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Sunum Planı

▪ Mamografi genel bilgiler

▪ Standart pozisyonlar

▪ Ek teknikler

▪ Ek pozisyonlar

▪ Yanılgılar



Mamografi

▪ Yoğunlukları birbirine yakın olan kas, yağ ve 
memenin glandüler yapılarını ve memenin 
patolojik değişikliklerini incelemek amacıyla 
kullanılan bir yumuşak doku radyografisi 



Mamografi

▪ Meme kanseri saptanma ve tanısında uygun teknik ve 
pozisyonda mamogramların elde olunması en kritik ancak 
en zor basamak

▪ Meme dokusunun ön kesimini görüntülemek kolay 
olmakla birlikte göğüs duvarına yakın ve önemli miktarda 
doku içeren arka kesimi görüntülemek daha güç

▪ Eğitimli, deneyimli ve hasta ile iyi ilişki kurarak memenin 
yeterince çekilme ve sıkıştırılmasını sağlayan teknisyen 
yüksek kalitede mamogramların elde edilmesini sağlar     



▪ Meme normal (standart) pozisyonda 
görüntülenmeli 



Pozisyonların Etiketlenmesi

▪ Sağ ve sol memeleri ve pozisyonu tanımlayan 
radyoopak işaretler (bunların aksillaya yakın 
hizada, parankimi örtmeyecek şekilde 
yerleştirilmesi ve karşıdan bakıldığında kolayca 
okunacak boyutta olması gerekir )



Zorunlu olanlar 

▪ Merkezin adı, yeri

▪ Hastanın adı soyadı, doğum tarihi ( ya da yaşı ), hastaya ait 
dosya kayıt numarası ve inceleme tarihi

▪ İncelemeyi yapan teknisyenin kimliği (ad ve soyadının baş 
harfleri )

▪ Artefakt ya da defektlerin hangi ekranda ( ya da kasette ) 
olduğunun anlaşılması için ekran ( kaset ) numarası

▪ Bir merkezde birden fazla mamografi cihazı olması 
durumunda cihazın numarası (Romen  rakamı ile )

▪ Pozisyonu tanımlayan radyoopak işaretler



Zorunlu olmayan ancak önerilenler

▪Çekimde kullanılan teknik faktörlerin etikette 
yer alması  ( hedef anod- filtre, kVp, mAs,      
ışınlama süresi, kompresyon gücü, komprese 
meme kalınlığı, açı derecesi)  



Doz

▪ Büyük bir meme küçük boyutlu görüntü reseptörü ile 
görüntülenirse, aksilla yada memenin bir parçası görüntü alanı 
dışında kalır

▪ Küçük memenin büyük görüntü reseptöründe incelenmesi ise, 
MLO grafide omuz ve abdomenin engellemesi nedeniyle yeterli 
kompresyonun yapılamamasına ve memenin sarkma problemine 
yol açabilir



Kompresyon Sistemi

▪ Uygun kompresyon plağı ve iyi 
kompresyon, memenin nazikçe ve sıkıca 
öne doğru çekilmesi ile birlikte, 
görüntülenen meme dokusu miktarının en 
üst düzeyde olmasını sağlar



Yeterli Baskı

▪ Film-meme arası mesafe ve hareket ↓  :

geometrik bulanıklık ↓  çözünürlük ↑

▪ Doku kalınlığı ↓  :

saçılan radyasyon ↓   kontrast ↑

▪ Düşük enerjili radyasyon ↑  :

hastanın aldığı doz ↓

▪ Normal doku dağılırken, malign odak sabit 

kalır



Standart Pozisyonlar

▪ Mediolateral oblik (MLO)

▪ Kraniokaudal  (CC)

▪ Ayakta!!

▪ Yeni tarihli filmi 
olanlarda tek poz

▪ Genellikle MLO



▪ Meme dokusu medialde sternuma, lateralde
latismus dorsi kası önüne, üstte klavikula ve aksilla
apeksine, altta inframammer katlantının hemen 
altına dek uzanabilir

