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Μια προοπτική μελέτη.

Περίληψη
Η τρισδιάστατη Power Doppler υπερηχογραφία αποτελεί το πιο
προσιτό τεχνολογικό επίτευγμα στην απεικόνιση του μαστού και
της παθολογίας του, παρέχοντας  περαιτέρω διαγνωστική πλη-
ροφόρηση για την μελέτη του μαστού και των παρακειμένων
ιστών σε 3 ορθογώνια πλάνα. Στην Α’ Μ/Γ Κλινική του πανεπι-
στημίου Αθηνών, του Νοσοκομείου  “Αλεξάνδρα” , έλαβε χώρα
μελέτη με τρισδιάστατη Power Doppler υπερηχογραφία 125 γυ-
ναικών, με  ύποπτα ευρήματα είτε κατά την μαστογραφία είτε
κατά την κλινική εξέταση. Τα ευρήματα από την υπερηχογραφι-
κή εξέταση στηρίχθηκαν σε συγκεκριμένο σύστημα και  συγκρι-
θήκαν με τα αποτελέσματα της ιστοποθολογικής εξέτασης των
παρασκευασμάτων μετά από βιοψία ή μαστεκτομή.
Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε 72 όγκους καλοήθεις και 53 κα-
κοήθεις. Η τρισδιάστατη Power Doppler υπερηχογραφία απει-
κόνισε 68  όγκους ως καλοήθεις και 57 όγκους ως κακοήθεις .Η
ευαισθησία και η ειδικότητα της μεθόδου ήταν 100% και
94,4%,αντιστοιχα.
Η τρισδιάστατη έγχρωμη απεικόνιση μπορεί να αποτελέσει
χρήσιμό διαγνωστικό εργαλείο στην διαφορική διάγνωση των
όγκων του μαστού. Απαιτούνται περαιτέρω, πολυκεντρικές με-
λέτες για να καθιερώσουν το ρόλο της 3D υπερηχογραφίας στην
διερεύνηση των κακοήθων όγκων του μαστού.

Λέξεις - κλειδιά: Όγκοι μαστού, τρισδιάστατη υπερηχογραφία, Power Doppler

υπερηχογραφία.
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Εισαγωγή
Συμπληρωματικό αλλά εξίσου σημαντικό ρό-
λο στην απεικόνιση του μαζικού αδένα και
της παθολογίας του , διαδραματίζει η υπερη-
χογραφία .Ο συνδυασμός της φυσικής εξέτα-
σης των μαστών, η μαστογραφία και το έγ-
χρωμο υπερηχογράφημα αποτελούν κύρια
πλεονεκτήματα στην ανίχνευση της παθολο-
γίας του μαστού ιδιαίτερα σε γυναίκες με πυ-
κνούς μαστούς ή με μη ψηλαφητές βλάβες.1-3

Η πρόγνωση της φύσης των όγκων του μα-
στού και ο διαχωρισμός αυτών σε καλοήθεις
και κακοήθεις ακόμη και με υψηλής ευκρίνει-
ας υπερηχογραφικό μηχάνημα ,  αρκετές φο-
ρές καθίσταται  αδύνατη διότι οι όγκοι του
μαστού ανάλογα του ιστολογικού τους τύπου,

του βαθμού διαφοροποίησης και των ιστικών
στοιχείων που τους απαρτίζουν εμφανίζουν
ποικίλα υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά.
Το έγχρωμο Doppler και ο υπολογισμός των
δεικτών της αγγειακής αντίστασης (RI)  και
παλμικότητας (PI) αναγνωρίζουν περιοχές
ανάπτυξης νέων τριχοειδών αγγείων
(neovascularization) αλλά δεν τυγχάνουν ευ-
ρείας κλινική αποδοχής και δεν αποτελούν
αξιόπιστα κριτήρια για την διαφορική διά-
γνωση των όγκων του μαστού.4-6 Η εφαρμογή
του Power Doppler  και η ανίχνευση αγγείων
μικρής διαμέτρου (μικρότερης από 1,5 mm)
είτε σε κεντρικές περιοχές του όγκου είτε
στην περιφέρεια, απέδωσε καλύτερα αποτε-
λέσματα στην απεικόνιση της αγγείωσης συ-

1. ΣΧΗΜΑ

2. ΣΧΕΣΗ ΤΟΜΩΝ

3. ΟΡΙΑ

4. ΗΧΟΓΕΝΕΙΑ 
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ

5. ΗΧΟΓΕΝΕΙΑ

6. ΗΧΟΔΟΜΗ

7. ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΣΚΙΑΣΗ

8. ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ
9.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΩΝ

