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Streszczenie

W pracy przedstawiono techniki pozycjonowa-

nia w  badaniu mammograficznym. Omówio-

no przygotowanie do badania oraz jego realizację 

w  projekcjach podstawowych oraz dodatkowych, 

diagnostycznych. Zwrócono uwagę na procedury 

oraz błędy, których należy unikać.

Słowa kluczowe: mammografia, pozycjonowanie 

Abstract

The techniques of positioning in mammography, 

were presented in the article. The preparation 

for examination and as its realization in views consid-

ered as a gold standard as well as additional diagnos-

tic views, were discussed.
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Wprowadzenie

Mammografia rentgenowska stosowana jest 

w przypadkach klinicznego podejrzenia chorób gru-

czołu piersiowego i  w  badaniach przesiewowych. 

Jest metodą szeroko dostępną, prostą i tanią. We-

dług różnych autorów czułość mammografii wynosi 

od 52-94%, swoistość 75-98%.

Według zaleceń American College of Radiology, 

pierwsze badanie mammograficzne u  kobiet po-

winno być przeprowadzone między 35 a 40 rokiem 

życia. Badanie to pozwala na ocenę typu budowy 

piersi oraz na wykluczenie mikrozwapnień. W zależ-

ności od typu budowy piersi, obecności lub braku 

zmian ogniskowych w  piersiach, badanie mammo-

graficzne jest powtarzane co roku lub co dwa lata. 

Standardowo, pomiędzy 50 a 70 rokiem życia bada-

nie mammograficzne jest wykonywane co dwa lata.

Udowodniono, że prowadzenie mammograficz-

nych badań przesiewowych (skriningowych) obniża 

umieralność z powodu raka piersi. Aby osiągnąć ten 

cel, konieczne jest spełnienie surowych wymogów 

jakościowych.

Jakość zdjęć mammograficznych zależy od wielu 

czynników, m.in.: sprzętu radiologicznego, przeszko-

lenia, doświadczenia oraz motywacji technika wyko-

nującego badanie, zachowania technika w stosunku 

do badanej kobiety, nastroju w pokoju badań.

Technika wykonania

Przed rozpoczęciem badania mammograficznego 

technik powinien przywitać kobietę, przedstawić się 

i nawiązać z nią kontakt wzrokowy, następnie prze-

prowadzić wywiad w sprawie poprzedniego badania 

mammograficznego oraz występujących w przeszło-

ści problemów z piersiami. Na odpowiednim formu-

larzu każdy technik powinien zapisać bieżące objawy 

dotyczące piersi oraz wszystkie informacje, które 

mogą być ważne dla radiologa. Każdy technik powi-

nien również zauważyć zmiany w obrębie skóry, takie 

jak podrażnienia czy zadrapania i ocenić ewentualną 

bolesność piersi. Jeśli powyższe zmiany występu-

ją, mogą spowodować większą bolesność badania 

mammograficznego, a więc trudność w  jego wyko-

naniu. Podczas rozmowy wstępnej informacja prze-

kazywana pacjentce powinna uwzględniać:

 – opis procedury wykonania badania mammo- 

 graficznego,

 – wyjaśnienie znaczenia ucisku,

 – sposób otrzymania wyniku.

Kompresja odgrywa znaczącą rolą w badaniu mam-

mograficznym. By otrzymać mammografię o prawi-

dłowej jakości, niezbędne jest ustalenie właściwego 

ucisku piersi, który:

 – zmniejsza promieniowanie rozproszone i przy-

czynia się do poprawy kontrastu obrazu,
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Fot. 3 Prawidłowe ułożenie ramienia do pozycji skośnej. Źródło: [1].

 – zmniejsza grubość piersi, oddziela różne struktury piersi, re-

dukując tym samym nakładanie się cieni tkankowych i daje 

lepszą widoczność tkanki piersi,

 – obniża dawkę promieniowania,

 – zmniejsza zamazanie obrazu wywołane poruszeniem.

