
WOMEN IMAGINGWOMEN IMAGING
2006 2006 

MAMMOGRAFIEMAMMOGRAFIE



�� -- nejstarnejstaršíší

�� -- nejroznejrozšíšířřeneněějjšíší

�� -- nejednodunejednoduššíšší

�� -- nejunejužžíívanvaněějjšíší

�� -- inaugurovaninaugurovanáá Salomonem(1913)Salomonem(1913)

�� -- klinicky vyuklinicky využžil Leborgne, Gershonil Leborgne, Gershon--CohenCohen

�� -- Gross v 60.letech uGross v 60.letech užžíívváá molybdenovou molybdenovou 
anoduanodu



SenzitivitaSenzitivita

�� do 90%do 90%

�� v mezidobv mezidobíí screeniguscreenigu se klinicky se klinicky 
manifestuje 25manifestuje 25--35% karcinom35% karcinomůů--
intervalovýchintervalových

�� nejvynejvyššíšší v tukovv tukověě involuinvoluččnníích mammch mammááchch

�� ninižžšíší v denznv denzníích mammch mammááchch

�� prprůůkaz mikrokalcifikackaz mikrokalcifikacíí ( 90% CIS)( 90% CIS)



SpecificitaSpecificita

Mammografie je specifickMammografie je specifickáá pouze v pouze v 
nněěkolika pkolika přříípadechpadech

�� prprůůkaz typických olejových cystkaz typických olejových cyst
�� typicky kalcifikovaný fibroadenomtypicky kalcifikovaný fibroadenom
�� prprůůkaz typickkaz typickéé uzlinyuzliny
�� prprůůkaz hamartomu, lipomukaz hamartomu, lipomu
�� malignitu vylumalignitu vyluččuje  pouze v tukových     uje  pouze v tukových     

mammmammááchch
�� benignitu stanovuje jako ohranibenignitu stanovuje jako ohraniččenou lenou léézizi



Screening (MG)Screening (MG)

�� -- nejefektivnnejefektivněějjšíší

�� -- snadno dokumentovatelnsnadno dokumentovatelnáá

�� -- netrvnetrváá dlouhodlouho

�� NegativnNegativníí výsledek nevyluvýsledek nevyluččuje malignituuje malignitu

�� PPřři screeningu je 10% karcinomi screeningu je 10% karcinomůů stanoveno stanoveno 
klinickyklinicky

�� Výsledek výraznVýsledek výrazněě ovlivnovlivněěn erudicn erudicíí



Kvalita mammografieKvalita mammografie

�� -- kvalita zkvalita záářřeneníí

�� -- kontrastkontrast

�� -- filmfilm--foliový systfoliový systéémm

�� -- vyvolvyvoláávacvacíí procesproces

�� -- negatoskopnegatoskop

�� -- lléékakařř a laboranta laborant





















1.Mediolater1.Mediolateráálnlníí ššikmikmáá projekce projekce 
(MLO)(MLO)

�� Kriteria obrazu zKriteria obrazu záávislvisláá na umna umííststěěnníí pacientkypacientky

�� 1) M.pect. v 1) M.pect. v úúhlu hlu �� 20st.20st.
�� 2) Zn2) Znáázornzorněěný infrapektorný infrapektoráálnlníí prostorprostor
�� 3) Ostr3) Ostréé zobrazenzobrazeníí kraniolaterkraniolateráálnlníí partiepartie
�� 4) Ostr4) Ostréé zobrazenzobrazeníí retroareolretroareoláárnrníího prostoruho prostoru
�� 5) Bradavka v cel5) Bradavka v celéém profilum profilu
�� 6) Bez ko6) Bez kožžnníích ch řřas, symetrickas, symetrickéé projekceprojekce



�Kriteria obrazu závislá na 
expozičních parametrech

� znázorněná kůže jako jasný lem

� zobrazení cév v celém průběhu

� ostré zobrazení okrajů m.pect.

