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RAPORLAMADA 

STANDARDİZASYON



TARAMA

◼ Mamografide lezyon saptama

◼ Doğru lezyon karekterizasyonu

◼ Malignite olasılığını belirleme

◼ Hastanın uygun yönlendirilmesi



Lezyon saptama var / yok



Malign ?                Benign?



Saptama

Tarama

Birinci basamak

Tanısal

İkinci basamak

Lezyon var/ yok

Karakterize etme

Uygun yönlendirme

Gerekli olguda bx 



◼ Meme paterni

◼ Kuşkulu bulgu yok/ rutin takip    

◼ BIRADS 1-2 

◼ Problem var-olabilir/ tanısal değerlendirme gerekir

◼ BIRADS 0

◼ BIRADS 4

◼ BIRADS 5

Tarama mg raporu (KETEM)



Negatif-Normal Rapor Örneği



Pozitif-Anormal Rapor Örneği



BI-RADS

Breast Imaging 

Reporting and Data System

1993- ACR



20132003



AMAÇ ( Basit – anlaşılır ortak algı) 

◼ Raporda ortak dil

◼ Ortak terminoloji

◼ Ortak raporlama sistemi ve veri sistemi







BİRADS raporlama

▪ Tetkikin endikasyonu

▪ (Tarama MG, Tanısal ise kliniği)

▪ Meme dansitesi

▪ Lezyon özelliklerinin tanımlanması

▪ Eski tetkik- bulgularla karşılaştırma

▪ Sonuç

▪ Öneriler



BİRADS raporlama

▪ Meme dansitesi

▪ Lezyon özelliklerinin tanımlanması

▪ Sonuç

▪ Öneriler



Yağlı patern
(MG duyarlılığı yüksek)

Dağınık fibroglandüler elemanlar

Tip A Tip B



Tip C Tip D

Heterojen dens
(Küçük lezyonlar gizlenebilir)

Çok dens
(MG duyarlılığı düşük) 



Mamografinin sensitivitesi

◼  50 yaş kadınlarda

yağlı memelerde → %98

dens memelerde → %84

◼  50 yaş kadınlarda

yağlı memelerde → %81

dens memelerde → %30-69

(yüksek riskli kadınlarda çok düşük)

Kerlikowske et al.JAMA 1996; 276
Kolb et al. Radiology 2002; 225
Mandelson et al. JNCI 2000; 92





BİRADS raporlama

▪ Meme dansitesi

▪ Lezyon özelliklerinin tanımlanması

▪ Sonuç

▪ Öneriler





Tanısal yaklaşımda lezyon özelliklerinin

tanımlanması

Kalsifikasyonlar

Dağılım

Morfoloji

Kitleler

Kontur

Şekil

Dansite

Diğer bulgular

Eşlik eden durumlar

Özel olgular



Kalsifikasyon

Morfoloji
Tipik benign

Orta kuşkulu

damar patlamış mısır lusent merkez seviyelenme

Yüksek kuşkulu

amorf kaba heterojen pleomorfik ince lineer dallanan









Kalsifikasyon
Dağılım

küme / grup lineer / duktal

segmental bölgesel diffüz



Malignite riski

• HETEROJEN             

• AMORF             

• PLEOMORFİK                  

• LİNEER 

KALSİFİKASYON



Malignite Riski

• Bölgesel dağılım

• Küme veya grup oluşturan

• Segmenter dağılım

•Lineer dağılım



BI-RADS 

KALSİFİKASYONLAR

➢Morfolojik özelliklerine göre

➢Meme içindeki dağılımlarına göre 

değerlendirilir.



Raporlamada

Kalsifikasyon lokalizasyonu 

Kalsifikasyon dağılım

Morfolojik özelliği

Eşlik eden bulgular

Önceki tetkiklerle karşılaştırma(stabilite?)

SONUÇ: BIRADS ……….



KİTLE

• İki pozisyonda da izlenen lezyonlar



KİTLE

• İki pozisyonda izlenen 

• Daha belirgin konveks 

sınır 

• Raporlamada şekil,sınır 

ve kenar özelliği, dansite 

özellikleri , eşlik eden 

bulgular tanımlanmalı

ASİMETRİ

• Tek planda izlenen

• Global asimetri

• Fokal asimetri

• Yeni gelişen asimetri



Kitle

Şekil

Kontur

yuvarlak oval düzensiz

keskin mikrolobüle örtülü belirsiz spiküler



Özel olgular

yapısal bozulma

global asimetri fokal asimetri



Eşlik eden bulgular

• Ciltte çekinti

• Meme başı çekintisi

• Ciltte kalınlaşma

• Trabeküler kalınlaşma

• Cilt lezyonları

• Aksiller adenopati

• Yapısal distorsiyon

• Kalsifikasyon



Lezyon lokalizasyonu

• Raporda lezyonun yerleşimi net olarak 

belirtilmeli

• Kadran ve derinlik tanımları

• 4 kadran, derinlik için ant-orta-post

• Aksiller kuyruk, santral, retroareolar 



Karşılaştırma

• Eski filmler (+) karşılaştırma

• Bulguların eskiye göre son hali

• Tarihler belirtilmeli 

• Büyüme varsa en büyük çapa göre % kaç 

büyüme saptandığı belirtilmeli  



BİRADS raporlama

▪ Meme dansitesi

▪ Lezyon özelliklerinin tanımlanması

▪ Sonuç

▪ Öneriler



Lezyon değerlendirme:

