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Οδηγίες - Εξετάσεις μαστογραφίας 

Στις εξετάσεις μαστογραφίας τα δοσιμετρικά μεγέθη που χρησιμοποιούνται για 
τον καθορισμό των ΔΕΑ είναι το Entrance Surface Air Kerma και το Mean 
Glandular Dose. Για την ομογενοποιημένη καταγραφή των δοσιμετρικών 
δεδομένων, τα εργαστήρια υποβάλλουν στην ΕΕΑΕ τις τιμές Air Kerma (free in 
air) για έναν μέσο μαστό (π.χ. 4,5 ± 0,5 cm PMMA ομοίωμα, 50% λιπώδους ιστού 
και 50% αδενώδους ιστού). 

Η ΕΕΑΕ κατά την αξιολόγηση των μετρήσεων εφαρμόζει κατάλληλους 
παράγοντες και υπολογίζει το Entrance Surface Air Kerma και το Mean Glandular 
Dose από τις δοσιμετρικές τιμές του εργαστηρίου. 

Ακολουθούν κατευθυντήριες οδηγίες για μετρήσεις με χρήση τυπικού 
ομοιώματος μαστού και για μετρήσεις που πραγματοποιούνται σε εξεταζόμενες. 

Είδος Εξέτασης 

Για λόγους συλλογής δοσιμετρικών δεδομένων, οι μαστογραφικές εξετάσεις 
έχουν ομαδοποιηθεί σε τρία «είδη εξέτασης», ανάλογα με την ακολουθούμενη 
μεθοδολογία δοσιμετρίας: σε ομοίωμα μαστού, σε πρόσθια λήψη και σε πλάγια 
λήψη. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα δοσιμετρικά δεδομένα πρέπει να αντιστοιχούν 
σε μέσο πάχους μαστό, τυπικής σύστασης.  

Χρήση τυπικού ομοιώματος μαστού 

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται για τις μετρήσεις τυπικό ομοίωμα μαστού, 
επιλέγετε στο πεδίο «Μαστογραφία» του πίνακα ηλεκτρονικής υποβολής 
στοιχείων το «τυπικό ομοίωμα μαστού» και συμπληρώνετε στο αντίστοιχο 
πεδίο το πάχος του ομοιώματος που χρησιμοποιείτε. 

Πραγματοποιείτε μια πρόσθια (cranio-caudal) έκθεση του ομοιώματος με τα 
κλινικά στοιχεία έκθεσης για ένα μέσο μαστό.  Εφόσον η έκθεση 
πραγματοποιείται με χρήση του αυτόματου συστήματος έκθεσης (AEC), μετά το 
πέρας της έκθεσης καταγράφονται τα kV και τα mAs που εφαρμόσθηκαν, καθώς 
και ο συνδυασμός ανόδου και φίλτρου.   

Αφαιρείτε το ομοίωμα και τοποθετείτε το δοσίμετρο στο σημείο αναφοράς (σε 
απόσταση από το bucky ίση με το πάχος του ομοιώματος π.χ. 4,5 cm και στα 6 cm 
από το θωρακικό τοίχωμα). Οι εκθέσεις που πραγματοποιούνται για τη μέτρηση 
του HVL γίνονται παρουσία του πιέστρου του μαστογράφου. Πραγματοποιείτε 
μια έκθεση με τα ίδια στοιχεία (kV και mAs) που εφαρμόσθηκαν κατά τη χρήση 
του AEC και τον ίδιο συνδυασμό ανόδου/φίλτρου και στο πεδίο «Air Kerma» 
καταγράφεται η ένδειξη του δοσιμέτρου σε mGy.   
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Εφόσον δεν είναι εφικτό να επιλεγεί στο χειριστήριο η ακριβής τιμή των mAs που 
εφαρμόσθηκαν με χρήση του συστήματος AEC,  η μέτρηση της δόσης γίνεται με 
την πλησιέστερη διαθέσιμη τιμή mAs και στη συνέχεια γίνεται γραμμική 
παρεμβολή της δόσης στα mAs της αρχικής έκθεσης. Στα αντίστοιχα πεδία του 
πίνακα ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων καταχωρείτε την τιμή «Air Kerma» 
μετά τη γραμμική παρεμβολή, και την τιμή των mAs με χρήση του συστήματος 
AEC. 

