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Τμήμα Μαστογραφίας ΠΓΝ Πατρών



Να αναδείξουμε τη συμβολή της 
υπερηχοτομογραφίας, η οποία συμπληρώνει 
τον απεικονιστικό έλεγχο του πυκνού μαστού 
μετά την μαστογραφία και την κλινική 
ψηλάφηση για 

 να καθορίσει αν μια βλάβη είναι κυστική ή 
συμπαγής

 να απεικονίσει αν έχει καλοήθη ή κακοήθη 
μορφολογία, καθορίζοντας το μέγεθος, την 
παρυφή του (σαφή/ασαφή όρια), την αγγείωση
και την παρακολούθηση αυτών για τυχόν 
εξέλιξη της βλάβης.



 Στο διάστημα 2010-20/5/2014 προσήλθαν 
στο τμήμα μαστογραφίας για 
υπερηχογραφικό έλεγχο 884 γυναίκες με 
πυκνούς μαστούς στο μαστογραφικό 
έλεγχο, ηλικίας 18-74 ετών. 

 Στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας το 
υπερηχογράφημα πραγματοποιείται 
μεταξύ 1ης και 12ης ημέρας του κύκλου.

 Χρησιμοποιούμε linear επιφανειακό 
ηχοβολέα 15 MHz. 



 Η ασθενής βρίσκεται σε ύπτια θέση με το χέρι 
ψηλά, αντίστοιχα με τον εξεταζόμενο μαστό 
και ελαφρά στροφή της λεκάνης προς τα δεξιά 
για την εξέταση του αριστερού μαστού και 
αριστερά για την εξέταση του δεξιού.

 Χρησιμοποιούμε Doppler για επιπλέον 
πληροφορίες όσον αφορά την αγγείωση της 
βλάβης. 

 Η σάρωση γίνεται ακτινωτά καθώς και κατά 
τον εγκάρσιο και κάθετο άξονα  και πρέπει να 
φτάνει μέχρι τον οπισθομαστικό χώρο.





Εικ.1 : Υπόηχη αλλοίωση στρογγύλου σχήματος 
με σαφή και ομαλά όρια και παρουσία 
οπίσθιας ενίσχυσης, που αποδίδεται σε κύστη

Εικ.2 :υπόηχη αλλοίωση ωοειδούς σχήματος με 
σαφή και ομαλά όρια και ομοιογενή ηχοδομή, 
που αποδίδεται σε ινοαδένωμα

Εικ. 3: Υπόηχη αλλοίωση  με  λοβωτά  
όρια και ανώμαλες προσεκβολές

Εικ.4: υπόηχη αλλοίωση με ανώμαλές, 
ασαφείς προσεκβολές, ασαφές 
περίγραμμα, η οποία εμφανίζει οπίσθια 
σκίαση
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 Ο μεγάλος σε μέγεθος μαστός: η διαγνωστική 
ικανότητα του ηχητικού κύματος εξασθενεί με την 
αύξηση της διαδρομής του, κυρίως στους ιστούς 
πλησίον του θωρακικού τοιχώματος αυξάνοντας τον 
κίνδυνο παράλειψης κάποιων περιοχών εξαιτίας 
χειρισμών.

 Η σημαντική λιποβρίθεια: δεδομένο ότι οι 
πληροφορίες για την υφή ενός ευρήματος 
προκύπτουν από τη συσχέτιση των λοβίων και του 
λίπους. Έτσι ο μεγάλος αριθμός αυτών μπορεί να 
υποκρύψει βλάβες που έχουν παρόμοια υφή με αυτά. 



 Όμως αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι 
συμπληρωματικά με τη μαστογραφία σε γυναίκες 
υψηλού κίνδυνου με πυκνούς μαστούς μπορεί να 
αυξήσει την ανίχνευση του καρκίνου.

 Συγκεκριμένα η μελέτη ACRIN 6666 βρήκε ότι σε αυτή 
τη κατηγορία γυναικών συμπληρώνοντας τη 
μαστογραφία με υπερήχους μπορεί να ανιχνευθούν 
8,2 καρκίνοι επιπλέον ανά 1000 γυναίκες, 
αυξάνοντας την ευαισθησία του συνδυασμού 
μαστογραφίας και υπερήχων  κατά 77,5 % σε 
σύγκριση με 49% μόνο της μαστογραφίας.



 65% περίπου των εξεταζόμενων γυναικών 
δεν είχαν καμία παθολογία

 10%             κύστεις

 20%            ινοαδενώματα 

 5%             νεοεξεργασίες.



 Η συμπληρωματική χρήση των υπερήχων 
για τον προσδιορισμό καλοήθων ή 
κακοήθων εξεργασιών του μαστού είναι 
ένα μεγάλο βοήθημα στα χέρια ενός 
έμπειρου διαγνώστη προσφέροντας 
πληροφορίες  στην αξιολόγηση και την 
παρακολούθηση των ευρημάτων καθώς και 
στην ακριβή επεμβατική προσέγγιση 
αυτών.