Przed rozpoczęciem badania technik musi wytłumaczyć ko-

biecie, jaką rolę w badaniu odgrywa ucisk i podkreślić, że trwa on 

tylko kilka sekund, jest konieczny do otrzymania dobrych zdjęć, 

a przy tym nie uszkadza piersi. 

Procedury wykonywania 
badania mammograficznego

Obowiązkiem technika przed rozpoczęciem badania mammo-

graficznego jest:

 – wybór wielkości stolika podpierającego pierś i  płytki 

kompresyjnej,

 – przemycie stolika i płytki uciskowej,

 – wybór pozycji komory,

 – umieszczenie kasety w uchwycie, jeśli aparat jest analogowy,

 – upewnienie się, czy identyfikator jest na właściwym miejscu,

 – ułożenie piersi,

 – upewnienie się, czy kobieta ma wygodną pozycję,

 – usunięcie przyczyny powstawania artefaktów, np. okulary, 

ramiona, fałdy skóry, 

 – zwiększenie siły nacisku powoli i ostrożnie aż do momentu, 

w którym pierś będzie unieruchomiona,

 – wykonanie ekspozycji,

 – zwolnienie ucisku,

 – wyjęcie i wymiana kasety,

 – rozpoczęcie kolejnej projekcji.

Projekcje podstawowe

Opisy projekcji odnoszą się do mammografii analogowej (z kasetą 

zawierającą błonę mammograficzną). W przypadku mammografii 

cyfrowej zamiast kasety z błoną zainstalowany jest detektor.

Badanie mammograficzne powinno być wykonane w dwóch 

standardowych projekcjach:

a) skośnej (przyśrodkowo-bocznej – MLO), 

b) kranio-kaudalnej (CC).

Projekcja skośna (przyśrodkowo-boczna) jest podstawową pro-

jekcją służącą do oceny gruczołu piersiowego. W trakcie wyko-

nywania projekcji skośnej kąt lampy powinien być ustawiony 

w  zakresie od 40-60 stopni w  zależności od budowy kobiety. 

Dla kobiet niskich i  krępych kąt lampy jest niższy (ustawienie 

bardziej poziome), a dla kobiet wyższych i szczupłych większy, 

zbliżony do 60 stopni (ustawienie lampy bardziej pionowe). Sto-

lik z kasetą należy ustawić równolegle do mięśnia piersiowego 

i do linii pachowej przedniej. Róg kasety umieszcza się niezbyt 

głęboko w dole pachowym. Ustawienie takie umożliwia lepsze 

odciągnięcie gruczołu piersiowego od ściany klatki piersiowej 

i jest mniej bolesne.

Podczas wykonywania projekcji skośnej kobieta staje przodem 

do mammografu z ręką swobodnie opartą na uchwycie, a następ-

nie odwraca się w stronę badanej piersi, tak aby jej stopy były usta-

wione pod kątem 45 stopni do długiej krawędzi stolika (Fot. 1, 2). 

Fot. 1 Kobieta stoi przodem do aparatu z ręką swobodnie opartą na uchwycie 

Źródło: Opracowanie własne.

Fot. 2 Kobieta stoi odwrócona w stronę badanej piersi, a  stopy są ustawione pod 

kątem 45 stopni do długiej krawędzi stolika. Źródło: [1].

Górną krawędź stolika podtrzymującego kasetę należy usta-

wić na poziomie ramienia, a barki powinny znajdować się na jed-

nakowej wysokości (Fot. 3). 

Nieprawidłowe ustawienie jest wówczas, gdy barki są na róż-

nym poziomie, a stolik mammograficzny znajduje się zbyt wyso-

ko albo gdy barki są na różnym poziomie, a stolik mammograficz-

ny znajduje się zbyt nisko (Fot. 4a, b). 

Nieprawidłowe ułożenie może również wyniknąć w  sytuacji, 

gdy ramiona są ułożone na jednym poziomie, ale stolik jest usta-

wiony zbyt nisko (Fot. 5).
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Fot. 5 Prawidłowe ułożenie ramion do pozycji skośnej, ale zbyt nisko ułożony stolik

Źródło: [1].

Fot. 6a. Prawidłowo ułożona pierś w  projekcji skośnej; b. Prawidłowo wykonane 

zdjęcie w projekcji skośnej. Źródło: [2].