� ostré zobrazení kožní struktury podél 
m.pect. ( od pórů po rozety)

� obrazový detail: mikrokalcifikace



RadiaRadiaččnníí ochrana ochrana vyhlvyhl. . 
čč.184/1997.184/1997

�� StStřřednedníí ddáávka v prsu:vka v prsu:

�� Bez mBez mřříížžky: ky: << 1 mGy1 mGy

�� S mS mřříížžkou: kou: << 3 mGy3 mGy

�� Komprese prsu na 5 cmKomprese prsu na 5 cm

�� MaximMaximáálnlníí ppřříípustnpustnáá kokožžnníí povrchovpovrchováá
ddáávka pvka přři ui užžititíí mmřříížžky ky << 10mGy10mGy





KraniokuadKraniokuadáálnlníí projekce (CC)projekce (CC)

�� ZobrazenZobrazeníí zzáávislvisléé na umna umííststěěnníí pacientapacienta

�� ostrostréé zobrazenzobrazeníí m.pect.m.pect.

�� ostrostréé zobrazenzobrazeníí retroammretroammáárnrníí tuk.tktuk.tkáánněě

�� ostrostréé zobrazenzobrazeníí medimediáálnlníích partich partiíí

�� ostrostréé zobrazenzobrazeníí laterlateráálnlníích partich partiíí

�� bez kobez kožžnníích ch řřasas

�� symetricksymetrickéé projekceprojekce



Kriteria expoziKriteria expoziččnníích parametrch parametrůů

�� kkůžůže jako jasný leme jako jasný lem

�� ccéévnvníí struktury prokresleny i v nejtmavstruktury prokresleny i v nejtmavšíším m 
úúsekuseku

�� ostrostréé zobrazenzobrazeníí ccéév, fibrv, fibróóznzníích struktur a ch struktur a 
okraje m.pect. (pohyb okraje m.pect. (pohyb čči absence)i absence)

�� ostrostréé zobrazenzobrazeníí kkůžůže pode podéél m.pect.l m.pect.

�� mikrokalcifikacemikrokalcifikace



VyhlVyhlášáška 184/1997 Sb.ka 184/1997 Sb.

�� 1) anoda Mo1) anoda Mo

�� 2) ohnisko max. 0,32) ohnisko max. 0,3

�� 3) celkov3) celkováá filtrace 0,03 Mo nebo 0,5 mm filtrace 0,03 Mo nebo 0,5 mm AlAl

�� 4) m4) mřříížžka s pomka s poměěrem ratio = 5 ; 27/cmrem ratio = 5 ; 27/cm

�� 5) vzd5) vzdáálenost Objekt lenost Objekt –– F F << 60 cm60 cm

�� 6) FFS 6) FFS –– vysokvysokéé rozlirozliššeneníí

�� 7) 7) ččas as << 2 s2 s

�� 8) kom8) komůůrka co nejblrka co nejblíížže bradavcee bradavce



Indikace k mammografiiIndikace k mammografii

� ABSOLUTNÍ

� 1) hmatná léze

� 2) sekrece z bradavky

� 3) ekzém dvorce, bradavky

� 4) recidivující lokalizované, palčivé
bolesti prsu



RELATIVNRELATIVNÍÍ

�� 1) 1) žženy nad 50 leteny nad 50 let
�� 2) v OA karcinom ml2) v OA karcinom mlééččnnéé žžlláázyzy
�� 3) Ca prsu u matky, tety, sestry3) Ca prsu u matky, tety, sestry
�� 4) 1. t4) 1. těěhotenstvhotenstvíí po 30. Rocepo 30. Roce
�� 5) nulipary5) nulipary
�� 6) menarche p6) menarche přřed 11 rokemed 11 rokem
�� 7) pozdn7) pozdníí menopauzamenopauza
�� 8) ob8) obééznzníí žženyeny



