Uw pathologierapport beter begrijpen.

Borstonderzoek – atypische ductale hyperplasie en goedaardige afwijkingen
U kunt uw pathologieverslag beter begrijpen met dit overzicht van veel gestelde
vragen.

De chirurg of radioloog heeft een biopsie (een weefsel stukje) of borstweefsel bij u
verwijderd. Dit weefsel of uw borst is op uiterlijke kenmerken en onder de microscoop
onderzocht door een patholoog. Dat is de medisch specialist die door middel van onderzoek
aan weefsel of cellen helpt bij de diagnose van uw ziekte. Het verslag van dit onderzoek is
het pathologierapport. In de praktijk wordt dit vaak het P.A.-verslag of de P.A. genoemd.
P.A. komt van de vroegere naam voor dit specialisme: Pathologische Anatomie. Het P.A.verslag wordt gebruikt door uw behandelende arts(en) om (samen met de overige
medische gegevens) te bepalen hoe u het beste geholpen kunt worden.
Dit overzicht van veel gestelde vragen helpt u om de medische taal te helpen begrijpen die
gebruikt wordt in een pathologie verslag.
1.

Wat betekent naaldbiopt, naaldbiopsie, biopsie of lumpectomie?

Naaldbiopt (of naaldbiopsie): een dun weefsel stukje dat met een naald uit de borst wordt
gehaald om het weefsel te kunnen laten onderzoeken door een patholoog.
Biopsie: een klein weefselstukje dat door de chirurg bij een operatie uit de borst wordt
gehaald om het weefsel te kunnen laten onderzoeken door een patholoog.
Lumpectomie: een borstsparende verwijdering van een gezwel uit de borst. Daarbij wordt
altijd enig omgevend weefsel mee verwijderd om er zeker te zijn van dat al het
kankerweefsel verwijderd wordt. Lumpectomie is de meest gangbare benaming voor het
chirurgisch verwijderde deel van de borst bij borstsparende therapie.
2.

Wat betekent hyperplasie?

De borst bestaat uit klierweefsel dat omgeven wordt door steunweefsel (vetweefsel en
bindweefsel). Het klierweefsel bestaat uit klierkwabjes die tijdens het zogen melk
produceren en hun afvoergangen die samenkomen en uitmonden in de tepel.
Hyperplasie wil zeggen dat er goedaardige celgroei is van de cellen van de klierkwabjes en
afvoergangen.
3.

Wat betekent ductale hyperplasie of lobulaire hyperplasie?

De plaats waar de hyperplasie ontstaat bepaalt het type hyperplasie en daarmee de
kenmerken van de cellen onder de microscoop. Een ductale hyperplasie ontstaat in de
afvoergangen. Een lobulaire hyperplasie ontstaat in de klierkwabjes.

4.

Wat betekenen E-Cadherin en p120?

Dit zijn aanvullende onderzoeken die de patholoog uitvoert om te bepalen of de
hyperplasie vanuit de kwabjes of vanuit de afvoergangen is ontstaan. Dit aanvullende
onderzoek is niet altijd noodzakelijk.
5.

Wat betekent atypische ductale hyperplasie (ADH) of atypische lobulaire
hyperplasie (ALH)?

Atypische ductale hyperplasie (ADH) en atypische lobulaire hyperplasie (ALH) is
plaatselijke toename van de cellen in de afvoergangen of de klierlobjes met een afwijkend
uiterlijk bij microscopisch onderzoek. Deze afwijking verhoogt de kans op het ontstaan van
borstkanker
6.

Wat betekent keratine, HMWCK, 34ßE12 CK903, CK5/6, p63, m-SMA (smooth
muscle actin), smooth muscle myosin heavy chain, calponine of keratine?

Dit zijn aanvullende onderzoeken die de patholoog uitvoert om tot een juiste diagnose te
komen. Dit aanvullende onderzoek is niet altijd noodzakelijk.
7.

Wat betekent adenose, scleroserende adenose, radial scar, complexe
scleroserende laesie, papillomatosis, papilloom, apocriene metaplasie, cysten,
cilindercel metaplasie, collageneuze sferulose, ductectasie, fibrocysteuze
mastopathie, flat epithelial atypia of columnar cell change with prominent
apical snouts and secretions (CAPSS)?

Al deze termen hebben betrekking op goedaardige veranderingen die bij microscopisch
onderzoek in borstweefsel gevonden kunnen worden.
8.

Wat betekent microcalcificaties?

Kleine stukjes kalk (microcalcificaties) kunnen zowel in goedaardig borstweefsel als in
borstkanker voorkomen. Ze kunnen gezien worden op borstfoto’s en onder de microscoop.
Als de radioloog op basis van de borstfoto denkt dat de kalk van borstkanker zou kunnen
zijn zal hij een biopsie (laten) nemen. Op zichzelf heeft deze kalk geen verdere betekenis.
9.

Wat betekent vetnecrose of adiponecrose?

Vetnecrose is hetzelfde als adiponecrose. Het is ontsteking, bloeding en verlittekening in
vetweefsel onder de huid of in de borst die door stoten of vallen kan ontstaan, of na een
eerdere operatie of punctie. Vetnecrose ontstaat ook wel eens zonder duidelijke oorzaak.
Het is een goedaardige afwijking.

10.

Wat betekent fibroadenoom, fibroepitheliale laesie en fyllodestumor ?

Het fibroadenoom is het meest voorkomende goedaardige gezwel in de borst.
De fyllodestumor is een zeldzaam gezwel in de borst dat meestal goedaardig is maar zich
in zeldzame gevallen kwaadaardig kan gedragen.
Soms is het bij onderzoek van een naaldbiopsie moeilijk vast te stellen voor de patholoog
of het een fibroadenoom of een fyllodestumor betreft. Dan wordt wel eens de uitdrukking
celrijke fibroepitheliale tumor gebruikt. Dit betekent dat de diagnose nog niet zeker is en
er aanvullend onderzoek nodig is.