Fot. 4a. Zbyt wysokie ułożenie ramienia; b. Zbyt niskie ułożenie ramienia po stronie 

badanej w trakcie wykonywania projekcji skośnej. Źródło: [1].

a)

b)

 – uwidocznienie możliwie dużego zakresu tkanki tłuszczowej 

za stożkiem gruczołowym.

Powszechne błędy popełniane przez techników:

 – stolik z kasetą usytuowaną zbyt wysoko lub zbyt nisko,

 – stolik z  kasetą nie jest ustawiony pod właściwym kątem – 

równoległym do mięśnia piersiowego badanej kobiety,

 – źle uwidoczniony fałd podsutkowy,

 – niewystarczające wyciągnięcie piersi i  słaba kompresja – 

w rezultacie ukazana jest „pierś opadającą”.

Przy zbyt nisko ustawionym stoliku (Fot. 7) górna część piersi 

jest niewidoczna, mięsień piersiowy nie jest objęty badaniem, 

brakuje także wystarczającej ilości tkanki tłuszczowej za tkanką 

gruczołową. 

Pierś układa się na stoliku, gdy zostanie wyciągnięta do przodu 

i do góry. Ucisk stosuje się w momencie jednoczesnego unosze-

nia piersi ku górze. Technik wysuwa rękę dopiero wówczas, gdy 

upewni się, że pierś jest unieruchomiona pomiędzy stolikiem 

a płytką kompresyjną. 

Przed wykonaniem projekcji należy sprawdzić, czy skóra piersi nie 

tworzy fałdów, które zaburzają ocenę mammografii i czy pod płytką 

uciskową znajduje się niewielki fragment tkanki podsutkowej. 

Podstawowymi aspektami uzyskania wysokiej jakości zdjęć 

w projekcji skośnej są:

 – wysokość stołu podpierającego pierś, 

 – zastosowany kąt,

 – uniesienie (podciągnięcie) piersi do przodu i do góry,

 – rozłożenie i kompresja piersi (bez zagięć i fałdów skórnych).

Prawidłowa projekcja skośna uwidacznia (Fot. 6a, b):

 – cały gruczoł piersiowy,

 – mięsień piersiowy sięgający do poziomu brodawki sutkowej,

 – fałd podsutkowy,

 – wyprojektowaną brodawkę sutkową,

Fot. 7 Zbyt niskie ustawienie stolika do projekcji skośnej. Źródło: [2].

W wyniku zbyt nisko ustawionego stolika badanie obejmuje 

nadmiernie dużą ilość mięśnia piersiowego, nieadekwatnie mało 

gruczołu piersiowego, z kolei dół pachowy jest pominięty (Fot. 8).

Bardzo ważne jest, aby zdjęcia zostały wykonane symetrycz-

nie (Fot. 9).

Projekcja kranio-kaudalna (góra-dół) stanowi uzupełnienie pro-

jekcji skośnej. Kluczowym warunkiem osiągnięcia poprawnego 

obrazu w projekcji kranio-kaudalnej jest dostosowanie wysokości 

stolika z kasetą do wzrostu kobiety. Wysokość stołu podpierają-

cego pierś najlepiej jest określić wówczas, gdy patrzymy na niego 

od przyśrodkowej części piersi. Brzeg stolika powinien znajdować 

się na wysokości fałdu podsutkowego (Fot. 10).
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Fot. 9 Prawidłowo wykonane zdjęcia w projekcji skośnej, symetryczne 1 stożek gruczo-

łowy w ogonie Spence’a, 2. Mięsień piersiowy sięgający do poziomu brodawki sutkowej, 

3. Wyprofilowane brodawki sutkowe, 4. Prawidłowy fałd podsutkowy. Źródło: [2].

Fot. 11 Prawidłowe ułożenie piersi do projekcji kranio-kaudalnej. Źródło: [3]. 

