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• Mamografide saptanan bulgu karakterizasyonu
• Mamografide saptanmayan, ele gelen kitleler
• 30-35 yaş altında  tanısal hastanın ilk değerlendirilmesi
• Gebelik ve emzirme döneminde
• Çocuk ve erkek hastalarda ilk inceleme yöntemi
• Biyopsi veya işaretleme kılavuzluğunda
• Dens memelerde mamografiye ek tarama amaçlı ? 

MEME US
Kullanım alanları



KİTLE

• İki planda görülür, konveks sınır, merkezi daha 

denstir

• Solid-kist ?

• Solid ise karakterizasyonu

• Malign düşünüyorsa lokal evreleme, aksilla

değerlendirilmesi, kor biyopsiye uygunluk 

değerlendirilmesi



BIRADS 5



BIRADS 4



35 yaş, palpabl

US’de kompleks kist

İDC gr 3





MİKROKALSİFİKASYONLAR

• USG: Biyopsi yöntemi belirleme

Malign düşünülüyorsa lokal evreleme ( Ax)

Kitle eşlik ediyor mu?

İnvaziv komponenti temsil eder



45 yaş



BIRADS 5



US kor bx: Minimal 

invaziv DKİS grade 2/3



56 yaş, tarama, KETEM sonrası bölümümüze başvurdu 

CC  fokal magn Profil  fokal magn





US eşliğinde kor bx: DKİS 

komedonekroz 

Tel lokalizasyonu sonrası 

eksizyonel bx





US eşliğinde kor bx: DKİS 

komedonekroz 

Tel lokalizasyonu sonrası 

eksizyonel bx

Yaygın DKİS ve meme 

başında PAGET tutulum



ASİMETRİLER

Sickles EA, Radiol Clin North Amer 2007



Asimetriler

• Ele gelmesi

• Mikrokalsifikasyon içermesi

Kitle eşlik etmesi

Yapısal distorsiyon eşlik etmesi

• BIRADS 0 veya şüphe yüksek ise BIRADS 4 

kodlanır

• Ek film, + USG

• Kuşkulu bulgu var ise BIRADS 4 veya 5







2011 2014







2014

2015



İntraduktal papillom



48 yaş, tarama



US kor bx: ADH, adenozis

Tel işaretleme sonrası eksizyonel 

bx : ADH, adenozis, yaygın 

kalsifikasyon



46 yaş, tarama



US eşliğinde kor bx:

Spiküle kitle  ------ DKİS

Düzgün sınırlı kitle ---Kompleks fibroadenom



Tel işaretleme sonrası eksizyonel bx: Kompleks sklerozan 

zeminde gelişen DKİS, ER %98, c-erb B2 +1 ve 

komşuluğunda kompleks fibroadenom

TEL



MEME US
Avantajları

• İyonizan radyasyon yok

• Dinamik, kolay ulaşılabilir, mobil, tekrar edilebilir

Dezavantajları
• Kullanıcı bağımlı (teknik, deneyim)

• Alet bağımlı (cihazın ve transdüserlerin kalitesi, 
ayarlar)

• Standardizasyon güçlüğü

• Yalancı pozitiflik yüksek

• İncelemenin uzunluğu

• Mikrokalsifikasyonlarda nispeten düşük 
duyarlılık



Meme US ile Lezyon Karakterizasyonu
BI-RADS US (2013, 5.baskı)

• Kitle sınırı

Keskin

Belirsiz

Mikrolobülasyon

Açısal

Işınsal

• Kitle şekli

Oval

Yuvarlak

Düzensiz

• Kitle oryantasyonu

Paralel

Paralel değil

• Posterior akustik özelliği

Artmış

Yok

Gölgelenme

Birleşik patern

• Kitle ekojenitesi

Hiperekoik

İzoekoik

Hipoekoik

Kompleks kistik ve solid

Anekoik

Heterojen

• Kitle içi kalsifikasyon

İntraduktal kalsifikasyon

Kitlede mikrokalsifikasyon

Kitle dışında mikrokalsifikasyon

• Eşlik Eden Bulgular

Yapısal çekinti

Duktus değişiklikleri

Cilt değişiklikleri (kalınlaşma , retraksiyon)

Ödem

Vaskülarite (Yok, internal, periferal)

Elastisite (Yumuşak,orta,sert)

• Özel Bulgular

Basit kist

Kümeli kist

Komplike kist

Ciltte veya cilt üstünde  kitle

Yabancı madde ( implant gibi)

Lenf nodu (meme içi

Lenf nodu (aksiller)

Vasküler anormallik (AVM, 
psödoanevrizma,Mondor Hastalığı)

