczołu piersiowego oznaczony nićmi dla potrzeb badania 

histopatologicznego

Źródło: Materiał własny.

Rys. 27 Loża po usuniętym węźle wartowniczym – węzeł pobrany z  tego samego 

cięcia co kwadrant gruczołu piersiowego

Źródło: Materiał własny.
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KPG – kwadrant przyśrodkowo-górny 5

KDP – kwadrant dolno-przyśrodkowy 6

KB – kwadrant boczny 7

C – Centralny 8

P – przyklatkowo 9

CZ – ćwiartki zewnętrzne 10

CG – ćwiartki górne 11

KDZ – kwadrant dolno-zewnętrzny 12

KD – kwadrant dolny 13

KZ – kwadrant zewnętrzny 14

Na podstawie badań mammograficznych została okre-

ślona lokalizacja guza, największą grupę pacjentek sta-

nowiły kobiety, u  których zmianę nowotworową opisano 

w kwadrancie górnym zewnętrznym.
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