▪ Mobil inferior – lateral kesim’den sabit süperior –
medial kesime



Pozisyon ve klinik değerlendirmede kullanılan 
anatomik belirteçler

▪ Perimetre

▪ Pektoral kas

▪ PNL: Pektoral-meme 
başı mesafesi



PNL göğüs duvarına dik olacak şekilde 
memeyi yükselt





Perimetre



Medio Lateral- Oblik Pozisyonda

Mamografi 

▪ Pektoral kasın açısının belirlenmesi 
▪ Meme öne – yukarı – dışa 
▪ Memenin kaset tutucu üzerine yerleştirilmesi ve 

kompresyon yapılması 



MLO
▪ Kaset, pektoral kasa

paralel olacak şekilde,
yatay eksene göre 300 - 600

açılandırılır

▪ Açı pektoral kasın
uzunluğu ve seyrinin
açısına bağlı

▪ X ışını demeti, memenin
superomedialinden
inferolateraline doğru



▪ Uzun ve ince 
hastalarda, küçük 
memelerde (500 -
600)

▪ Kısa ve kilolu 
hastalara, büyük 
memelerde (300 -
400)

▪ Ortalama boy ve 
kilodaki hastalarda 
(400 - 50 0 )

MLO



Uygun açı Dik açı



Uygun açı Dik açı



Medio Lateral- Oblik Pozisyonda 
Mamografi 

▪ Pektoral kası gevşetmek için 
hastanın kolu, dirsek fleksiyonda 
olacak şekilde kaset tutucunun 
arkasına düşmelidir



Pektoral kas kasılırsa konkav izlenir



MLO
▪ Pektoral kas 

▪Meme başına dek
▪Konveks en azından düz 
görünümlü

▪ Tüm posterior meme dokusu
▪ İnframammer katlantı açık
▪ Mümkün olduğu kadar 

retroglandüler yağ dokusu

% 80 olguda



▪ Yetersiz meme
kompresyonun en sık
nedeni teknisyenin
hasta rahatsızlığı
yaratmamak için
basıyı az uygulaması

▪ Rahatsızlık
kompresyonun yavaş
uygulanması ve
önceden yapılacak
bilgilendirme ile
azaltılabilir



Yetersiz kompresyon

▪ 10-20N

▪ “deve burnu” 

Yetersiz 
kompresyon ve 
buna bağlı hareket 
bulanıklığı daha sık 
olarak MLO 
pozisyondaki 
grafilerde görülür





▪ Süperiorda pektoral 
kas olabildiğince geniş 
olmalı

 IR koltuk altındaki 
pozisyonuna (üstü 
sternoklaviküler eklem 
hizasında ya da omuz ile 
koltuk altı katlantısının 
ortasında)

 Hasta pozisyonuna bağlı

Pektoral kas



▪ Meme başı en azından 
bir pozisyonda 
profilden 
gösterilmelidir

▪ Eğer meme başı hiçbir 
pozisyonda profilden 
gösterilemiyorsa, ek 
bir açıdan meme başı 
görüntülenmelidir

Meme Başı



▪ Meme altı katlantı açık olmalıdır ve cilt katlantısı
oluşmamasına dikkat edilmelidir

▪ IR meme alt katlantısının arkasında olmalı

İnframammar-meme altı katlantı



Meme altı katlantı

▪ Dikey - lateral meme

▪ Yatay - medial meme



MLO hatalar

▪ A: Meme başı profilde değil



MLO hatalar

▪ B: Pektoral kas görülmüyor



MLO hatalar

▪ C: Pektoral kas görüntüsü keskin değil



MLO hatalar

▪ D: Pektoral kas meme başına dek ulaşmıyor



MLO hatalar

▪ E: Alt kadran kesilmiş



MLO hatalar

▪ F: İnframammer katlantı açık değil



Hata?
Pektoral kas 
izenmiyor

Kompresyon 
yetersiz – hareketli

İnframammar 
katlantı izlenmiyor



Hata?



Doğru



Ele gelen kitleler marker ile işaretli



Cranio-Caudal Mamografi 

İki el tekniği: Bir el memenin altında, diğer el memenin 
üstünde iken, meme dokusu göğüs duvarından nazikçe 
uzaklaştırılır ve meme başı kaset tutucunun ortasına gelecek 
şekilde meme yerleştirilir



▪ Tek el

Cranio-Caudal Mamografi 



Tek el İki el

cmcm



▪ Subareolar –
santral- medial 
kesim

▪ MLO grafide 
memenin 
posteromediali iyi 
görüntülenmeyebilir

Cranio-Caudal Mamografi 



▪ Meme 
pektoral kas 
görülünceye 
dek çekilmeli

▪ Meme başı 
profilde

%30 - 40 olguda 

Cranio-Caudal



Mümkünse klivaj görünsün 



Memenin laterali öne çekilmeli



Yeterli Yetersiz



▪ MLO grafide görüntüden kaçan alan, genellikle medialde 
posterior meme dokusu

▪ CC grafide mümkün olduğunca fazla miktarda medial doku 
gösterilmeye çalışılır









NALMLO - NALCC 1 cm

▪ Pektoralis kasının görülmediği olgularda pozisyonun yeterliliği 
için en iyi gösterge posterior meme başı hattı - meme başından 
posteriora film kenarına dik olarak çekilir