Cerrahi sonrası sıvı toplanması

Yağ nekrozu



Meme US-BI-RADS
• MALİGN öngörü değerleri ↑ :   Işınsal sınır             %86

Düzensiz şekil         %62

Paralel olmayan 
oryantasyon             %69

Hong AS, Rosen EL, Soo MS, Baker JA. BI-RADS for sonography: positive and negatif predictive 

values of sonographic features. AJR 2005; 184:1260-1265



Meme US-BI-RADS
• Benign öngörü değeri ↑ : Düzgün sınır            %90

Oval şekil                 %84

Paralel oryantasyon %78

Hong AS, Rosen EL, Soo MS, Baker JA. BI-RADS for sonography: positive and negatif predictive 

values of sonographic features. AJR 2005; 184:1260-1265



Meme US
BI-RADS

• Malign öngörü değerleri ↑ :   Işınsal sınır             %86

Düzensiz şekil         %62

Paralel olmayan 
oryantasyon             %69

• Benign öngörü değeri ↑ : Düzgün sınır            %90

Oval şekil                 %84

Paralel oryantasyon %78

• Tüm BI-RADS kritelerinde benign ve malign kitleler 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık

Hong AS, Rosen EL, Soo MS, Baker JA. BI-RADS for sonography: positive and negatif predictive 

values of sonographic features. AJR 2005; 184:1260-1265



US kor bx: Adenozis



35 yaş, sağ memede ele gelen kitle

US kor bx: Adenozis, ağır epitel hiperpazisi, fibrozis



US kor bx: Sklerozan adenozis



15 yaş, yaygın kemik iliği inf

PET-CT: meme tutulumu



US kor bx: Rabdomyosarkom



Meme Doppler US
Kullanım Alanları

• Solid – kist ayrımı

• Benign-malign meme lezyonlarının ayrımı 

Meme lezyonlarının karakterizasyonu

• Komplike kist – kompleks kist ayrımı

• Yoğun içerikli duktus – intraduktal papillom ayrımı

• Papiller lezyonların karakterizasyonu

• Skar-nüks ayrımı

• Akut inflamasyonun gösterilmesi

• Memenin vasküler hastalıklarının teşhisi



Meme Doppler US

Teknik

• Meme kitlelerinin damarları ince ve düşük hacimli

• Cilt ile hafif temas; 

KOMPRESYON YAPILMAMALI !!

• Özellikle YUMUŞAK KIVAMLI; 

- Sellüler, düşük dezmoplastik reaksiyonu 
olan yüksek evreli tümörlerde

- Papiller lezyonlar (intraduktal papillom veya 
invaziv papiller karsinom)    



Değerlendirme Kriterleri

Niceliksel

Tümör direnci

PI ve RI

Niteliksel

Sayı Dağılım Morfoloji



Niteliksel değerlendirme

Kan damarlarının dağılımı

Periferal

Penetran

Santral



Niteliksel değerlendirme

Kan damarlarının morfolojisi

• Benign

- Düzgün yüzeyli

- Uniform

kalibrasyon

- Lineer



Niteliksel değerlendirme

Kan damarlarının morfolojisi

• Malign

- Düzensiz 
kalibrasyon

- Düzensiz yüzey

- Tortiyöz seyir, 
kaotik 

görünüm

- Dallanma 

- > 1 “pol”



Niteliksel değerlendirme

• Hipervaskülarite (≥3)

• Penetran ve santral kan damarları
% 69 duyarlılık
% 95 özgüllük    

Madjar H, Mendelson EB, The Practice of Breast Ultr, 2008

• Dallanma paterni

Ayırıcı tanıda en

anlamlı kriterler

Raza S, Radiology 1997

Kook SH, J Clin Ultrasound 1999

Schroeder RJ, Invest Radiol 1999



Meme Doppler US

BI-RADS  2 solid kitleler



Meme Doppler US

Malign kitleler

İnf Duktal CA



Meme Doppler US

Malign kitleler

İnf Duktal CA





Meme Doppler US

BI-RADS US

Spektral analiz ve ya kan damarlarının 
morfolojilerine değinilmemiş olup belli bir tanı için 
spesifik Doppler bulgusu olmadığından
bahsedilmiştir



Yalancı kistik lezyonların solid ayrımlarının 

yapılması

Cindy Rapp, 2010

Lenfoma

Metaplastik karsinom

Bazı yüksek evreli infiltratif duktal CA

Metastatik lezyonlar

Metastatik meme içi lenf nodu



Kistik görünümlü malign 

meme içi LAP



Yalancı kistik lezyonların solid ayrımlarının 

yapılması

Cindy Rapp, 2010

Medüller karsinom



Meme US

Meme US değerlendirilirken mamografi bulguları 
ile beraber değerlendirilmelidir









US kor bx: Fibroadenom



MEDÜLLER KANSER



48 yaş, tanısal

Sağ meme üst dış kadranda palpabl kitle



Radiographics 2011

• Harmonik, Compound görüntüleme
• Doppler US
• Elastografi
• Vokal fremitus
• Kontrastlı görüntüleme