Η μέτρηση του HVL πραγματοποιείται στα ίδια kV με αυτά που χρησιμοποιούνται 
κλινικά για την ακτινοβόληση του τυπικού ομοιώματος μαστού και η τιμή του 
καταγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο του πίνακα. 

Κατάλληλοι παράγοντες οπισθοσκέδασης, καθώς και παράγοντες μετατροπής, 
θα εφαρμόζονται από την ΕΕΑΕ ώστε να ΔΕΑ να εκφράζονται σε Entrance surface 
Air Kerma (ESAK) και MGD ανά λήψη. 

Δεδομένα από δείγμα εξεταζόμενων 

Επειδή τα εθνικά ΔΕΑ έχουν προσδιοριστεί με χρήση τυπικού ομοιώματος μαστού 
η συγκεκριμένη μέθοδος συστήνεται μόνο στην περίπτωση που δεν είναι 
διαθέσιμο τυπικό ομοίωμα μαστού.   

Δεδομένα συλλέγονται για πρόσθια και πλάγια λήψη μόνο για τον ένα μαστό (π.χ. 
δεξί ή αριστερό).  Στην περίπτωση αυτή στο πεδίο «Μαστογραφία» του πίνακα 
ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων επιλέγετε αντίστοιχα «Ασθενής ΟΠ» ή 
«Ασθενής Πλάγια» για πρόσθια και πλάγια λήψη.  Συλλέγονται δεδομένα για 10 
εξεταζόμενες, για κάθε συνδυασμό ανόδου/φίλτρου. Το πλήθος των 
εξεταζόμενων για κάθε συνδυασμό ανόδου/φίλτρου συμπληρώνεται στο 
αντίστοιχο πεδίο «Αριθμός εξεταζόμενων». 

Για κάθε εξεταζόμενη καταγράφετε το πάχος συμπιεσμένου μαστού, όπως αυτό 
εμφανίζεται στο σύστημα ένδειξης πάχους μαστού κάθε μαστογράφου, αφού έχει 
προηγηθεί κατάλληλος έλεγχος ποιότητας της λειτουργίας του. Επίσης, για κάθε 
εξεταζόμενη καταγράφετε τα στοιχεία έκθεσης (kV και mAs) που 
χρησιμοποιούνται για μια πρόσθια και μια πλάγια λήψη. Για κάθε συνδυασμό 
ανόδου/φίλτρου και για κάθε λήψη καταγράφετε στα πεδία «Πάχος 
ομοιώματος/μέση τιμή πάχους μαστού», «kV» και «mAs» , τις μέσες τιμές του 
πάχους μαστού, των kV και των mAs αντίστοιχα. Τα δεδομένα για κάθε λήψη και 
συνδυασμό ανόδου/φίλτρου, για το ίδιο σύστημα μαστογραφίας, 
καταχωρούνται σε διαφορετικές στήλες του πίνακα, επιλέγοντας κάθε φορά 
«προσθήκη εγγραφής». 

Πραγματοποιείτε μέτρηση του Air Kerma για κάθε συνδυασμό ανόδου/φίλτρου 
για μια πρόσθια και μια πλάγια λήψη. Η μέτρηση του Air Kerma πραγματοποιείται 
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σε απόσταση από το bucky ίση με το μέσο πάχος μαστού που έχει ήδη καταγραφεί 
και στα 6cm από το θωρακικό τοίχωμα.  Τα στοιχεία έκθεσης είναι η μέση τιμή 
των kV και mAs που καταγράφηκαν για κάθε περίπτωση. 

Αντίστοιχα, η μέτρηση του HVL πραγματοποιείται για κάθε συνδυασμό 
ανόδου/φίλτρου, στη μέση τιμή των kV που καταγράφηκαν για κάθε περίπτωση. 

Κατάλληλοι παράγοντες οπισθοσκέδασης και παράγοντες μετατροπής θα 
εφαρμόζονται από την ΕΕΑΕ, ώστε να ΔΕΑ να εκφράζονται σε τιμές Entrance 
Surface Air Kerma (ESAK) και MGD ανά λήψη. 

 