Na MG se hodnotNa MG se hodnotíí
�� 1) stupe1) stupeňň involuceinvoluce
�� 2) asymetrie denzity2) asymetrie denzity
�� 3) nov3) nováá denzitadenzita
�� 4) zm4) změěny struktury ( ohraniny struktury ( ohraniččenenéé x difx difúúznzníí))
�� 5) charakter l5) charakter lééze ( poze ( poččet, lokalizace, velikost, sytost, et, lokalizace, velikost, sytost, 
tvar, okraje, okoltvar, okraje, okolíí llééze)ze)

�� 6) zm6) změěny vývodny vývodůů
�� 7) kalcifikace7) kalcifikace
�� 8) ven8) venóóznzníí kresbakresba
�� 9)k9)kůžůže a podkoe a podkožžíí
�� 10) bradavka + retroareol10) bradavka + retroareoláárnrníí prostorprostor
�� 11) axila11) axila



BENIGNBENIGNÍÍ LLÉÉZEZE



�� JuvenilnJuvenilníí hypertrofiehypertrofie

�� GynekomastieGynekomastie

�� CystyCysty

�� FibroadenomyFibroadenomy

�� Lipomy Lipomy čči fibrolipomyi fibrolipomy

�� SekreSekreččnníí chorobachoroba

�� MastitidyMastitidy



JuvenilnJuvenilníí hypertrofiehypertrofie

�� -- vzvzáácncněě ppřřed 7. Rokem, idiopaticked 7. Rokem, idiopatickéé onemocnonemocněěnníí

�� -- u chlapcu chlapcůů ppřřed pubertoued pubertou

�� -- ppřříítomnost tumoru (ovaria., nadledviny, pit.)tomnost tumoru (ovaria., nadledviny, pit.)

�� -- mobilnmobilníí úútvar retroareoltvar retroareoláárnrněě

�� -- nehomogennnehomogenníí opacita opacita ččáástesteččnněě ohraniohraniččenenáá

�� -- aspiraaspiraččnníí cytologickcytologickáá verifikace je vyverifikace je vyžžadovadováánana



GynekomastieGynekomastie
�� -- >> oboustrannoboustrannáá
�� -- incidence 0,01%incidence 0,01%
�� -- klasifikace dle Hallklasifikace dle Hall--a:a:
�� Grade 1.: neurGrade 1.: neurččititéé pruhovitpruhovitéé opacity Ropacity R--AA
�� Grade 2.: nehomogennGrade 2.: nehomogenníí opacita Ropacita R--AA
�� Grade 3.:  = juvenilnGrade 3.:  = juvenilníí hypertrofiehypertrofie
�� pozorovanpozorovanáá u testikulu testikuláárnrníích TUch TU
�� --orchitidy, po RT, ataxie, neruromuskulorchitidy, po RT, ataxie, neruromuskuláárnrníí
dysfunkce, traumatickdysfunkce, traumatickéé paraplegie, paraplegie, 
syringomyelie,cirhsyringomyelie,cirhóózy jaternzy jaterníí



CystyCysty

�� -- nejnejččastastěějjšíší
�� -- solitsolitáárnrníí, mnoho, mnohoččetnetnéé, jedno/oboustrann, jedno/oboustrannéé
�� -- i v kombinaci s fibri v kombinaci s fibróóznzněě cystickou cystickou 
dyspldysplááziziíí

�� -- ovováálnlnáá, kulat, kulatáá,ost,ostřře e 
ohraniohraniččenenáá,homogenn,homogenníí opacita s/bez haloopacita s/bez halo

�� -- v terv teréénu dysplnu dyspláázie ztrzie ztrááccíí svoje ostrsvoje ostréé
ohraniohraniččeneníí

�� -- solitsolitáárnrníí cysty cysty ––rychlý rrychlý růůst (pst (přřes noc)es noc)