▪ CC ve MLO grafilerde yapılan ölçümlerinde 1 cm den fazla fark 
olmamalı



Meme Başı Profilde olmalı

Profil Medial Lateral



En Sık Yanılgılar

▪ Yağlı memede hata oranı yüksek

▪ MLO’da pektoral kasın görüntüye yetersiz girmesi

▪ MLO’da memenin sarkması – deri katlantısı

▪ CC’de posteriordaki meme dokusunun yetersiz
görüntülenmesi

▪ CC’de iç veya dış kısmın fazla dahil edilmesi

▪ Memenin görüntü reseptörüne çok yüksekte
yerleştirilmesi



Ek Teknikler

▪ Spot baskı

▪ Büyütme - Magnifikasyon



Spot Baskı

▪ Gerçek-yalancı kitle ayrımında

▪ Kitle kenarlarının incelenmesinde



Spot Grafi

▪



Spot grafi













Spot Kompresyon

▪ 6 ay sonra ele gelen kitle: İDK
Samardar et al. Radiographics 2002

Yanıltıcı olabileceği unutulmamalı !!!



Büyütme Grafisi - Magnifikasyon

▪ Mikrokalsifikasyonların incelenmesinde

- morfoloji

- dağılım

▪ Kitle kenarlarının değerlendirilmesinde



Büyütme Grafisi - Magnifikasyon

Meme – kaset arası boşluk 
saçılan radyasyon azalır





▪ Küçük fokal spot ile (0.1-0.15 mm) – Büyütme kaynaklı 

bulanıklık (penumbra) önlenmesi 

▪ x1.5-x2  büyütme 

▪ Grid kullanılmaz (Alınan dozu arttıracağından)

▪ Rezolüsyon artar

▪ Doz artar (1.5-4 kat)

▪ Grid olmaması – doz artması sonucu kontrast düşer

 İyi kompresyon – iyi kolimasyon yapılmalı

Büyütme Grafisi - Magnifikasyon















Ek Pozisyonlar-1

▪ Ayakta lateral projeksiyon 

 Mediolateral – en sık

 Lateromedial

▪ Abartılı medial CC – İç kadran zorlamalı CC

▪ Abartılı lateral CC – Dış kadran zorlamalı CC

▪ Açılı CC projeksiyon

Bu projeksiyonlar, temel projeksiyonlarda herhangi 

bir şüpheli görünüm saptanırsa bu görünümün 

daha detaylı araştırılabilmesi için kullanılan 



Ayakta Lateral Projeksiyonla Mamografi 
(90 Derece Lateral) 

mediolateral veya lateromedial 



Mediolateral pozisyon 



Lateromedial pozisyon 



Yanlış Doğru

▪ Medial dokuyu içine almalı



Tam lateral, profil grafi

▪ Yerçekimi 
etkisiyle şekil 
değiştiren 
kalsifikasyonların 
( kalsiyum sütü ) 
tanınmasında 
gereklidir

▪ Gereksiz 
biyopsiler önlenir







▪ Dış yarıda yerleşen lezyonlar, ML grafide, MLO 
grafiye göre daha yukarıda görülürler

▪ İç yarıda olan lezyonlar, ML grafide, MLO 
grafiye göre daha aşağıda görülürler

Mediolateral pozisyon



Tek (MLO) pozisyonda görülen lezyonlar

MLO          ML

L-CC

ML görüntü alınır

▪Medial lezyon süperiora

▪Lateral lezyon inferiora



Abartılı Lateral CC
Pozisyonda Mamografi 

▪ Radyografisi çekilecek meme 
alttan tutularak kaset tutucu 
üzerinde, lateral tarafa 
yönlendirilerek kompresyon 
yaptırılır

▪ Memenin dış kesimindeki ve 
aksiler kuyruğundaki derin 
lezyonları görüntülemede 
yardımcı 









Abartılı Medial CC
Pozisyonda Mamografi

▪ Radyografisi çekilecek meme, 
medial tarafa yönlendirilerek  
kompresyon plağı ile sıkıştırılır 



Açılı Kranio-Kaudal Projeksiyonla 
Mamografi 
▪ Dış kadran periferinde yer alan meme 

dokusu ve lezyonlar özellikle dens ve 
kompresyonu zor memelerde CC grafiye
dahil edilemeyebilir

▪ Açılı CC grafide, retromammer yağ dokusu 
yanı sıra pektoral kas da görüntülenir



.

