
Μαρία Παπαβασιλοπούλου  MD,Msc 
Aκτινολόγος 



 Είναι μια Μαγνητική Τομογραφία, επικεντρωμένη 
στην μελέτη των μαστών. 

 Είναι συμπληρωματική προς την μαστογραφία και 
το υπερηχογράφημα και δεν τις υποκαθιστά . 

 Είναι η πιο ευαίσθητη μέθοδος σήμερα για την 
μελέτη των μαστών(90%).  

 Μπορεί να ανιχνεύσει βλάβες σε πρώιμο στάδιο, 
συγκριτικά με την μαστογραφία και το 
υπερηχογράφημα. 

 Έχει μεγάλη αρνητική προβλεπτική αξία(>98%) 
 Πραγματοποιείται ιδανικά την την 5η-14η ημέρα του 

κύκλου. 
 Είναι ανώδυνη μέθοδος. 
 Δεν έχει ιονίζουσα ακτιννοβολία. 

 



 Εξειδικευμένα τμήματα 
μαστού, με δυνατότητα για 
μαστογραφία, 
υπερηχογραφημα, βιοψίες, 
υπερηχογράφημα 2ης ματιάς 
(2nd look ultrasound) 

 Πρόσβαση στο 
Παθολογοανατομικό 

 Τουλάχιστον 150 εξετάσεις/έτος 
 Mri>1T 
 Ειδικά πηνία 
 Έλεγχος ποιότητας 
 6Η-13η μέρα του κύκλου(5η-14η) 
 Διακοπή HRT 4 εβδομάδες πριν 

Reporting should be performed by a 
radiologist with experience in breast MRI, 
using the ACR BI-RADS MRI Lexicon. 





 Η ασθενής τοποθετείται σε πρηνή θέση στον Μαγνητικό Τομογράφο. Οι μαστοί τοποθετούνται σε 
ειδική θέση . Δεν πιέζονται. 

 Εκτελείται σάρωση πρίν και μετά την ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικού, το οποίο είναι απαραίτητο 
κομμάτι της εξέτασης. 

 Δεν είναι απαραίτητο το σκιαγραφικό για την μελέτη των προθεμάτων. 
 Η διάρκεια της εξέτασης : περίπου 15 λεπτά.  
 Πολλές φορές, μετά την εξέταση θα χρειαστεί ένα εστιασμένο υπερηχογράφημα 

 



Motion artefact 



  γυναίκες υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη καρκίνου μαστού 

 

 >20%,  RT, LI-Fraumeni, Cawden, BRCA1, BRCA2. 

 RT σε ηλικία < 30 ετών 

  (>50-60%) και οι 1ου βαθμού συγγενείς 

 Γυναίκες υψηλού κινδύνου που ήδη έιχαν καρκίνο μαστού 

 Γυναίκες που θα υποβληθούν σε προφυκλακτική μαστεκτομή -3 

μήνες πριν 

 ΌΧΙ σε γυναίκες με κίνδυνο <15% 

 Όχι σαφείς ένδειξη για βλάβες υψηλού κινδύνου ή πολύ πυκνούς 

μαστούς  

 30 έτη-ιστορικό 

 

 

 



 Για την εκτίμηση του ετερόπλευρου μαστού γυναικών με γνωστό καρκίνο μαστού 

 Για απεικόνιση της έκτασης της νόσου σε νεοδιαγνωσθείσες περιπτώσεις 

(μονοεστιακός-πολυεστιακός πολυκεντρικός, αμφοτερόπλευρος) 

 Την εκτίμηση υποτροπής vs ΜΤΧ αλλοιώσεων 

 Για την εκτίμηση ανταπόκρισης στην ΧΜΘ (2 w ) 

 Για γυναίκες με προθέματα  ή προηγούμενο χειρουργείο/θετικά χειρουργικά όρια 

 Για επιπλέον διερεύνηση ύποπτων ευρημάτων   (ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗ ΒΙΟΨΙΑ) 

 Για συγκεκριμένους τύπους καρκίνου (λοβιακό καρκίνωμα, καρκίνωμα αγνώστου 

πρωτοπαθούς). 

 ΔΕΝ ενδεικυται για τον φλεγμονώδη καρκίνο/μαστίτιδα-μόνο επί αμφιβολίας μετά 

την θεραπεία/αντρικό μαστό 
 

 

FAT 
NECROSIS 

FA 



 Νεφρική Ανεπάρκεια,  
 Αλλεργία στο 

σκιαγραφικό,  
 Κλειστοφοβία,  
 Μεταλλικά αντικείμενα-

προθέματα, 
βηματοδότης  

 Πολύ μεγάλο μέγεθος 
μαστού 

 Υπέρβαρη ασθενής 
 Κύηση 



 Ο Ακτινολόγος επεξεργάζεται τις εικόνες 
 Καμπύλες  
 Χαρακτηριστικά ενισχύσεων 
 BI-RADS 
 Post proscessing 
 Wash-in  
 Wash-out 





DWI 
Φασματοσκοπία 
Βιοδείκτες 
Πρόγνωση 
Επέκταση ενδείξεων 
Σύντομα πρωτόκολλα 
Προεγχειρητικός έλεγχος 


