
Ο Ρόλος του Τεχνολόγου 

–Ακτινολόγου στην 

μαστογραφίαμαστογραφία

MEΡΟΣ Α’

Αικ. Μπέκα



ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ:

Απλή αλλά ταυτόχρονα 
σημαντική 
ακτινολογική εξέταση.

Ασφαλής μέθοδος και 
σημαντικό εργαλείο γιασημαντικό εργαλείο για

• την πρόληψη

• την έγκαιρη 
διάγνωση  κ

• την θεραπεία του 
καρκίνου του 
μαστού



• Η μαστογραφία μπορεί να αναδείξει τον 

καρκίνο του μαστού όταν ο όγκος είναι πολύ 

μικρός - - πολύ πριν γίνει ψηλαφητός .

• Η καλής ποιότητας μαστογραφίας μπορεί να 

μας αποκαλύψει το 85-90% των καρκίνων του 

μαστούμαστού

Κάποιοι όγκοι δεν μπορούν να ανιχνευτούν 

αν το μέγεθος τους δεν είναι 

Η μαστογραφία μπορεί να αναδείξει

όγκους μεγέθους <12-15mm



ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ  ΑΝΑΦΟΡΑΣ

• Στην ηλικία των 35 ετών (σε γυναίκες χωρίς 
κληρονομικό ιστορικό) και μετα το 40 έτος της 
ηλικίας  τους  μία φορά το χρόνο . 

• Σε γυναίκες με επιβαρυμένο οικογενειακό 
ιστορικό η πρωτη mammo θα πρέπει να γίνεται ιστορικό η πρωτη mammo θα πρέπει να γίνεται 
10 χρόνια νωρίτερα από την ηλικία στην οποία 
εμφανίστηκε ο καρκίνος του μαστού στο μέλος 
της οικογένειας.

• Σε νεαρές γυναίκες όπου ο μαζικός αδένας είναι 
πολύ πυκνός , συνίσταται συμπληρωματικός 
υπερηχοτομογραφικός έλεγχος. 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

• ΚΕΦΑΛΟΥΡΑΙΑ (CRANIOCAUDAL VIEW)

• ΜΕΣΟΠΛΑΓΙΑ (MEDIOLATERAL ΜΕΣΟΠΛΑΓΙΑ (MEDIOLATERAL 

OBLIQUE)



ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ



ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

• ΠΛΑΓΙΑ (MEDIOLATERAL)

• ΟΥΡΟΚΕΦΑΛΙΚΗ

• ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑ

• ΜΕ ΕΣΩ Η ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ• ΜΕ ΕΣΩ Η ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

• ΜΕΣΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΥΛΑΚΑΣ

• ΕΝΤΟΠΙΣΤΙΚΗ

• ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΗ

• ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ



CRANIOCAUDAL 

VIEW ( CC )

• Κλίση βραχίονα λυχνιας 
0°

• Το ύψος του υποδοχέα 
κασσέτας ρυθμίζεται 
έτσι ώστε η κάτω 
επιφάνεια του μαστού 
να ακουμπά ελευθερα να ακουμπά ελευθερα 
πανω του

• Η θηλή σε πλάγια 
προβολή

• Εφαρμόζεται πίεση

• Αποφεύγουμε 
αναδιπλώσεις

• Τοποθετούμε marker 



MEDIOLATERAL 

OBLIQUE ( MLO )

• Ο βραχίονας της λυχνίας 

εχει κλιση ≈ 45°

• Η πλάγια πλευρά του 

θωρακικού τοιχώματος 

βρίσκεται κατά μήκος του 

έξω άκρου του υποδοχέα 

της κασέτας.της κασέτας.

• Ανω όριο κασέτας στο 

ύψος της μασχάλης

• Η θηλή σε πλάγια προβολή

• Εφαρμόζεται πίεση

• Τοποθέτηση σήμανσης R-L



ΕΙΚΟΝΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

LCCRCC



ΕΙΚΟΝΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

RMLO LMLO



• Βρίσκεται μπροστα 

από το θωρακικό 

τοιχωμα

• Διαφέρει σε σχήμα κ 

μέγεθος

• Περιβάλλεται από 

περιμαστικό λίπος κ περιμαστικό λίπος κ 

δέρμα

• Αποτελείται από 15-

20 λοβούς 



Διαφορετικής πυκνότητας μαστοί



Διαφορετικής πυκνότητας μαστοί



ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

� ΚΥΣΤΕΣ

� ΙΝΟΑΔΕΝΩΜΑ

� ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ

� ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ� ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

� ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ

� ΘΗΛΩΜΑ

� ΠΕΡΙΠΟΡΙΚΗ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ

� ΓΥΝΑΙΚΟΜΑΣΤΙΑ



ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ



ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ



ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΑΠΟΤΙΤΑΝΩΣΕΙΣ



ΚΑΛΟΗΘΚΑΛΟΗΘΕΙΣ 

ΑΠΟΤΙΤΑΝΩΣΕΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΙΤΑΝΩΣΕΙΣ



ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ



ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

RCC
RMLO



ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ



ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΔΕΝΑΣ ΣΕ 

ΑΝΔΡΑ ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΠΡΟΣΤΑΤΗ



• ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ  (ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)

• ΨΗΦΙΑΚΗ

ΕΙΔΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

• ΨΗΦΙΑΚΗ

� ΜΕΘΟΔΟΣ DR ( Η εικόνα στέλνεται απ ευθείας στον 

υπολογιστή για επεξεργασία)

� ΜΕΘΟΔΟΣ CR (Η εικόνα αποτυπώνεται πρώτα σε 

ψηφιακές πινακίδες κ μετά στον υπολογιστή για 

επεξεργασία)



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

• Σύστημα υποβοηθούμενης  διάγνωσης 

(Computer-aided detection CAD)

• Τομοσύνθεση μαστού (Breast 

tomosynthesis )