ChirurgickChirurgickáá intervenceintervence

�� -- intracystický papilomintracystický papilom

�� -- intracystickintracystickáá proliferaceproliferace

�� -- prokrvprokrváácencenéé cystycysty

�� -- neostrneostréé ohraniohraniččeneníí cysty v MGcysty v MG

�� -- prprůůkaz mikrokalcifikackaz mikrokalcifikacíí

�� -- ččastastéé recidivy po evakuacirecidivy po evakuaci



FibroadenomyFibroadenomy

�� -- mladmladšíší vvěěkk

�� -- peak 25peak 25--30 let30 let

�� -- pevný, tvrdý tumor s hladkým povrchempevný, tvrdý tumor s hladkým povrchem

�� -- mohou být nekrmohou být nekróózy i kalcifikacezy i kalcifikace

�� -- kolikvace je mokolikvace je možžnnáá

�� -- intra /periduktintra /periduktáálnlníí –– bez významu na MG bez významu na MG 
diagnostikudiagnostiku



MG znaky fibroadenomuMG znaky fibroadenomu

�� -- homogennhomogenníí, hladce ohrani, hladce ohraniččenenáá opacitaopacita

�� -- odtlaodtlaččuje okolnuje okolníí struktur = zneoststruktur = zneostřřeneníí

�� -- mohou být mikrokalcifikace ne typickmohou být mikrokalcifikace ne typickéé pop corn pop corn 
kalcifikacekalcifikace

�� V 5% je moV 5% je možžnnáá karcinom ve fibroadenomukarcinom ve fibroadenomu

�� DiferenciDiferenciáálnlníí diagnostikadiagnostika

�� SolidnSolidníí a medula meduláárnrníí karcinomkarcinom--biopsiebiopsie

�� MucinMucinóóznzníí karcinom karcinom –– velmi obtvelmi obtíížžnněě



Lipomy a fibrolipomyLipomy a fibrolipomy

�� -- ostostřře ohranie ohraniččenenéé areareáály  hypodenzityly  hypodenzity

�� -- majmajíí--li pouzdro pak jsou MG  s li pouzdro pak jsou MG  s 
jemným hyperdenznjemným hyperdenzníím lememm lemem

�� -- mohou napodobovat scirhotickmohou napodobovat scirhotickéé
formy formy 



SekreSekreččnníí choroba a zchoroba a záánněětyty

�� -- akutnakutníí ( puerper( puerperáálnlníí ) mastitis typick) mastitis typickáá

�� -- v  v  difdif. dg. inflamatorn. dg. inflamatorníí/dif/difúúznzníí CaCa

�� --plazmaplazma--cell mastitis ( histiocyty, plazmocyty, cell mastitis ( histiocyty, plazmocyty, 
ruptury, kalcifikace, dilatace vývodruptury, kalcifikace, dilatace vývodůů s/bez sekrece)s/bez sekrece)

�� -- fibrfibróóza periduktza periduktáálnlněě

�� --vtavtažženeníí komplexu areola bradavkakomplexu areola bradavka

�� --tvorba mikroabscestvorba mikroabscesůů a fistulacea fistulace

�� Sekrece u 40%Sekrece u 40%

�� TypickTypickéé jehlicovitjehlicovitéé kalcifikacekalcifikace



DysplDysplááziezie

�� ProgresivnProgresivníí + regresivn+ regresivníí
zmzměěny ny 

�� s / bezs / bez
�� intraduktintraduktáálnlníí epiteliepiteliáálnlníí

�� proliferaceproliferace



FibrFibróóznzníí dyspldysplááziezie

�� -- lobullobuláárnrníí atrofieatrofie
�� -- úúbytek intralobulbytek intralobuláárnrníí pojivovpojivovéé tktkáánněě
�� -- hyalinizace perilobulhyalinizace perilobuláárnrníí pojivovpojivovéé
tktkáánněě