.

Açılı Kranio-Kaudal Projeksiyonla 
Mamografi 



Ek Pozisyonlar-2

▪ Tanjansiyel (Teğet) 

▪ Aksilla (Kleopatra)

▪ Klevaj (Vadi – Çift meme kompresyon) 

▪ Yuvarlama (Rolled)

▪ Eklund tekniği

▪ Parça (Spesimen) grafisi



Tanjansiyal (Teğet) Projeksiyon

▪ Palpe edilen lezyonların subkutan yağ dokusu 
üzerine getirilerek görüntülenmesini sağlar 

▪ Kalsifikasyon – cilt kalsifikasyonu

▪ Cihazın C koluna ve hastaya, X- ışını palbaple
lezyona teğet geçecek şekilde pozisyon verilir

▪ Kitlenin tam üstüne kurşun işaret 
yerleştirilmesi, pozisyonlamayı ve 
değerlendirmeyi kolaylaştırır 





Tanjansiyal (Teğet) Projeksiyon



Tanjansiyel

Yağ nekrozu

Cilt kalsifikasyonu



Aksiller (Kleopatra) pozisyon

▪ MLO’da
görülmeyen
aksillanın alt 
kısmı

▪ Kaset – ekran
aksillaya 300 

açıyla
yerleştirilir

▪ Göğüs duvarı
görüntüye
dahil edilmez



Klevaj (Vadi Grafisi, Çift Meme 
Kompresyon Radyografisi )

Memenin 
göğüs duvarına 
yakın iç kısmı



▪ Sadece bir pozisyonda görülen lezyon 
lokalizasyonu

▪ Günümüzde tek pozisyonda izlenen opasitenin 
gerçek olup olmadığı

▪ Meme CC’de yuvarlamada

 Üstteki lezyon dönüş yönünde

 Alttaki lezyon dönüş yönünün tersine

Yuvarlama - Roll (Laterale, mediale, Süperiora, 
İnferiora) 



Yuvarlama - Roll (Laterale, mediale, Süperiora, 
İnferiora) 

▪ Hasta, ayakta mamografi cihazının önünde 
durur

▪ Eller memenin her iki tarafına yerleştirilir ve 
doku zıt yönlerde yuvarlanır

▪ Yuvarlama laterale, mediale, süperiora ya da 
inferiora istenen yönde yapılabilir 

▪ Meme yuvarlanmış pozisyonda komprese 
edilir



Yuvarlama (Laterale-Mediale)

▪ Sadece CC’de görülen lezyon mediale yuvarlamada içe, 
lateral yuvarlamada dışa, yani memenin üst kadranı ile 
birlikte hareket ederse üstte yer alır

▪ Medial ve lateral yuvarlamada işaretleme memenin üst 
kadranının çevrildiği yöne göre yapılır



Tek (CC) pozisyonda 
görülen lezyon

R-CC L-CC

medial yuvarlama Lateral yuvarlama



▪ Kozmetik amaçlı
mammoplastide protez
etrafında orijinal meme 
dokusu

 Göğüs duvarına yakın
doku görüntülenmesi

 Standart MLO –CC

 Hareketi engelleyecek
baskı

 Elle dozlama yapılır

Eklund Tekniği - Silikon İmplant



Eklund Tekniği

▪ MLO – CC
▪ Otomatik çekim



Eklund Tekniği - Silikon İmplant

Subkutan mastektomi ve 
meme rekonstrüksiyonundan 
sonra genellikle Eklund tekniği 
mümkün değildir



▪ İşaretleme rehberliğinde yapılan cerrahi
biyopsilerden sonra

▪ Kitle - kalsifikasyon

▪ Lezyon değerlendirilmesi – cerrahi sınır

▪ İki yönlü – elle dozlama

Parça (Spesimen) Grafisi







Pozisyon
Hatası





Saç örgüsü
Saç artekatı



Sternal kas



Nevüs



Deodorant 
artefaktı

Periareolar 
pomad



SONUÇ

▪ Mamografilerin tanısal kalitede olabilmeleri 

için  standart pozisyonlara önem verilmelidir

▪ Optimal kompresyon yapılmalıdır

▪ Mamografik değerlendirmenin tam olabilmesi 

için ek grafiler de optimal uygulanmalıdır
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