İzoekoik Fibroadenom



İzoekoik malignite; İDC









58 yaş, tanısal

Sol meme üst dış kadranda palpabl kitle, 17 mm



ELASTOGRAFİ -TANIMLAR

• Elastisite: Dokunun kompresif dış bir 

etkene karşı cevap verebilme, 

esneyebilme, deforme olabilme  yeteneğini 

ifade eder

Düşük deformasyon,  elastisite: Sert

Yüksek deformasyon, elastisite: Yumuşak

• Strain: Deformasyonun kendisi 



US Elastografi

• US elastografi dokunun sertliğini 

değerlendirir

• Tümörler dokunun elastisitesini değiştirir

• Meme kanserleri çevre dokuya ve benign

lezyonlara göre daha serttir

• Malign tümörler…düşük elastisite

• Benign tümörler…yüksek elastisite



Sigrist RMS, Theranostics 2017



TEKNİK

• Strain (Kompresif elastografi)

Pek çok US cihazında mevcut

Prob ile dokuya hafif bir tekrarlayan basınç 

uygulanır, elastografi dokunun basınca cevabını gösterir

Manuel kuvvet

• Shear wave elastografi
Hızlı US dalgaları prob ile dokuya gönderilir

US dalgası dokuya çarpınca transvers yayılan shear 

wave oluşur, shear wave ilerleme hızı ölçülür

Akustik kuvvet



US Elastografi-Genel Bilgiler

• Genellikle, günümüz US cihazlarında, elastografi 

özelliği meme ultrasonu yapılan aynı prob 

kullanılarak ve tek bir tuşla aktive edilerek 

yapılabilmektedir. 

• Kısa dönem bir eğitimin ardından elastografi 

incelemesi 2-5 dakika içerisinde 

tamamlanabilmektedir



US Elastografi -Genel Bilgiler

 İki yöntemde de, daha önce B mod US ile 

saptanmış olan bir lezyon elastik özelliğine göre 

karakterize edilmektedir.

 Lezyonun elastikliği gösteren akustik bilgi, 

siyah- beyaz veya renk kodlamalı olarak B mod

gri skala görüntü üzerine bindirilir. 



Strain Elastografi -Değerlendirme

• Görsel değerlendirme -- Elastisite skoru 

› Hafif  kompresyon uygulaması ile oluşan 
yer değiştirme (gerinim) derecesi ve 
dağılımına bağlı izlenen renkli veya siyah-
beyaz elastografik patern

• Gerinim (yer değiştirme) oranı  “Strain ratio”

› Doku elastisitesini yansıtan yarı kantitatif 
ölçüm 

› Lezyon ile komşu dokular arasındaki 
kompresyon farkı ölçümü



Ueno, Itoh, Tsukuba Skorlama

Skor 1. Tüm lezyon ve çevresi yeşil

Skor 2. Mozaik patern

(Yeşil, mavi ,kırmızı karışımı)

Skor 3. Lezyonun santrali mavi, 

periferi yeşil 

Skor 4. Tüm lezyon mavi 

Skor 5. Tüm lezyon ve çevresi mavi

Kist

Üç renk tabakalanma

Itoh A, Ueno E, Radiology 

2006



Strain Elastografi -Değerlendirme

• Görsel değerlendirme -- Elastisite skoru 

› Hafif  kompresyon uygulaması ile oluşan 
yer değiştirme (gerinim) derecesi ve 
dağılımına bağlı izlenen renkli elastografik
patern

• Gerinim (yer değiştirme) oranı  “Strain ratio”

› Doku elastisitesini yansıtan kantitatif ölçüm 

› Lezyon ile komşu dokular arasındaki 
kompresyon farkı ölçümü



“Strain İndeks”-Gerinim Oranı

Yüksek oranlar → Sert (düşük elastisiteli) 

lezyon 

A Dokusundaki yer değiştirme

B Dokusundaki yer değiştirme
= Strain İndeks



• Strain indeks: Literatürde malign meme 

kitlelerde ‘strain indeks’ değeri 2,24-4,8’nin 

üzerinde bulunmuştur



STRAIN İNDEKS 

GERİNİM ORANI

Düşük 

Strain  

indeks

BI-RADS 2 SOLİD KİTLE



Shear wave elastografi

• Fokuslanmış US pulsu (10Hz-1000Hz) kullanılır

• Shear wave ilerleme hızı doku sertliği ile ilişkili

• Sert dokuda hızlı ilerler, yumuşak dokuda yavaş   

ilerler

• Shear wave sinyalleri amplifiye edilir ve yüksek 

işlemcilerle kayıt edilir (20.000 imaj/sn)

