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ريش َای تصًیربرداری در تشخیص بیماری َای پستان
در تیواراى ػالهتذار تؽخیؿ تیواری تر اظاض هؼایٌِ تالیٌی ،تفَیرترداری ٍ پاتَلَشی (تعت ظِ گاًِ) اًجام هی
ؼَد .هاهَگرافی تؼٌَاى تٌْا تعت تؽخیفی ترای تیواراى ػالهتذار تا هحذٍدیت ّایی ّوراُ اظت .حعاظیت
هاهَگرافی در تؽخیؿ تَدُ ّای پعتاى  88تا  85درـذ اظت .در تیواراى جَاى تر ،حعاظیت تعت ووتر اظت.
هاهَگرافی لثل از ػول جراحی تا یا تذٍى ظًََگرافی ترای توام تیواراى داٍطلة ػول جراحی تذلیل تَدُ ّای
تذخین پعتاى اًجام

هی ؼَد ٍلی هاهَگرافی تؼٌَاى غرتالگری ترای خاًن ّای زیر  35ظال تَـیِ ًوی ؼَد.

تا ٍجَد پیؽرفت ّای تعیار ،در رٍغ ّا ٍ تىٌیه ّای ارزیاتی پعتاى ٌَّز ظیتَلَشی آظپیراظیَى تَدُ تا
ظَزى)ّ (FNACوچٌاى تازٍی اـلی تخػ پاتَلَشی در تعت ظِ گاًِ ارزیاتی پعتاى اظت.
در مًارد مشکًک بٍ سرطان پستان بیًپسی با سًزن ) (Core Biopsyاستاوذارد طالئی
تشخیص بیماری می باشذ.

مامًگرافی
در حال حاضر هاهَگرافی جایگاُ هْوی در تؽخیؿ زٍدرض ظرطاى پعتاى دارد ٍ تِ دٍ هٌظَر اًجام هی ؼَد:
 -1مامًگرافی غربالگری ،تِ هؼٌی تررظی پعتاى تا اؼؼِ  Xدر یه خاًن تذٍى ػالهت اظتّ .ذف از ایي
رادیَگرافی وؽف تَدُ ّای ظرطاى لثل از رظیذى تِ اًذازُ لاتل لوط اظت .تؽخیؿ زٍدرض تَدُ ّای
تذخین درهاى ظثة افسایػ ؼاًط زًذُ هاًذى تیوار واّػ ّسیٌِ ّای درهاى ٍ واّػ الذاهات الزم درهاًی هی
گردد .در حال حاضر طثك هطالؼات هاهَگرافی غرتالگری در ظي  68-58ظال