Błędy prowadzące do złej jakości zdjęć:

 – stolik podpierający jest ustawiony zbyt nisko (powoduje tak-

że dyskomfort dla kobiety),

 – zbyt mała kompresja prowadząca do bladych i zamazanych 

zdjęć na skutek poruszenia,

 – fałdy skóry w bocznej części piersi,

 – tkanka piersi nie jest wyciągnięta do przodu tak jak jest to 

możliwe,

 – brak wyrzutowania brodawki skutkowej. 

Zdjęcia CC powinny być wykonane symetrycznie.

Nieprawidłowe ustawienie stolika w projekcji CC może dopro-

wadzić do pominięcia raka. Do nieprawidłowych ułożeń stolika 

należy zbyt niskie i zbyt wysokie ułożenie stolika.

Zbyt niskie ułożenie stolika może doprowadzić do pominięcia 

tylnych części piersi przed mięśniem piersiowym (Fot. 13).

Zbyt wysokie ustawienie stolika może spowodować zgię-

cie bocznych części piersi i  pominięcie zmian zlokalizowanych 

w kwadrantach zewnętrznych (Fot. 14). 

Należy pamiętać, że dowodem na objęcie badaniem całej pier-

si na zdjęciu kranio-kaudalnym i skośnym jest ta sama odległość 

pomiędzy mięśniem piersiowym a brodawką na zdjęciu skośnym 

i zdjęciu CC (kąt pomiaru pomiędzy mięśniem piersiowym a linią 

mięsień piersiowy – brodawka powinien być prosty 90º) (Fot. 15).

Należy pamiętać, że brodawka sutkowa powinna być widocz-

na przynajmniej w jednej projekcji. Prawidłowy ucisk (siła kom-

presji powinna wynosić 13-20 kg).

Fot. 8 Zbyt wysokie ustawienie stolika do projekcji skośnej. Źródło: [2]. 

Fot. 10 Prawidłowe ustawienie pacjentki w  momencie rozpoczęcia wykonywania 

projekcji CC. Źródło: [1]. 

Fot. 12 Prawidłowo symetrycznie wykonane zdjęcia kranio-kaudalne powinny 

uwidocznić: 1. Przyśrodkową i boczną część piersi; 2. Brodawkę sutkową wyrzuto-

waną centralnie lub przyśrodkowo; 3. Przyśrodkowy brzeg stożka gruczołowego; 

4. Zewnętrzny brzeg stożka gruczołowego; 5. Centralną część zagruczołowej tkanki 

tłuszczowej; 5. Fragment mięśnia piersiowego. Źródło: [2].

Po ustawieniu wysokości stolika technik podnosi pierś, delikat-

nie odciąga ją do przodu od klatki piersiowej i przesuwa pacjentkę 

do przodu, aby uzyskać kontakt piersi ze stolikiem. Pierś powinna 

znajdować się w samym centrum stolika, tak aby wykonane zdję-

cia kranio-kaudalne piersi prawej i lewej były na zdjęciach syme-

tryczne. Z chwilą rozpoczęcia kompresji pierś musi być unierucho-

miona i  wygładzona. Prawidłowe ustawienie piersi do projekcji 

kranio-kaudalnej przedstawiono na fotografii 11.

Prawidłowo wykonane zdjęcie w  projekcji kranio-kaudalnej 

(CC) (Fot. 12) pozwala na uwidocznienie:

1. całego gruczołu piersiowego,

2. brodawki sutkowej, która jest umiejscowiona centralnie 

lub przyśrodkowo,

3. co najmniej niewielkiego fragmentu mięśnia piersiowego.
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Fot. 13 Zdjęcie CC wykonane u  tej samej pacjentki przy zbyt niskim ustawieniu 

stolika (a, b); c. Zbyt niskie ustawienie stolika powoduje częściowe obcięcie tkanki 

tłuszczowej zagruczołowej; d. Przy prawidłowym ustawieniu stolika widoczna jest 

tkanka tłuszczowa zagruczołowa, fragment mięśnia piersiowego oraz rak piersi po-

minięty przy zbyt niskim ustawieniu stolika. Źródło: [2].

Fot. 14 a. Zbyt wysokie ustawienie stolika; b. Widoczne jest zagięcie tkanki piersi 

w kwadrantach zewnętrznych. Źródło: [2].