Bİ-RADS sınıflaması

◼ 0: Geri çağırma; ek inceleme gerekir

◼ 1: Negatif mammogram

◼ 2: Benign bulgular

◼ 3: Olası benign bulgular; kısa süreli takip

◼ 4: Kuşkulu bulgular; biyopsi önerilir

◼ 5: Malign kriter gösteren bulgular; biyopsi 

ve tanı gereklidir

◼ 6: Bilinen malign lezyon var



◼ Tüm rapora sonuç olarak tek bir kategori

verilmeli

◼ SONUÇ: BI-RADS 4A

◼ ÖNERİ: Sağ meme saat 3 tarif edilen

lezyona doku tanısı önerilir.





◼ Verilen kategori tüm lezyonların kategorisi

en yüksek olan olmalıdır. 



BI-RADS 0
(Tamamlanmamış inceleme)

◼ Tarama MG için kullanılır

◼ Karşılaştırmanın gerekli görülmesi

◼ US incelemesi ile değerlendirme 

◼ Ek çekim (spot vs) ihtiyacı 





BİRADS 0



BİRADS 5



Lezyon değerlendirme:

Bİ-RADS sınıflaması

◼ 0: Geri çağırma; ek inceleme gerekir

◼ 1: Negatif mammogram

◼ 2: Benign bulgular

◼ 3: Olası benign bulgular; kısa süreli takip 

◼ 4: Kuşkulu bulgular; biyopsi önerilir

◼ 5: Malign kriter gösteren bulgular; biyopsi 

ve tanı gereklidir

◼ 6: Bilinen malign lezyon var





BİRADS 1



Lezyon değerlendirme:

Bİ-RADS sınıflaması

◼ 0: Geri çağırma; ek inceleme gerekir

◼ 1: Negatif mammogram

◼ 2: Benign bulgular

◼ 3: Olası benign bulgular; kısa süreli takip 

◼ 4: Kuşkulu bulgular; biyopsi önerilir

◼ 5: Malign kriter gösteren bulgular; biyopsi 

ve tanı gereklidir

◼ 6: Bilinen malign lezyon var



BİRADS 2



BİRADS 2



BİRADS 2





BİRADS 2



Lezyon değerlendirme:

Bİ-RADS sınıflaması

◼ 0: Geri çağırma; ek inceleme gerekir

◼ 1: Negatif mammogram

◼ 2: Benign bulgular

◼ 3: Olası benign bulgular; kısa süreli takip

◼ 4: Kuşkulu bulgular; biyopsi önerilir

◼ 5: Malign kriter gösteren bulgular; biyopsi 

ve tanı gereklidir

◼ 6: Bilinen malign lezyon var



BİRADS 3



İyi sınırlı/ yuvarlak, oval

hafif lobüle/ nonpalpabl

(BİRADS 3)

Kanser olasılığı:

Soliter %0.5- %4

Multipl %1 den az



1 yıl sonra



Lezyon değerlendirme:

Bİ-RADS sınıflaması

◼ 0: Geri çağırma; ek inceleme gerekir

◼ 1: Negatif mammogram

◼ 2: Benign bulgular

◼ 3: Olası benign bulgular; kısa süreli takip

◼ 4: Kuşkulu bulgular; biyopsi önerilir

◼ 5: Malign kriter gösteren bulgular; biyopsi 

ve tanı gereklidir

◼ 6: Bilinen malign lezyon var



Kanser olasılığı:

BİRADS 4

%3-95

BİRADS 5

>%95



4 mm dkis 7 mm  inv lob k5 mm  inv tubuler k
dkis



Kanser olasılığı:

BİRADS 4

4A: Meme kanser olasılığı düşük

4B: Orta derecede kuşkulu bulgular

4C: Kuşku derecesi yüksek, 

ancak kategori 5 kadar yüksek olasılık tanımlanamıyor



Nonpalpabl lezyon tanısı

• Görüntüleme eşliğinde iğne biyopsisi

• İğne ile lokalizasyon ve 

eksizyonel biyopsi



• Görüntüleme eşliğinde iğne biyopsisi ( İİAB, kor ve vakum bx )





ele geliyor
dens meme, (-) mamografi

inv duk ca

BİRADS 5



ele gelmiyor,

mam (-) US tarama

inv duk ca

BİRADS 4





BİRADS 1-2





BİRADS 4





Tru-cut biyopsi: inv lob ca





BİRADS 4



Tru-cut biyopsi: inv duk ca



SONUÇ:

◼ Merkez, kişisel bilgiler, tarih..

◼ Tarama?,  Tanısal?    → Klinik 

◼ Meme paterni

◼ Bulgular (BI-RADS)

◼ Karşılaştırma

◼ Sonuç-Öneriler( Tek BIRADS )