هی تَاًذ ظثة واّػ

هَرتالیتی زًاى ایي گرٍُ ظٌی ؼَد.
 – 2مامًگرافی تشخیصی :تِ هٌظَر ارزیاتی تیؽتر پعتاى در خاًن ّایی وِ تا یىی از ػالئن هؽىَن تِ
ظرطاى پعتاى هاًٌذ تَدُ ،ترؼح ٍ تغییرات پَظتی پعتاى هراجؼِ هی وٌٌذ ،ارائِ هی گردد.
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هؼوَالً در هاهَگرافی تؽخیفی تؼذاد ولیؽِ ّا تیؽتر ٍ تررظی دلیك تر ٍ طَالًی تر اظت .گاّی ترای تؽخیؿ
تْتر ،گرافی ّای تا تسرگٌوائی تیؽتر ،از ًاحیِ هؽىَن تْیِ هی ؼَد.
هاهَگرافی در خاًن ّای تاالی  48ظال تَـیِ هی ؼَد زیرا تافت پعتاى خاًن ّای جَاى تراون تیؽتری دارد
ٍ در هاهَگرافی تفَیر لاتل تؽخیفی ایجاد ًوی وٌذ (افسایػ ًماط داًعیتِ).
 هیساى اؼؼِ هاهَگرافی ون ٍ ایي رٍغ ایوي اظت ٍ اًجام آى تا تَجِ تِ هسایای ایي رٍغ در تؽخیؿ
زٍدرض ظرطاى تَـیِ هی ؼَد .خطر آى تجوؼی تَدُ ٍ پط از دٍرُ تاخیری دُ ظالِ تِ ًظر هی رظذ وِ ایي
خطر تا افسایػ ظي در زهاى  exposureواّػ هی یاتذ .در تاالی پٌجاُ ظال هیساى خطر حذٍد یه در ـذ
ّسار تِ ازای ّر ًوای هاهَگرافی ) (single viewاظت .هیساى اؼؼِ آى حذٍد دٍ هیلی گری اظت ٍ تر حعة
ضخاهت پعتاى ٍ فاوتَرّای هرتَط تِ تواض (  )exposureهتفاٍت اظت.
تْتریي زهاى ترای اًجام هاهَگرافی رٍز  8-4پط از ؼرٍع لاػذگی اظت .در رٍز اًجام هاهَگرافی ًثایذ از هَاد
خَؼثَ وٌٌذُ ،پَدر یا ورم زیر تغل اظتفادُ ورد ایي ترویثات ویفیت ولیؽِ ّا را در ـَرتی وِ رٍی پَظت
لرار تگیرًذ پاییي هی آٍرد.
در وعاًی وِ تطَر هٌظن ظالیاًِ هاهَگرافی اًجام هی دٌّذ هیساى هَرتالیتی ظرطاى پعتاى  38تا 68
درـذ واّػ هی یاتذ.
حذٍد  18درـذ هَارد ًیاز تِ تىرار هاهَگرافی اظت ٍ تٌْا  18-8درـذ ایي تؼذاد ًیاز تِ تیَپعی
دارًذ ٍ  88درـذ ایي تیَپعی ّا ظرطاى ًیعتٌذ.
در ـَرتی وِ هاهَگرافی تِ ٍظیلِ دٍ ًفر خَاًذُ ؼَد ،هَارد هثثت ٍ هٌفی وارب واّػ هی یاتذ.
اظتاًذارد گسارغ هاهَگرافی تر اظاض سیستم گسارش دَی  BIRADSهی تاؼذً .حَُ درجِ تٌذی ٍ تفعیر
ایي ظیعتن تِ ؼرح ریل اظت:
گريٌ صفر :ایي گسارغ تِ ایي هؼٌی اظت وِ ارزیاتی ًالؿ اظت ٍ الذاهات تؽخیفی تیؽتر هَرد ًیاز اظت
(هثالً اظتفادُ از تسرگٌواییً ،واّای خاؾ هاهَگرافی ٍ ظًََگرافی)
گريٌ یک :پعتاى ّا ًوای طثیؼی ٍ ػادی دارًذ.
گريٌ دي :هاهَگرام هَیذ تَدُ ّای خَغ خین اظت (تذلیل ٍجَد ولعیفیىاظیَى ّای تا ًوای خَغ خین،
فیثرٍآدًَم ولعیفیِ ٍ لٌف ًَد در ًاحیِ (intra mammary
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گريٌ سًٍ :احیِ احتواالً خَغ خین )ٍ (probably benignجَد دارد ٍ پیگیری تا تررظی رادیَگرافی ّر
 6هاُ تا یىعال ٍ ظپط  2ظال تؼذ ضرٍرت دارد .تٌاترایي دلت در هؼایٌات ولیٌیىی ٍ پیگیری تیوار الزم اظت.