*Sebag F. Ultrasound in Med Biol 2008 



Shear wave elastografi

• Strain elastografi ile karşılaştırıldığında

Kompresyona gerek yok

Daha kolay tekrar edilebilir

Kullanıcı  bağımsız

İntra ve interobserver değişkenlik düşüktür

Kantitatif sonuç verir, sonuç objektif elastik değerdir

*Sebag F. Ultrasound in Med Biol 2008 



Shear wave elastografi
Görüntü Analizi

• B-mod ve elastografi görüntüleri ekranda yan yana 

değerlendirilir

Renkli harita

ROI

Kpa olarak sayısal değer 

• Yağ < 7kP

• Glandüler doku 30-50 kP

• Benign lezyonlar < 50kP

• Malign lezyonlar 50-80 kPa

*C.Balu-Maestro 2011

A. Athanasiou 2010



ELASTOGRAFİ

 Strain ve shear wave elastografi karşılaştırılması

Tanısal performansları benzerdir

 Youk JH, Ultrasound in Med & Biol 2014

 Chang JM, AJR 2013



DOĞRU POZİTİFLİK

İNFİLTRATİF Duktal CA



DOĞRU POZİTİFLİK

İNFİLTRATİF Duktal CA



DOĞRU NEGATİF

TAKİP İLE BIRADS 

2



KOR BX  

YÜKSEK GRADE İNF DUKTAL CA



YALANCI NEGATİF

BX İLE İNF DUK CA



DOĞRU NEGATİF

BX İLE ADENOZİS



ELASTOGRAFİ -SINIRLAMALAR

 Benign –malign meme kitlelerin elastik özellikleri arasında, 
tümörlerin histolojik özelliklerinden dolayı örtüşmeler 
mevcuttur 

Yalancı negatif, Yalancı pozitif

 Teknik sınırlamalar: İmplant, hematomlar, lezyonun derinliği, 
meme kalınlığı, lezyon boyutu

Lezyon ciltten < 3mm, kullanılmamalı

Eğer lezyon boyutu FOV kutusundan büyük ise 
kullanılmamalı

 Farklı ultrason cihazlarında farklı renk kodlamaları veya 
elastik katsayı ölçme metotları mevcuttur. Net 
standardizasyon yok..kafa karıştırıcı



KLİNİK ÇALIŞMALAR

• Meme kitlelerinin benign- malign ayrımında tek 

başına ve B-mod US’ye eklenmesi ile tanısal 

performansı 

• Kanserlerde prognostik kriterler ile elastisite

arasındaki ilişki

• Neoadjuvan kemoterapi takibi rolü

• Aksillada metastatik lenf adenopatilerin

değerlendirilmesinde etkinliği



Modalite Duyarlılık (%) Özgüllük (%) Doğruluk (%)

Komp. 

elastografi
70.1 95.7 88.2

Komp.

elastografi
86.5 89.8 88.8

Shear wave 97 83 91

Shear wave 97 83 -

US 87 78 83

Garcia EM. Obset Gynecol North Amer 

2013



Elastografinin umut edilen en önemli faydası

BI-RADS 3 ve 4A ayrımı
 Düşük şüpheli lezyonlarda gereksiz biyopsileri azaltmak

 BI-RADS 3 lezyonlarda kısa dönem takipleri azaltmak

 BI-RADS 3 lezyon takiplerini objektif hale getirmek

 Malignitelerin yanlışlıkla BI-RADS 3 kategorizasyonunu
engellemek



Elastografi Rehberleri

• EFSUMB Rehberi 2013
European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and 

Biology

• Kore Pratik Rehberi 2014

• WFUMB Rehberi 2015
Dünya Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology



EFSUMB Rehberi

• Benign ve malign lezyonlarda tanısal 

özgüveni artırmak için

• Sert olan benign lezyonlar biyopsi için 

tekrar değerlendirilmelidir

Cosgrove D, Ultraschall 2013



WFUMB Rehberi

Barr RF, Ultrasound in Med &Biol 2015



SONUÇ OLARAK…

• Elastografi, morfolojik veya klinik olarak 

yüksek şüpheli olgularda biyopsiyi 

engellememelidir

• BI-RADS 5 tipik malign

Biyopsiyi engellememeli, radyolog 

güvenini artırır

• BI-RADS 4B, 4C, ve 5’de “downgrade” 

önerilmemektedir

• BI-RADS 3 ve 4A grupta lezyon 

karakterizasyonunu destekler



Teşekkür ederim...


