MAMOGRAFIA
Mamografia v dnešnej dobe predstavuje jedinú
vhodnú relativne neškodnú a lacnú metódu pre
diagnostiku skorých štádií karconómu prsníka.
Zakladá sa na rőntgenovom snímkovaní každého prsníka v dvoch rovinách (projekciách). Mamografické vyšetrenia rozdeľujeme na p r e v e n t í v n e (resp. skríningové) a d i a g n o s t i c k é . Preventívne mamografické vyšetrenie postupuje
asymptomatická žena, t. j. žena, ktorá nemá žiadne príznaky ochorenia, ako
vyhľadávaciu metódu prsníkových abnormalít. U nás sa tieto vyšetrenia podľa
odborného usmernenia MZ SR robia až od 40. roku veku a odporúčajú sa raz
za dva roky. V mladších vekových skupinách majú relatívne nízky diagnostický
prínos, čo je podmienené štrukturálnou stavbou prsníkov v tomto období života.
Mamografické vyšetrenie samozrejme nezabráni vzniku rakoviny prsníka, ale
vie ju odhaliť v jej počiatočných štádiách, kedy je ochorenie plne liečiteľné.
Častejšie preventívne vyšetrenia ako raz za dva roky
sa doporučujú len vo vybraných

prípadoch (napr.

užívanie hormonálnych preparátov, pozitívna osobná
alebo rodinná anamnéza, ťažko prehľadný mamografický obraz a pod.) V prípade podozrivých príznakov
je samozrejme možné urobiť vyšetrenie aj skôr, to už
však nie je prevencia ale diagnostická mamografia.
Pri preventívnom mamografickom vyšetrení pred vykonaním mamografie je potrebné prečítať si a podpísať
informačný súhlas, ktorý je zverejnený v tomto dokumente, ako aj samostatne na webovej stránke
www.ousa.sk .
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MAMOGRAFIA
Realizácia vyšetrenia
Mamografia sa vykonáva na základe prinesenej žiadanky na vyšetrenie, ktorú vypísal gynekológ, klinický onkológ alebo všeobecný lekár. Vždy by
tomu malo predchádzať klinické vyšetrenie oboch prsníkov a podpazušia spomínaným indikujúcim lekárom. U žien so zachovalým menštruačným cyklom sa
vyšetrenie vykonáva v prvej polovici cyklu. Odporúča sa v deň vyšetrenia
nepoužívať deodoranty alebo iné kozmetické prípravky na oblasť prsníkov a
podpazušia, pretože by mohli byť zdrojom omylu pri popisovaní snímkov. Z tohto hľadiska sú nevhodné hlavne práškové deodoranty či púdre a antirespiranty.
Vyšetrenie je trochu nepríjemné, nie je však bolestivé. Žena pri vyšetrení stojí.
Každý prsník je vyšetrený v dvoch projekciách, každý krát sa musí stlačiť, čo
práve býva zdrojom nepríjemných pocitov. Bez zvýšeného tlaku by však mamografická snímka nemala dobrú kvalitu, vyšetrenie by bolo zbytočné. Niekedy
nie je možné z mamografického snímku presvedčivo určiť, že je žena zdravá.
Potom je na rade doplňujúce ultrazvukové vyšetrenie. Na mamografickom pracovisku sa odporúča hodnotenie mamografických snímok
dvoma lekármi, čo zvyšuje presnosť hodnotenia (tzv. dvojité
čítanie). Je nutné zdôrazniť, že najväčšou výhodou preventívneho mamografického vyšetrenia je to, že sa dajú odhaliť
nádory, ktoré sú klinicky nehmatné, treba si ale uvedomiť,
že ani negatívne vyšetrenie neznamená absolútnu neprítomnosť nehmatného nádoru. Preto je potrebné podstupovať
mamografické vyšetrenia pravideľne a v intervale medzi nimi
nezanedbať samovyšetrovanie prsníkov a pri akýchkoľvek
príznakoch okamžite navštíviť lekára.
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MAMOGRAFIA
Zachytenie včasného štádia nádoru popisuje situáciu, kedy bolo v prsníku
pomocou mamografie (alebo ultrazvuku) objavené nádorové ložisko, ktoré je
nehmatateľné. Pri nájdení tzv. minimálneho nádoru má žena šancu na úplné
uzdravenie.
Cieľom mamografickej diagnostiky je znížiť úmrtie na karcionóm prsníka cestou