گريٌ چُارم :رادیَلَشیعت ترای ایي گرٍُ تَـیِ تِ تیَپعی ًوَدُ گرافی ّا تطَر لطغ ،هطرح وٌٌذُ ظرطاى
ًیعت ٍلی اهىاى آى )ٍ (possibility of malignancyجَد دارد.
گريٌ پىج :هطرح وٌٌذُ ظرطاى اظت .یافتِ ّای ؼاخؿ ترای ظرطاى دیذُ ؼذُ ٍ در ایي هَارد تیَپعی تَـیِ
ؼذُ اظت.
تٌاترایي در گرٍُ یه ٍ دٍ ،دلیلی ترای ًگراًی ٍجَد ًذارد ٍ در گرٍُ ً 3 ٍ 2وای هطرح وٌٌذُ تغییرات خَغ
خین ٍجَد دارد (هاورٍولعیفیىاظیَى ّا ٍ ویعت ّا ٍ تافت فیثرٍز) ٍ درهاى خاؾ ٍ یا تیَپعی هوىي اظت
ًیاز ًثاؼذ .برای گريٌ  4ي  5بیًپسی ضريری است.
اّویت هاهَگرافی ٍ هؼایٌِ در تیواریاتی
اًذازُ هتَظط تَدُ وؽف ؼذُ در زًاًی وِ ّر ظال هاهَگرافی اًجام دادُ اًذ ،در حذٍد یه ظاًتیوتر هی
تاؼذ.
اًذازُ هتَظط تَدُ وؽف ؼذُ در زًاًی وِ ترای اٍلیي تار هاهَگرافی اًجام دادُ اًذ ،درحذٍد یه ٍ ًین
ظاًتیوتر هی تاؼذ.
اًذازُ هتَظط تَدُ وؽف ؼذُ در زًاًی وِ هاهَگرافی اًجام ًذادُ اًذٍ ،لی ؼخفاً پعتاى خَد را هؼایٌِ هی
وٌٌذ ،درحذٍد دٍ ظاًتیوتر هی تاؼذ.
اًذازُ هتَظط تَدُ ظرطاًی در زًاًی وِ ّیچ ًَع آزهایؽی اًجام ًذادُ اًذ ٍ اتفالی آى را پیذا هی وٌٌذ،
درحذٍد ظِ ظاًتیوتر هی تاؼذ.
سًوًگرافی
ظًََگرافی رٍغ حعاض تا حذالل تْاجن اظت ایي رٍغ در خاًن ّای جَاى تا ػالئن ٍ ًؽاًِ ّای تیواری ّای
پعتاى ارجح اظت .ویفیت اطالػات حاـل از ظًََگرافی تِ تثحر فرد تعتگی داردً .حَُ ثثت در ظًََگرافی
هاًٌذ ظیعتن گسارغ دّی  BI-RADSهاهَگرافی اظتاًذارد ؼذُ اظت .ترخی از ضایؼات فمط تا ظًََگرافی
تؽخیؿ دادُ هی ؼًَذ تؼٌَاى هثال ترای افتراق تَدُ ّای تَپر از تَدُ ّای ویعتیه ،رٍغ ارجح تؽخیفی،
ظًََگرافی اظت .گرچِ ظًََگرافی تطَر هؼوَل تؼٌَاى رٍغ غرتالگری تىار ًوی رٍد ٍلی در غرتالگری
تؼٌَاى یه رٍغ تىویلی تا هاهَگرافی در زًاى پر خطر تىار هی رٍد .تایذ تَجِ داؼت مًارد مثبت کارب
در سًوًگرافی بیشتر از مامًگرافی است.
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هَارد زیر از هَارد وارترد ظًََگرافی اظت:
ٍ .1جَد تَدُ در خاًن زیر  38ظال ؼیردُ یا حاهلِ
 .2ووه تِ تىویل اطالػات در هاهَگرافی
 .3تؼییي ًَع تَدُ (ویعتیه تَپر) تا دلت  95تا  188درـذ
 .4جْت ّذایت پرٍب ترای تؼییي هحل پًَىعیَى در ویعت ّا
 .5تررظی ًؽت ظیلیىَى در پرٍتسّای پعتاى
 .6در ـَرتی وِ تیوار تَدُ ای در پعتاى خَد لوط وٌذ ٍلی پسؼه لوط ًىٌذ ٍ هاهَگرافی ًؽاى ًذّذ
ظًََگرافی ووه وٌٌذُ اظت.
از اؼىاالت ظًََگرافی ایي اظت وِ تا آى ًوی تَاى هیىرٍولعیفیىاظیَى ّا را تطَر لاتل اػتوادی تؽخیؿ
داد .از طرفی در ـَرت هؽاّذُ ویعت هی تَاى تا آظپیراظیَى ویعت ترای تیوار تفوین گیری ًوَد .در
ـَرت هایغ ؼفاف ٍ رفغ واهل تَدُ (ویعت) الذام پاراولیٌیه دیگری ضرٍرت ًذارد.

