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Позициониране и терминология 

 

§  Позициониране на гърдата   
§  Ос на гърдата  
§   Вертикална равнина (Осева равнина )   

Ос на гърдата Вертикална равнина 

Прилежание към гръдна стена 



§  Напречна равнина  
§  Разделяне гърдата на квадранти 

  1. Горен  външен квадрант 
  2. Горен вътрешен квадрант 
  3. Долен външен квадрант 
  4. Долен вътрешен квадрант 

 

Напречна равнина 



 

Нормална анатомия 
 

1.  Гръдна стена  
2.  Голям гръден 

мускул 
3.  Лобула 
4.  Ареола  
5.  Мамила  
6.  Млечен канал 
7.  Мастна тъкан  
8.  Кожа  



§  Коса Медио-латерална проекция(MLO) 
 
 

   
1.   Пациента е с лице към мамографа 
2.   Тръбата се накланя под ъгъл съответстващ на 

пекторалис 
3.  Касетата/детектора/- се поставят по задна 

аксиларна линия не твърде високо. 
4.  Ръката лежи спокойно върху горната част на 

касетата/детектора/ 
5.  Гърдата се изтегля на пред. 
6.  Компресия паралелно на пекторалис за 

имобилизиране на млечната жлеза и гръдна стена. 
7.  При компресията на гърдата не трябва да има 

кожни гънки 
    

Основни позиции 



1.  Пекторалния мускул трябва 
да се визуализира до нивото 
на зърното 

2.  Зърното трябва да е 
представено в профил 

3.  Пекторалния мускул трябва 
да се вижда под ъгъл от 20 
градуса в горния край на 
изображението 

4.  Интрамамарната линия 
трябва да е видима 

5.  Да се вижда добре разгънат 
паренхима на цялата жлеза 

 



§  Кранио-калудална проекция(CC)  
 

1.  Пациента е с лице към мамографа  
2.  Гърдата се повдига и изтегля максимално от 
гръдна стена напред 

3.  Коригира се височината на детектора  
4.  Зърното трябва да е в профил, центрирано в 
средата или да сочи леко медиално 

5.  Визуализация на медиална жлезиста тъкан 
6.  Прилагаме достатъчна  компресия 
7.  При компресията на гърдата не трябва да има 
кожни гънки 

     



1.  Изображението 
трябва да вклюва 
цялата млечна жлеза 
и ретромамарната 
мастна тъкан  

2.  Зърното трябва да е 
централно или леко 
медиално и в профил  

3.  Пекторалис трябва да 
се вижда на ръба на 
изображенито 

  



Диагностични 
проекции 
 Латерална проекция ML и  LM  Използва се за трета равнина на 

изобразяване на съмнителна лезия  
Странично разширена СС проекция с 
латерална ротация 

Тази позиция се използва за 
визуализиране на структури в  
аксиларнта опашка  

Странично разширена СС проекция с 
медиална ротация 

Тази позиция се използва за 
визуализиране на структури в  
медиалната част на гърдата 

Разширена СС проекция разделяща 
(CV) 
 

Дава информация за лезии разположени в 
областта на разделяне на гърдите из 
заден медиален квадрант 

Аксиаларна проекция (AT) 
 

Използва за представяне на аксилата и 
латералния квадрат на гърдата 

Горно-латерално към долно-медиално
(SIO) 

Рядко се използва поради това че носи 
малко информация 

Локализиращи компресионни проекции Определя формата, размера, 
морфологията на лезията  



§  Латерална проекция ML и  LM 
§  Медиално към латерално(ML) – фиг.1 
§  Латерална към Медиано(LM) - фиг.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Апарата е на 90 градуса 
2.  Ръката лежи спокойно върху 

него 
3.  Пациента е с лице към 

апарата  
4.  Гърдата се повдига и изтегля 

напред  
 

1.  Изображението трябва да 
включва цялата гърда както и 
ретромамарната мастна тъкан 

2.  Пекторалис трябва да е видим 
поне в горната  трета на образа 

3.  Интрамамарната линия трябва 
да е видима 



§  Странично разширена СС проекция с латерална ротация
(XCCL) 

§  Странично разширена СС проекция с медиална ротация
(XCCM) 

     
1.  Позиция като за СС 

проекция с ротация на 
тялото 

2.  Изтегля се и се представя 
медиалния или латералния 
квадрант на жлезата 

3.  Прилага се компресия 
4.  Зърното е в профил 
 



§ Разширена СС проекция разделяща(CV) 

1.  Пациента е с лице към 
апарата  

2.  Главата е изнесена на страни 
от зоната на интерес  

3.  Изборът на данни е ръчен не 
се препоръчва автоматичен 
режим 



§ Аксиаларна проекция (AT) 

1.  Апарата е под ъгъл спрямо 
пациента така че да може да се 
обхване по-голяма част от 
аксилата 

2.  Пациента е под ъгъл от 15 градуса 
наведен към машината така че 
аксилата да е максимално дълбоко 

3.  Прилага се компресия 
4.  Зърното е в профил 



§  Горно-латерално към долно-медиално
(SIO) 



§  Локализиращи компресионни проекции 

1.  Лесна за прилагане техника 
2.  Полезна при неясни или 

двусмислени резултати в 
области с по плътна тъкан 
квадрант на жлезата 

 
 



Уголемени 
проекции 

 
§ Използва се за проучване на зони с 
клацификати 

§ Уголемяването се извършва в CC и 
MLO 

§ Увеличаващи приставки   от  1.5 или  
2.0 увеличение 
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Импланти 

§ Проекциите които се прилагат са 
основните проекции 

§  Подпомагат диагностиката 
§ Ограничена компресия 
§ По възможност импланта се  избутва 
назад  







Стандартна СС        СС проекция с избутване на 
проекция с имплант                         импланти 

 
     



Параметри на 

изследванията  

§  Автоматичен избор на данни  
§  Хомогенно мастни гърди-Mo/Rh, Rh/Rh 
§  50% мастни 50% плътни гърди--Mo/Rh, Rh/Rh 
§  Хомогенно плътни гърди- Rh-Rh 

Филтър Обхват на kV 
Min-Max Препоръчителни 

Mo/Mo 22-32 25-28 

Mo/Rh 22-40 26-30 

Rh/Rh 25-49 28-35 



§  Ръчни данни  
Компрес
ия на 
гърдите 
в mm 

Хомогенно мастни 50% мастни 50% плътни Хомогенно плътни 

Филтър kV mAs Филтър kV 
 

mAs 
 

Филтър kV 
 

mAs 
 

<30 Mo/Mo 25 32 Mo/Mo 26 28 Mo/Mo 26 36 

30-40 Mo/Mo 26 36 Mo/Rh 26 45 Mo/Rh 
 

27 50 

40-50 Rh/Rh 28 50 Rh/Rh 29 56 Rh/Rh 29 63 

50-60 Rh/Rh 29 56 Rh/Rh 29 63 Rh/Rh 30 71 

60-70 Rh/Rh 29 71 Rh/Rh 29 70 Rh/Rh 30 80 

70-80 Rh/Rh 29 80 Rh/Rh 30 90 Rh/Rh 31 80 

>80 Rh/Rh 30 90 Rh/Rh 30 140 Rh/Rh 31 140 



Благодаря за 
вниманието 


