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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την ανάγκη όλες οι γυναίκες µετά τα 35χρόνια τους να υποβάλλονται
σε µαστογραφία, στο πλαίσιο της έγκαιρης διάγνωση του καρκίνου του
µαστού επισηµαίνει η Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας, µε αφορµή
ότι ο Οκτώβριος είναι ο Ευρωπαϊκός µήνας για την καταπολέµηση
του.
«Μόνο έτσι µπορούµε να εντοπίζουµε έγκαιρα τη νόσο και να την
αντιµετωπίζουµε στο πρώτο στάδιο της που είναι ιάσιµο» αναφέρει η
ειδική µαστολόγος, επίκουρος καθηγήτρια του πανεπιστηµίου της
Αθήνας και πρόεδρος της Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας κ Λυδία
Ιωαννίδου Μουζάκα.
Μάλιστα, όπως συµπληρώνει η κ Μουζάκα, από την ηλικία των 40
χρόνων οι γυναίκες θα πρέπει να υποβάλλονται σε µαστογραφία µία
φορά το χρόνο.
Φυσικά σε γυναίκες µε επιβαρηµένο οικογενειακό ιστορικό
συστήνεται να αρχίζει ο έλεγχος περίπου 10 χρόνια νωρίτερα από την
ηλικία που εµφανίστηκε ο καρκίνος στο µέλος της οικογένειας.
Οι

γυναίκες

που

πρόκειται

να

υποβληθούν

σε

εξωσωµατική

γονιµοποίηση θα πρέπει να υποβάλλονται οπωσδήποτε σε µια ψηφιακή
µαστογραφία πριν την έναρξη της διεγέρσεως των ωοθηκών.
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Η ψηφιακή µαστογραφία είναι ιδανική µέθοδος για τις γυναίκες
νεαρής ηλικίας, τις γυναίκες µε πυκνούς µαστούς

τις άτεκνες

γυναίκες και αυτές µε προθέµατα σιλικόνης.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Η

ψηφιακή µαστογραφία πρωτοεµφανίστηκε πριν από περίπου 10

χρόνια στην Αµερική. Είναι η σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη της
καθιερωµένης αναλογικής µεθόδου καθώς επίσης και αποτέλεσµα
πολυετούς ερευνάς των κατασκευαστικών οίκων.
Σήµερα στην Ελλάδα έχουν εγκατασταθεί πάνω από 20 ψηφιακοί
µαστογράφοι και όλοι βρίσκονται σε λειτουργία.
Όπως και κατά τη διαδικασία της κλασικής µαστογραφίας ο χειριστής
τοποθετεί κατάλληλα τον µαστό της εξεταζόµενης σε ειδική υποδοχή του
µαστογράφου συµπιέζει τον µαστό µε το ειδικό όργανο και ενεργοποιεί
την έκθεση ακτινών Χ. Κάθε εικόνα που λαµβάνεται εµφανίζεται σε
µερικά δευτερόλεπτα στο monitor του σταθερού έλεγχου.
Στη συνεχεία ο χειριστης αποστέλλει ηλεκτρονικά την εικόνα στο
σταθµό παρατήρησης του ακτινολόγου ο οποίος µε την σειρά του θα
προβεί σε πιθανή επεξεργασία της εικόνας, θα την συγκρίνει µε
προηγούµενη µαστογραφία και τέλος θα την διασώσει αποθηκεύοντας
την εικόνα.
Η βασική διαφορά της αναλογικής µαστογραφίας σε σχέση µε την
ψηφιακή είναι ότι στην

αναλογική χρησιµοποιείται το φιλµ µόνον, ως

µέσον καταγραφής των διαγνωστικών εικόνων, ενώ στην ψηφιακή
χρησιµοποιείται ψηφιακός ανιχνευτής και ηλεκτρονικός υπολογιστής.
Το ψηφιακό σύστηµα της ψηφιακής µαστογραφίας έχει την
ικανότητα να διακρίνει εξαιρετικά µικρού µεγέθους µαστογραφικά
ευρήµατα, όπως οι µικροαποτιτανώσεις που έχουν µέγεθος 100-200
µικρόν.
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Η ψηφιακή µαστογραφία προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα σε σχέση
µε την κλασική (αναλογική) και δη αυτή µε το σελήνιο. Συγκεκριµένα:
 Η εξέταση διαρκεί σχεδόν τον µισό χρόνο.
 Επιτυγχάνεται σηµαντική µείωση της δόσης της ακτινοβολίας
στην ασθενή
 Λαµβάνονται εικόνες υψηλής ανάλυσης που αυξάνουν τη
διαγνωστική

πληροφορία

και

συντελούν

στην

πρώιµη

διάγνωση καρκίνου του µαστού σε πολύ πιο αρχικό στάδιο.
 Η ψηφιακά εικόνα µπορεί να υποστεί επεξεργασία από τον
ιατρό, βελτιώνοντας την αντίθεση, φωτεινότητα, να προβεί σε
µεγέθυνση της βλάβης κλπ, µειώνοντας µε αυτόν τον τρόπο τις
άσκοπες επαναλήψεις, αποφεύγοντας δηλ. τη λήψη πρόσθετης
ακτινοβολίας

αλλά

και

επιπρόσθετης

οικονοµικής

επιβάρυνσης.
 Επίσης

αποθηκεύεται

ηλεκτρονικά

και

διατηρείται

αναλλοίωτη η εικόνα για πολλά χρόνια.
 Παρέχει τη δυνατότητα χρήσης υπολογιστικά υποβοηθούµενης
διάγνωσης (Computed Aided Diagnosis – CAD), εξαιρετικά
χρήσιµο εργαλείο στην υπηρεσία των ακτινολόγων.
 Έχει καλύτερη διαγνωστική ικανότητα και ιδιαίτερα στις νέες
γυναίκες, στις µικροαποτιτανώσεις, στους πυκνούς µαστούς,
λιγότερη πίεση του µαστού την ώρα της εκτέλεσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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