Fot. 15 Prawidłowo wykonane zdjęcie w projekcji kranio-kaudalnej i projekcji sko-

śnej. PNL – oznacza, że odległość od brodawki do mięśnia piersiowego na zdjęciu 

skośnym i kranio-kadalnym powinna być jednakowa

W projekcjach standardowych występują następujące po-

wszechnie uznawane kryteria oceny jakości obrazu:

 – poprawne ustawienie urządzenia automatycznej kontroli 

ekspozycji,

 – właściwa kompresja,

 – brak fałdów skórnych, artefaktów wynikających z nakłada-

nia się struktur innych niż gruczoł piersiowy, poruszeń, arte-

faktów powstałych w procesie wywoływania, jak np. kurz na 

ekranie, nalot z wałków,

 – poprawne oznakowanie,

 – symetryczne obrazy.

Projekcje dodatkowe

 Najważniejsze projekcje dodatkowe to:

 – zdjęcie celowane i powiększone,

 – projekcja boczna (przyśrodkowo-boczna lub boczno- 

-przyśrodkowa),

 – rozszerzona projekcja kranio-kaudalna,

 – projekcja „zrotowana”.

Rzadziej stosowane projekcje dodatkowe:

 – projekcja styczna,

 – projekcja „dolinowa”,

 – projekcja „Kleopatry”,

 – projekcja kaudo-kranialna,

 – badanie mammograficzne kobiet z wszczepionymi implantami.

Zdjęcia celowane polegają na zastosowaniu punktowego 

ucisku na małym obszarze piersi. Uzyskuje się zmniejszenie pro-

mieniowania rozproszonego oraz poprawę kontrastu. Punktowy 

ucisk powoduje zmniejszenie odległości struktur piersi od filmu 

(detektora w  mammografii cyfrowej), a  tym samym zmniejsza 

się również nieostrość geometryczna (Fot. 16). 

Fot. 16 Sposób wykonania zdjęcia celowanego. Źródło: [3]. 

Punktowy ucisk:

 – dobrze oddziela od siebie struktury piersi, co pozwala na róż-

nicowanie zmian utworzonych przez nakładanie się na siebie 

prawidłowych struktur piersi od prawdziwych zmian ognisko-

wych, które nie ulegną rozprojektowaniu się na zdjęciu,

 – ułatwia ocenę zmiany położonej blisko ściany klatki 

piersiowej.
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Fot. 21 Projekcja przyśrodkowo-boczna. Źródło: [1].

Fot. 22 Projekcja boczno-przyśrodkowa. Źródło: [1].

Projekcja kranio-kaudalna rozszerzona bocznie – lampa 

ustawiona jest tak jak w  przypadku projekcji kranio-kaudalnej. 

Pacjentka stoi tak, aby zewnętrzna część piersi mogła być ułożo-

na na stoliku i uciśnięta.

Uwidacznia na zdjęciu osiowym zmiany położone w zewnętrz-

nych częściach gruczołu piersiowego lub w  ogonie Spence’a. 

Wykonywana jest w  przypadku klinicznie wyczuwalnych zmian 

w  tym obszarze gruczołu lub w  przypadku podejrzenia zmian 

w tym rejonie widocznym tylko na zdjęciu skośnym (Fot. 23).

Na fotografii 17 przedstawiono prawidłowo wykonane zdję-

cie powiększone na kwadrant wewnętrzny.

Zdjęcia powiększone – ich zaletą jest poprawa rozdzielczo-

ści, dzięki czemu małe zmiany są lepiej widoczne i  łatwiejsze 

w ocenie. Zasada zdjęć powiększonych polega na:

 – zwiększeniu odległości pomiędzy piersią i stolikiem. Stosuje 

się powiększenia 1,5-2-krotne.

 – zastosowanie mikroogniska 0,1 mm.

Należy pamiętać, że zdjęcia powiększone wymagają większej 

dawki promieniowania, dlatego przy wykonywaniu zdjęć powięk-

szonych wskazane jest zastosowanie punktowego ucisku (Fot. 18).