10. R.I.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ/ΟΒΑΛ 0
ΛΟΒΩΔΕΣ 1
ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΟ 2
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ ΜΕΓΑ-
ΛΥΤΕΡΗΑΠΟ ΤΗ ΚΑΘΕΤΗ(W>T) 0
ΟΧΙ ΣΑΦΕΣ (W=T) 1
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ 
ΑΠΟ ΤΗ ΚΑΘΕΤΗ (W<T) 2
ΣΑΦΩΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ 0
ΑΣΑΦΩΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ 
(ΜΙΚΡΟΛΟΒΩΤΑ ΟΡΙΑ) 2
ΨΕΥΔΟΚΑΨΟΥΛΑ (ΥΠΟΗΧΟΓΕΝΗΣ 
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ) 0
ΥΠΕΡΗΧΟΓΕΝΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 2
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΗΧΟΓΕΝΕΙΑ 0
ΕΛΑTΤΩΜΕΝΗ ΗΧΟΓΕΝΕΙΑ 2
ΟΜΟΙΟΓΕΝΗΣ 0
ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΗΣ 2
ΠΑΡΟΥΣΑ 0
ΑΠΟΥΣΑ 2
ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 0
ΔΙΗΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 2
ΓΡΑΜΜΙΚΗ 0
ΧΑΟΤΙΚΗ-ΣΥΝΘΕΤΗ 1
>=0.42 0
<0.42 1

Πίνακας 1: Υπερηχογραφικά κριτήρια τρισδιάστατης Power Doppler υπερηχογραφίας για την διάγνωση
των όγκων του μαστού.
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μπαγών όγκων του μαζικού παρεγχύματος
και στην ανίχνευση αγγειογένεσης ακόμα και
σε περιοχές με φτωχή αιμάτωση και χαμηλή
ταχύτητα ροής.7-8

Κατόπιν τούτων, γίνεται φανερό, ότι ήταν
επιτακτική η ανάγκη να ανευρεθεί ένα αντι-
κειμενικό και ευρέως αποδεκτό σύστημα
απεικόνισης της μορφολογίας και αγγειογε-
νετικής λειτουργίας των όγκων του μαστού
που θα στηρίζονταν σε συγκεκριμένα υπερη-
χογραφικά  κριτήρια.
Η τρισδιάστατη Power Doppler υπερηχογρα-
φία (3D -PD) αποτελεί ένα νέο τεχνολογικό
επίτευγμα όπου σαν συμπληρωματική απει-
κονιστική τεχνική της μαστογραφίας, άνοιξε
νέους ορίζοντες στην διαγνωστική υπερηχο-
γραφία του μαστού. Ο συνδυασμός της συμ-
βατικής (δισδιάστατης) υπερηχογραφίας με
το υψηλό επίπεδο ηλεκτρονικής πληροφορι-
κής (software) οδήγησε στην απεικόνιση 3
πλάνων (στεφανιαίου, οβελιαίου, εγκάρσιου)
και στην ανακατασκευή - ανασύνθεση των ει-
κόνων αυτών σε μια εικόνα (τρισδιάστατη)
που επιτρέπει την αντικειμενική και λεπτομε-
ρειακή εκτίμηση των όγκων του μαστού.
Σκοπός της παρούσας μελέτης  ήταν να εκτι-
μηθεί η διαγνωστική αξία της 3D-PD υπερη-
χογραφίας στην διαφορική διάγνωση των
όγκων του μαστού.

Υλικό και Μέθοδος

Στην Α' Μαιευτική   Γυναικολογική Κλινική
του Πανεπιστημίου Αθηνών του Νοσοκομεί-
ου “Αλεξάνδρα” έλαβε χώρα μελέτη 125 γυ-
ναικών με ύποπτα ευρήματα στην μαστογρα-
φία ή κατά τη κλινική εξέταση. Οι γυναίκες
αυτές, εξετάστηκαν με 3D Power Doppler
υπερηχογραφία μια εβδομάδα πριν να υπο-
βληθούν σε βιοψία ή μαστεκτομή. Τα ευρή-
ματα από την τρισδιάστατη απεικόνιση συ-
γκρίθηκαν με τα αποτελέσματα των ιστολογι-
κών εξετάσεων .Το υπερηχογραφικό μηχάνη-
μα που χρησιμοποιήθηκε ήταν  Voluson 730
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Εικόνα 1: Τρισδιάστατη απεικόνιση ενός ινοαδε-
νώματος.