تصًیر برداری با رزيواوس مغىاطیسی):(MRI
ایي رٍغ در تررظی ضایؼاتی وِ تِ ووه هؼایٌِ یا هاهَگرافی اطالػات وافی از آًْا تذظت ًیاهذُ ٍ هاّیت
هؽخفی ًذارًذ اظتفادُ هی ؼَد .در تعیاری از هَارد MRI ،ترای تررظی پعتاى پط از جراحی در دارًذگاى
پرٍتس (تذًثال جراحی ترداؼتي پعتاى) وارترد دارد .ترٍز ظرطاى در هحل ػول جراحی تخَتی تا ایي رٍغ لاتل
تررظی اظت.
 MRIتعیار حعاض تَدُ ٍلی خیلی اختفاـی ًیعت .تِ ّویي دلیل در صًرت کشف َر تًدٌ ای در
ایه ريش ،اوجام بیًپسی السامی ویست .تمَیت تفاٍیر تا گادٍلیٌیَم ،اهىاى افتراق تیؽتری تیي تَدُ ّای
خَغ خین ٍ تذخین فراّن هی آٍرد.
یىی دیگر از هَارد وارترد  MRIتررظی ًؽت ظیلیىَى از پرٍتسّای پارُ ؼذُ اظت .خَاُ ایي پرٍتسّا ترای
زیثایی ٍ یا تازظازی تىار رفتِ تاؼذ.
ّوچٌیي در ـَرت ٍجَد غذد لٌفاٍی زیر تغل ٍ ػذم ٍجَد ًىتِ غیر طثیؼی در ظًََگرافی ٍ هاهَگرافی،
 MRIووه وٌٌذُ اظت.
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ػوذُ تریي ًمؿ ایي رٍغ گراًی آى اظت .ػالٍُ تر ایي هیساى هَارد هثثت وارب در ایي رٍغ تعیار تیؽتر از
ظایر رٍؼْا تَدُ ٍ ایي تاػث افسایػ هَارد تیَپعی غیرضرٍری هی ؼَد .در حال حاضر اظتفادُ از ایي رٍغ در
افراد دارای هَتاظیَى شى  ،BRCA2 ٍ BRCA1افراد تاظاتمِ ظرطاى پعتاى در تیواراى جَاى تا پعتاى ّای
هتراون رٍ تِ افسایػ اظت.
 MRIوقشی در غربالگری افراد سالم وذارد ي کاربرد آن محذيد بٍ مًارد فًق است.

اسکه تًمًگرافی بٍ ريش ساطع کردن پًزیترين )(PET
رٍؼی ترای تررظی فؼالیت هتاتَلیىی تَهَر اظت .در ایي رٍغ از یه ترویة رادیَاوتیَ (فلَئَرٍدزٍوعی
گلَوس رادیَاوتیَ) وِ تَظط تافت دارای هتاتَلیسم تاال ،هتاتَلیسُ هی ؼَد اظتفادُ ؼذُ ٍ ًاحیِ تَهَرال هؽخؿ
هی گردد .خفَـاً در تؽخیؿ ضایؼات پٌْاى پعتاى ووه وٌٌذُ اظت.
از ایي رٍغ تِ ٍیصُ ترای تررظی هتاظتازّای هخفی ظرطاى پعتاى در ٌّگام تؽخیؿ یا در زهاى پیگیری اظتفادُ
هی ؼَد ٍ ًمؽی در تؽخیؿ یا غرتالگری ظرطاى پعتاى ًذارد .اًجام ایي رٍغ تعیار پر ّسیٌِ تَدُ ٍ دظترظی تِ
آى تِ ٍیصُ در وؽَرهاى تعیار هؽىل اظت.