Fot. 20 Prawidłowo wykonana 

projekcja boczna. Źródło: Opra-

cowanie własne.

Fot. 17 Zdjęcie powiększone na kwa-

drant wewnętrzny. Kwadrant zewnętrz-

ny jest obcięty, niewidoczny, natomiast 

kwadrant wewnętrzny powiększony 

Źródło: Opracowanie własne.

Fot. 18 Sposób wykonania zdjęcia celo-

wanego. Źródło: [3].

Fot. 19 Zdjęcie CC przedstawia zagęszczenie potwierdzone na zdję-

ciu celowanym (niebieska strzałka). Źródło: Opracowanie własne.

Wskazania:

 – ocena morfologii i dystrybucji mikrozwapnień,

 – ocena zarysów zmiany ogniskowej,

 – ocena niejednoznacznych zagęszczeń – różnicowanie po-

między zmianą „pozorną” i zmianą ogniskową.

Prawidłowo wykonane zdjęcie celowane przedstawia foto-

grafia 19. 

Projekcja boczna – prawidłowo wykonana obrazuje:

 – cały gruczoł piersiowy,

 – fragment mięśnia piersiowego,

 – fragment tkanki podsutkowej.

 – brodawka sutkowa powinna być wyrzutowana.

Pozwala określić charakter niejednoznacznych asymetrycznych 

zagęszczeń. Stosuje się ją również w celu określenia charakteru 

mikrozwapnień, ponieważ jedynie w  tej projekcji jest widoczny 

poziom mleczka wapiennego w mikrotorbielach (efekt tea cup). 

Cecha ta przemawia za łagodnym charakterem mikrozwapnień. 

Wykonywana jest dla określenia prawdziwego położenia 

zmiany niepalpacyjnej przed stereotaktyczną biopsją przezskór-

ną lub lokalizacją przedoperacyjną. 

W zależności od położenia zmiany na zdjęciu kranio-kaudal-

nym wykonuje się projekcję przyśrodkowo-boczną (Fot. 21), jeśli 

zmiana jest w kwadrantach zewnętrznych lub boczno-przyśrod-

kową (Fot. 22), jeśli zmiana jest w kwadrantach przyśrodkowych 

zgodnie z  zasadą, że zmiana jest tym lepiej widoczna, im jest 

bliżej detektora lub w mammografach analogowych bliżej filmu. 
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Fot. 24 Sposób wykonania projekcji dolnej. Widok od góry. Źródło: [1].

Fot. 25 Prawidłowo wykonana projekcja dolinowa. Biała strzałka pokazuje patologię 

w obrębie piersi prawej w rzucie kwadrantów wewnętrznych, przy ścianie klatki piersiowej

Źródło: [3].

Fot. 23 Sposób wykonania projekcji CC rozszerzonej bocznie. Widok od góry

Źródło: [1].

Projekcja kranio-kaudalna rozszerzona przyśrodkowo – 

lampa ustawiona jest tak jak w przypadku projekcji kranio-kau-

dalnej. Pacjentka stoi tak, aby wewnętrzna część gruczołu pier-

siowego mogła być na stoliku i uciśnięta.

Projekcja ta dobrze obrazuje zmiany położone przyśrodkowo, 

blisko ściany klatki piersiowej. Jest rzadziej stosowna, ponieważ 

do uwidocznienia zmian w  przyśrodkowej części piersi służy 

również projekcja dolinowa.

Projekcja dolinowa – obejmuje jednoczasowo przyśrodko-

we części obu piersi. Jest stosowana dla obrazowania przyśrod-

kowych części piersi oraz gdy zmiana jest widoczna przy ścianie 

klatki piersiowej w kwadrantach przyśrodkowych (Fot. 24, 25).

Projekcja Kleopatry – stosowana 

(obecnie bardzo rzadko) do obrazowania 

dolnego piętra pachy. Podczas wykonywa-

nia badania ramię aparatu jest ustawione 

pod kątem 30 stopni, a pacjentka powinna 

się pochylić do przodu i boku (Fot. 26).