Εικόνα 2: Πολυεπίπεδη παρουσίαση ενός πορογε-
νούς καρκινώματος

Εικόνα 3: 3D: Πορογενές καρκίνωμα μαστού με
διήθηση των παρακείμενων ιστών δίκην “αστεριού”
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pro (General Electric) με κεφαλή 5-13 Mhz.
Τα υπερηχογραφικά κριτήρια που χρησιμο-
ποιήθηκαν για τον διαχωρισμό των όγκων
του μαστού σε καλοήθεις και κακοήθεις ήταν:
το σχήμα, η σχέση των αξόνων κάθετης και
οριζόντιας τομής, τα όρια, η ηχογένεια παρα-
κείμενων ιστών, η ηχοδομή, η ηχογένεια, η
ακουστική σκίαση, η σχέση με τους παρακεί-
μενους ιστούς, η ύπαρξη αγγείωσης, και ο
υπολογισμός του δείκτη RI, είτε από κεντρι-
κές περιοχές του όγκου είτε από την περιφέ-
ρεια.(Πιν. 1)

Αποτελέσματα

Ο μέσος όρος ηλικίας των γυναικών που συμ-
μετείχαν στην μελέτη ήταν 41 ετών με εύρος
18-70 ετών. Η ιστοπαθολογική εξέταση των
παρασκευασμάτων ανέδειξε 72 όγκους κα-
λοήθεις (κύστη, ινοαδένωμα, θήλωμα, φυλλο-
ειδής όγκος, λίπωμα) και 53 όγκους κακοή-
θεις (πορογενές, λοβώδες, θηλωματώδες,
βλεννώδες, σωληνώδες καρκίνωμα).  Η συν-
δυασμένη  χρήση των 3D και Power Doppler,
απεικόνισε 68 όγκους μαστού ως καλοήθεις
με score μικρότερο του 7 και 57 όγκους κα-
κοήθεις με score μεγαλύτερο ή ίσο του 7. Η
τρισδιάστατη  έγχρωμη απεικόνιση αναγνώ-
ρισε όλα τα κακοήθή νεοπλάσματα δίνοντας
όμως παράλληλα τέσσερα ψευδώς θετικά
αποτελέσματα (1 ινοαδένωμα και 3 θηλώμα-

τα).Η ευαισθησία, η ειδικότητα, η θετική και
η αρνητική προγνωστική αξία ήταν αντίστοι-
χα  100%, 94,4%,93% και 100%. Ο πιο συνή-
θης καλοήθης όγκος ήταν το ινοαδένωμα
(εικ.1), ενώ ο συνηθέστερος κακοήθης όγκος
ήταν το πορογενές καρκίνωμα.(εικ.3)
Η διακριτική ικανότητα του 3D  υπερήχου
στην διερεύνηση των όγκων μαστού και στον
διαχωρισμό τους σε καλοήθεις και κακοήθεις
υπολογίστηκε στατιστικά με καμπύλη R.O.C.
Το υπερηχογράφικό κριτικό όριο (cut of
value)για την απεικόνιση κακοήθειας  του
μαστού ήταν το 7.

Συζήτηση

Η υπερηχογραφία μαστού κατέχει σημαντικό
ρόλο στην αναγνώριση και χαρακτηρισμό
των όγκων του μαστού και συμπληρώνει την
πρωταρχική μέθοδο απεικόνισης, την μαστο-
γραφία.9 Ο Μοοn και οι συνεργάτες του ανα-
φέρουν ότι το υπερηχογράφημα μαστών μπο-
ρεί να ανιχνεύσει μικρές ή μη ψηλαφητές
βλάβες αλλά η διαγνωστική του ακρίβεια για
την ανίχνευση κακοήθειας είναι μικρή.10

Η τρισδιάστατη Power Doppler υπερηχογρα-
φία αποτέλεσε μια νέα διαγνωστική τεχνική
στην απεικόνιση του μαστού και της παθολο-
γίας του με την πολυεπίπεδη παρουσίαση της
βλάβης και την αντικειμενική μορφολογική
εκτίμηση της αρχιτεκτονικής του μαστού

Καλμαντής  και συν.Διαφορική διάγνωση των όγκων του μαστού με την Τρισδιάστατη Έγχρωμη Υπερηχογραφία
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Εικόνα 4: Τρισδιάστατη απεικόνιση ενός διηθητι-
κού λοβώδους καρκινώματος

