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Σκοπός

 Σκοπός της μελέτης μας είναι να εκτιμηθεί εάν η ψηφιακή
μαστογραφία μετά από ενδοφλέβια έγχυση ιωδιούχου σκιερής
ουσίας (CESM) μπορεί να αυξήσει την ακρίβεια της ψηφιακής
μαστογραφίας στην εκτίμηση των αλλοιώσεων του μαστού.



Υλικό και μέθοδος

 Στη διάρκεια ενός έτους 216 γυναίκες ηλικίας 26 έως 85 ετών με μαστογραφικό
εύρημα BIRADS II έως IV εκτιμήθηκαν με τη μέθοδο της ψηφιακής
μαστογραφίας μετά από ενδοφλέβια έγχυση ιωδιούχου σκιερής ουσίας (CESM).
Δέκα από αυτές είχαν αμφοτερόπλευρο εύρημα άρα οι βλάβες που εξετάστηκαν
στο σύνολό τους ήταν 226. Η εκτίμηση των εικόνων υψηλής ενέργειας έγινε με
βάση την σκιαγραφική ενίσχυση (-1, 0, 1 ή 2).

 Στη συνέχεια, εξετάσαμε την πιθανότητα το άθροισμα BIRADS και CESM
ενίσχυσης σε απόλυτο αριθμό να αποτελεί προγνωστικό παράγοντα κακοήθειας.
Άθροισμα ≤ 4 θεωρήθηκε υπέρ καλοήθειας ενώ άθροισμα >4 υπέρ κακοήθειας.
Σε όλες τις βλάβες πραγματοποιήθηκε βιοψία και τα ιστολογικά αποτελέσματα
συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα απεικονιστικά ευρήματα.



Τύπος ενίσχυσης

 -1 (αρνητική σκιαγράφηση)

 0 (χαμηλή σκιαγραφική ενίσχυση)

 1 (μέτρια σκιαγραφική ενίσχυση)

 2 (έντονη σκιαγραφική ενίσχυση)

Τύπος -1 και 0 πιθανά αφορούν σε καλοήθεις βλάβες

Τύπος 1 και 2 πιθανά αφορούν σε κακοήθεις βλάβες
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2η Περίπτωση 

BI-RADS 4 CESM ενίσχυση 1

Άθροισμα 5>4

Ιστολογική διάγνωση

Σωληνώδες καρκίνωμα

1η περίπτωση

BIRADS 3 CESM ενίσχυση -1

Άθροισμα 2<4

Απλές κύστεις



Αποτελέσματα

 98/226 βλάβες διαγνώστηκαν ιστολογικά ως κακοήθεις και 128/226 ως

καλοήθεις.

 92/98 ιστολογικά επιβεβαιωμένες κακοήθεις βάβες εμφάνισαν σκιαγραφική

ενίσχυση 1 ή 2. Αποδείχθηκε εξαιρετική συσχέτιση μεταξύ κακοήθειας και

μέτριας ή έντονης σκιαγραφικής ενίσχυσης (92/98 αλλοιώσεις).

 Το άθροισμα BIRADS και CESM ενίσχυσης>4 εμφάνισε 85.4% ακρίβεια, 91.83%

ευαισθησία και ειδικότητα 80.47%.



Συμπέρασμα

 Το άθροισμα BIRADS και CESM ενίσχυσης μπορεί να αυξήσει την 

αξιοπιστία της ψηφιακής μαστογραφίας. 
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