Projekcja styczna – wykorzystana do 

oceny zmian skórnych i podskórnych, szcze-

gólnie do różnicowania zwapnień zlokalizo-

wanych w skórze od zwapnień zlokalizowa-

nych w obrębie miąższu gruczołowego.

Prawidłowo wykonane zdjęcie w projek-

cji stycznej przedstawiono na fotografii 28.

Projekcja zrolowana – wykonywana 

jest w projekcji kranio-kaudalnej w celu wy-

kluczenia zmiany utworzonej poprzez na-

kładanie się prawidłowych struktur piersi. 

Dzięki temu zabiegowi wykazana jest rów-

nież zmiana w piersi widocznej tylko w jed-

nej projekcji. Pierś rotuje się w następujący 

sposób: w projekcji kranio-kaudalnej część 

górną rotuje się przyśrodkowo, a  część 

dolną bocznie. Jeśli na zdjęciu część górna 

przesunie się przyśrodkowo, to znaczy, że 

znajduje się w kwadrantach górnych pier-

si, a jeśli bocznie, to zmiany należy szukać 

w kwadrantach dolnych.

Projekcja kaudo-kranialna – rzadko 

wykonywana do oceny zmian położonych na granicy górnych 

kwadrantów, blisko ściany klatki piersiowej u  kobiet z  wadami 

postawy, a szczególnie u kobiet z kyfozą. Ma również zastoso-

wanie w badaniu mammograficznym u mężczyzn. 

Fot. 26 Projekcja Kleopatry, pomoc-

na przy ocenie tkanek dołu pacho-

wego u chorych po mastektomii lub 

oceny zmian zlokalizowanych w dole 

pachowym. Źródło: [3].

Fot. 28 Zdjęcie w projekcji stycznej. Metalowy klips pokazuje zwapnienie zlokalizo-

wane w skórze. Źródło: [4].

Fot. 27 Sposób ustawienia pacjentki 

do projekcji stycznej. Czarna kropka 

oznacza znacznik nad zmianą. Na sto-

liku znajduje się ta część piersi, w któ-

rej jest widoczna zmiana. Źródło: [3].

Fot. 29 Sposób wykonania projekcji zrotowanej. Źródło: [3].
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Fot. 30 Prawidłowo wykonana projekcja kaudo-kranialna. Źródło: [3].

Fot. 32 Zdjęcia piersi prawej w projekcji CC; a. Normalne zdjęcie CC; b. Zdjęcie wy-

konane techniką Eklunda

Fot. 31 Technika Eklunda. Pod płytką uciskową pozostaje tylko miąższ gruczołu 

piersiowego. Proteza jest odsunięta do tyłu.

Badanie mammograficzne u kobiet 
z wszczepionymi endoprotezami

Badanie mammograficzne u  kobiet po wszczepieniu endopro-

tez zależy od rodzaju zabiegu. Jeśli protezy są wszczepione pod 

mięsień piersiowy, to dla uwidocznienia całego gruczołu piersio-

wego wykonuje się cztery projekcje. Dwie standardowe projek-

cje: kranio-kaudalne i skośne oraz projekcje Eklunda.

Projekcje standardowe z uciśniętą endoprotezą pozwalają na oce-

nę jej zarysów. Kompresja w trakcie badania powinna być umiarkowa-

na, pozwalająca na unieruchomienie piersi, ale niepowodująca uszko-

dzenia protez. Warunki ekspozycji powinny być dobierane ręcznie.

Technika Eklunda

Metoda ta jest wykonywana u kobiet z wszczepionymi endoprote-

zami pod mięsień piersiowy. Są to dodatkowe projekcje, kiedy pierś 

wyciąga się przed protezę, protezę usuwa się do tyłu, a pod płytką 

uciskową pozostaje tylko miąższ gruczołu piersiowego (Fot. 31).

Stosując technikę Eklunda, należy wykonać dwa zdjęcia w pro-

jekcji CC i dwa zdjęcia w projekcji skośnej.

U kobiet z  wszczepionymi endoprotezami nad mięsień pier-

siowy wykonuje się tylko po dwie projekcje standardowe (MLO 

i CC) każdej piersi.
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