včasnej detekcie a to tak u pacientiek bez symptómov v rámci skreeningovej mamografie, ako aj u pacientiek so symptómami v rámci diagnostickej mamografie.

Diagnostická mamografia sa vykonáva na základe klinickej požiadavky, vždy až po
klinickom vyšetrení oboch prsníkov včítane oboch axil. Nálezy z tohoto vyšetrenia by
mali umožňovať špeciálne postupy v rámci starostlivosti o pacientku vo vzťahu ku klinickému nálezu. Za účelom upresnenia týchto postupov môže vzniknúť potreba indikovania ďalších vyšetrení (napr. kontrolná mamografia, duktografia, ultrasonografia, MR
mamografia, punkcia pod ultrasonografickou či mamografickou kontrolou, atď.).

INDIKÁCIE A KONTRAINDIKÁCIE
INDIKÁCIE:
1. Symptomatické ženy:
• vek nad 40 rokov;
• pri vysokom podozrení na malígne ochorenie u
žien pod 40 rokov klinickým vyšetrením, vždy pred
liečbou u žien s potvrdeným zhubným ochorením
prsníka nezávisle na veku pacientky
2. Asymptomatické ženy:
• vek nad 40 rokov do 69 rokov každé 2 roky
KONTRAINDIKÁCIE A OBMEDZENI A :
1. Gravidita
2. Opakovanie mamografie v intervale kratšom
než jeden rok by malo byť len výnimočné, napríklad
pri zmene klinického alebo ultrasonografického
nálezu alebo pri nejasnom mamografickom náleze
3. Mamografia nie je základnou diagnostickou
metódou u žien do 40 rokov.
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MAMOGRAFIA
RIZIKOVÉ FAKTORY
zvyšujúce pravdepodobnosť výskytu karcinómu prsníka:
V Ý Z N A M N É R I Z I K O V É F A K T O R Y:
• vek - nad 50 rokov;
• vek pri menarché - pred 11. rokom;
• menopauza po 55. roku
• pozitívna osobná anamnéza - výskyt malígnej neoplázie prsníka v minulosti;
• pozitívna rodinná anamnéza - výskyt malígnej neoplázie prsníka u priamej príbuznej (matka, sestra, dcéra);
• v osobnej anamnéze iné onkologické ochorenie ako prsník, hlavne vaječníky, malígny
melanóm, štítna žľaza a iné;
• vek prvého živého pôrodu - prvý pôrod po
30. roku života;
• stav po biopsii prsníka - s neznámym výsledkom alebo s dokázanou mastopátiou pri atypickej epiteliálnej hyperplázii; lobulárny carcinoma
in situ;
• vysoké dávky ožiarenia na oblasť prsníkov
v mladom veku (do 25 rokov).
MENEJ VÝZNAMNÉ RIZIKOVÉ FAKTORY:
• hypertrofia prsníkov,
• ochorenie štítnej žľazy,
• nedojčiaca, alebo krátko dojčiaca žena,
• postmenopauzálna obezita,
• ochorenie na iný karcinóm , napr. ovárií,
maternice, čreva a pod.
NEURČITÉ RIZIKOVÉ FAKTORY:
• alkoholizmus a fajčenie,
• stres,
• trauma,
• mastitída (zápalové ochorenie prsnej žľazy)
• nedostatok vitamínu D
• tuková strava
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MAMOGRAFIA ODHALÍ NÁDOR PRSNÍKA VČAS!
Nadštandardný servis ponúka poistenkám najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa
D ô v e r a . Ženám nad 40 rokov garantuje zrýchlený prístup na mamografické
vyšetrenie do 10 dní od objednania v 45 zmluvných zariadeniach na celom území SR.
Poistenky sa môžu na vyšetrenie objednať telefonicky na bezplatnej Zákazníckej
linke zdravotnej poisťovne alebo priamo vo vybranom zmluvnom zariadení prostredníctvom webu.
„Sme radi, že touto službou prispievame k prevencii pre ženy a staráme sa tak o
ich zdravie. Za prvý polrok 2010 sme ženám uhradili už 27-tisíc mamografií. Záujem
o tento nadštandardný preventívny produkt je už od roku 2007, keď sme ho uviedli
na trh, stále veľmi vysoký“,
vysvetľuje PR manažérka zdravotnej poisťovne D ô v e r a Z. Horníková.
Druhá súkromná zdravotná poisťovňa U n i o n ponúka nad
rámec zákona Preventívny program pre ženy. Poistenky Unionu naň majú nárok raz ročne. Ten zahŕňa aj sonograficke
alebo mamografické vyšetrenie prsníkov. O frekvencii týchto
vyšetrení však rozhoduje lekár. „Za obdobie január až jún
2010 evidujeme približne 6 000 žien, ktoré absolvovali
mamografické vyšetrenie“,
povedala hovorkyňa U n i o n u J. Smatanová.
Najväčšia poisťovňa Všeobecná zdravotná poisťovňa neponúka nadštandard pri mamografických vyšetreniach pre ženy.
Od začiatku roka do apríla uhradili viac ako 63-tisíc zákonných
mamografických vyšetrení.