Εικόνα 5: Υπερηχογενής κάψα περιβάλλει μόρφω-
μα άνηχο ,με ομοιογενή ηχοδομή
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(εικ.4). Η υπερηχογραφική ανάλυση κάθε
ύποπτης βλάβης στο στεφανιαίο επίπεδο  δί-
νει επιπρόσθετες πληροφορίες για την ανί-
χνευση κακοήθων όγκων με διάμετρο μεγα-
λύτερης του ενός εκατοστού, κυρίως σε ασύμ-
μετρους πυκνούς μαστούς. Επίσης, με την
χρήση των “ειδικών” μεθόδων τροποποίησης
της   υπερηχογραφικής  εικόνας (modes:
niche mode, transparent max/min, surface,
volume) απεικονίζεται λεπτομερειακά ολό-
κληρη η περιοχή της θηλής, οι γαλακτοφόροι
πόροι και ο οπισθοθηλαίος  χώρος που είναι
σχεδόν απροσπέλαστος με την συμβατική
υπερηχογραφία. Η 3D απεικόνιση παρέχει
πιο αξιόπιστη πληροφόρηση για τα στοιχεία
που βρίσκονται εντός των πόρων καταφέρνο-
ντας να διαχωρίσει περιοχές με διαφορετική
ηχοδομή όπως αποτιτανώσεις, και συμπαγή
στοιχεία.
Η τρισδιάστατη Έγχρωμη Υπερηχογραφία,
αναδεικνύει ευκρινώς την σχέση νεόπλαστων
αγγείων με τους παρακείμενους ιστούς, την
αρχιτεκτονική των αγγείων και την διάταξη
τους. Υποψία για κακοήθεια τίθεται σε αγ-
γεία με ανώμαλη διάταξη, με ανώμαλους
σχηματισμούς που διηθούν το μαζικό παρέγ-
χυμα.11 Στην διεθνή βιβλιογραφία ο δείκτης
(RI) δεν έδειξε σημαντική διαφορά στην δια-
φορική διάγνωση των όγκων του μαστού , πι-
θανόν λόγω της ελαττωμένης αιματικής ροής
ενδοπαρεγχυματικά σε κακοήθεις όγκους.12

Στην παρούσα μελέτη, με την χρήση της τρισ-
διάστατης υπερηχογραφίας, ένας κακοήθης
όγκος του μαστού, απεικονίζεται με : ανώμα-
λο σχήμα , άξονα της κάθετης τομής μεγαλύ-
τερο του άξονα της οριζόντιας τομής, μη σα-
φώς καθορισμένα όρια, απουσία της ακου-
στικής σκίασης, ανομοιογενής ηχοδομή, διή-
θηση των παρακείμενων ιστών, ανώμαλη
ηχοδομή των αγγείων και RI μικρότερο του
0,42 (εικ.4,5).
Συμπερασματικά, η τρισδιάστατη Power
Doppler απεικόνιση αποτελεί χρήσιμο απει-
κονιστικό μέσο της παθολογίας του μαστού
και συμπληρώνει την μαστογραφία στην ανί-
χνευση κακοήθειας του μαστού ιδιαίτερα σε
γυναίκες με πυκνό αδενικό παρέγχυμα ή με
μη ψηλαφητές  βλάβες .Η αντικειμενική εκτί-

μηση της μορφολογίας του μαστού  και η επι-
πρόσθετη πληροφόρηση  από την 3D Power
Doppler  τεχνική που  βασίζεται σε κλίμακα
με συγκεκριμένα υπερηχογραφικά κριτήρια,
μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο διαγνωστικό
εργαλείο για την διαφορική διάγνωση των
όγκων του μαστού.
Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες, πολυκεντρι-
κές με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών, για να
πιστοποιήσουν την αξία της μεθόδου αυτής,
στην διερεύνηση των όγκων των μαστών.

Differential diagnosis of breast tumors by
Three Dimensional Power Doppler
Ultrasound. A preliminary report.

Kalmantis K., Dimitrakakis K., Koumpis Chr.,
Papantoniou N., Mesogitis S., Antsaklis A.

1st Department Ob/Gyn University of Athens, Alexandra

Hospital

Correspondence: Kalmantis Konstantinos

3rd Septembriou, 65, Athens 10433

Tel:+30 210.8252505

Email: kkalmantis@hotmail.com

Summary
Three- dimensional Power-Doppler sonogra-
phy is the most recent development in breast
imaging providing new superior diagnostic in-
formation such as the ability to study a breast
mass and the surrounding tissue in three or-
thogonal planes.
One hundred and twenty five women with
clinically or mammographically suspicious
findings were referred for 3D Power Doppler
ultrasound, in the 1st Dept of Ob/Gyn
Alexandra Hospital, University of Athens.
Histological diagnosis was conducted after ex-
cisional biopsy or mastectomy. Sonographic
criteria used for diagnosis breast cancer were
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based on a system that included morphologi-
cal characteristics, histopathological predic-
tion and Power Doppler imaging.
Seventy two lesions were histopathologically
diagnosed as benign and 53 tumors as malig-
nant. Three dimensional Power Doppler iden-
tified four benign breast tumors as cancer.
The sensitivity and specificity was 100% and
94,4%, respectively. Further multicentric
studies are needed to establish the role of 3D
Ultrasound in the detection of breast malig-
nancy.

Key words: Brest tumors. 3 Dimensional  ultrasound ,Power

Doppler imaging
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