�� -- výsledkem je obraz atrofických výsledkem je obraz atrofických 
lobullobulůů se sklerotickou periduktse sklerotickou periduktáálnlníí
kresbou kresbou 



CystickCystickáá dyspldysplááziezie

dilatace mldilatace mléékovodkovodůů s / bez s / bez 
cystických lobulcystických lobuláárnrníích ch 

zmzměěnn



RegresivnRegresivníí zmzměěnyny

�� Involuce parenchymuInvoluce parenchymu

�� FibrFibróóza intralobulza intralobuláárnrníí pojivovpojivovéé tktkáánněě

�� Dilatace duktDilatace duktůů

�� Tvorba cyst (Tvorba cyst (>> v lobulech)v lobulech)



ProgresivnProgresivníí zmzměěnyny

�� LobulLobuláárnrníí hyperplhyperplááziezie

�� Proliferace terminProliferace termináálnlníích duktch duktůů

�� Proliferace hlavnProliferace hlavníích duktch duktůů

�� Proliferace intralobulProliferace intralobuláárnrníí pojivovpojivovéé tktkáánněě

�� Proliferace acinProliferace acinůů + reakce intralobul+ reakce intralobuláárnrníí
tktkáánněě mimo kanalikulmimo kanalikuláárnrníí systsystéém = adenm = adenóózaza



AdenAdenóózaza

�� OhraniOhraniččenenáá

�� CCíípatpatáá

�� SplývajSplývajííccíí



Proliferace  intralobulProliferace  intralobuláárnrníí a a 
periduktperiduktáálnlníí

�� SolitSolitáárnrníí/mnoho/mnohoččetnetnéé opacityopacity

�� OvOváálnlnéé a ohrania ohraniččenenéé

�� S/bez kalcifikacS/bez kalcifikacíí

�� PruhovitPruhovitéé nepravidelnnepravidelnéé opacity s/bez opacity s/bez 
kalcifikackalcifikacíí

�� 5 x vy5 x vyššíšší riziko Cariziko Ca

�� Tvorba duktektTvorba duktektááziziíí



TUKOVTUKOVÁÁ NEKRNEKRÓÓZAZA



CYSTYCYSTY



CYSTY + GRANULCYSTY + GRANULÁÁRNRNÍÍ MICAMICA

KRIBRIFORMNKRIBRIFORMNÍÍ DCIS G1DCIS G1



FIBROADENOMYFIBROADENOMY



SCIRHOTICKÝSCIRHOTICKÝ

A DOBA DOBŘŘEE

OHRANIOHRANIČČENÝENÝ

KARCINOMKARCINOM



VAZOSKLEROZA + KARCINOMVAZOSKLEROZA + KARCINOM



TYPICKY TYPICKY 
KALCIFIKOVANÝ FAKALCIFIKOVANÝ FA

+ SCIRHOTICKÝ CA+ SCIRHOTICKÝ CA

+VAZOSKLEROZA+VAZOSKLEROZA

+BENIGN+BENIGNÍÍ KALCIFIKACEKALCIFIKACE



CYSTACYSTA

++

ATYPICKÝ ATYPICKÝ 
MEDULMEDULÁÁRNRNÍÍ CACA



OHRANIOHRANIČČENÝ CA + BECAENÝ CA + BECA



FA + NEOHRANIFA + NEOHRANIČČENÝ CAENÝ CA



FA?FA?



LIPOMYLIPOMY

++

NEOSTNEOSTŘŘE E 
OHRANIOHRANIČČENÝ CAENÝ CA

++

KALCIFIKACE V KALCIFIKACE V 
MAZOVÝCH MAZOVÝCH 
ŽŽLAZLAZÁÁCHCH



LIPOM + CYSTY + CALIPOM + CYSTY + CA



HAMARTOMHAMARTOM



VERRUCAVERRUCA



HAMARTOMHAMARTOM



HAMARTOMHAMARTOM



UZLINYUZLINY