Autor: SITA
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DIGITÁLNA MAMOGRAFIA V NAŠEJ NEMOCNICI
Od decembra 2010 vychádzame v ústrety našim pacientkám a uviedli sme do prevádzky na
RTG oddelení v našej nemocnici novú technológiu vyšetrenia príznakov ochorenia prsníkov

– priamu digitálnu mamografiu.

Výhodou oproti filmovej či nepriamej digitálnej mamografii je:
– vysoká rozlišovacia schopnosť
– vysoká diagnostická presnosť
– podstatne nižšia dávka žiarenia

Mamografia je základné zobrazovacie vyšetrenie prsnej žľazy. Je tiež
vhodnou metódou pre skreening,
teda pre vyhľadávanie skorých štádií
nádorov v populácii žien bez príznakov ochorenia prsníka. V Slovenskej
republike je skreening určený pre
ženy vo veku 40-69 rokov a vykonáva sa každé 2 roky. Ženám v
rizikových skupinách (napr. pri hormonálnej substitučnej terapii) je
odporúčané mamografické vyšetrenie v ročnom intervale.
Sonografia je nezáťažová metóda, ktorá využíva ultrazvukové
vlnenie na zobrazenie orgánov. U pacientok mladších ako 30.
rokov je aj metódou prvej voľby pre vyšetrenie prsníkov. V prípade
nejasného mamografického obrazu pomôže sonografia rozlíšiť, či
ide o cystu, či inú mäkkotkanivovú masu, ktorá nemusí byť vždy
zhubným nádorom.
Mamografia a sonografia sa vzájomne dopĺňajú.

P r í s t rojové vybavenie:
Priama digitálna mamografia - Mammograf GE Healthcare

Vyšetrovanie prsníkov robíme na prístroji GE Healthcare , ktorý je špičkovým digitálnym mamografom. Je vybavený špeciálnymi filtrami, ktoré zabezpečujú homogenitu röntgenového žiarenia
s minimalizáciou dávky.

Sonograf LOGIQ P6
K o n t akt:

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností
sa obráťte na personál príslušného pracoviska alebo telefonicky na RTG oddelenie,

tel: 042 466 73 98
e-mail: rtg@nspilava.sk
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