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Mammograafia / ultraheli / magnetresonantstomograafia

Eesmärgid:
• Uuringute kirjeldamise standardiseerimine
• Ühtse leksikoni rakendamine
• Klinitsistidega suhtlemise hõlbustamine
• Tulemuste jälgimise hõlbustamine



Uuringu näidustus
• Sõeluuring / diagnostiline / jälgimine

Rindade struktuur

Oluliste leidude kirjeldus
• Mass
• Lubjastused
• Strooma deformatsioonid
• Asümmeetriad

Võrdlus varasemate uuringutega

Hinnang
• BI-RADS 0-6

Edasine käsitlus
• Tagasikutse / jälgimine / biopsia / ...
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Rindade struktuur

a. The breasts are almost entirely 
fatty.

b. There are scattered areas of 
fibroglandular density.

c. The breasts are 
heterogeneously dense, which 
may obscure small masses.

d. The breasts are extremely 
dense, which lowers the 
sensitivity of mammography.
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Oluliste leidude kirjeldus

• Mass
• Lubjastused
• Strooma deformatsioon
• Asümmeetriad

• Intramammaarne lümfisõlm
• Nahalesioon
• Üksik laienenud piimajuha



Mass

• Lokalisatsioon
– Lateraalsus
– Kvadrant / kellaosuti suund
– Sügavus
– Kaugus nibust

• Suurus

• Tihedus
– Rasva sisaldav
– Madala tihedusega
– Näärmekoega sarnase tihedusega
– Kõrge tihedusega

• Morfoloogia
• Kuju

– Ümar
– Ovaalne
– Ebakorrapärane

• Kontuur
– Piiritletud
– (Osaliselt) varjatud
– Mikrolobulaarne
– Ebaselgelt piirdunud
– Kiirjas

+ Massiga seotud lubjastused
+ Strooma deformatsioon, turse; piimajuhade
muutused; naha paksenemine ja/või rektratsioon



Mikrolubjastuste paiknemine

• Difuusne
• Regionaalne

• Hajusalt suurel alal (> 2cm3) ning mitte juhade kulgu
mööda

• Rühmitatud
• ≥5 mikrolubjastust väikesel alal (1 cm3, max läbimõõt 2 

cm)

• Lineaarne
• Segmentaalne

• Mikrolubistuste paiknemine juhade kulgu mööda



Beniigsed mikrolubjastused
Dermaalsed Düstroofilised Ümarad / Punktjad Vaskulaarsed Popkorn-tüüpi

Large rodlike Kaltsiumpiim Õmblus- Ääris- / Munakoore-tüüpi



Kahtlased mikrolubjastused

AmorfsedJämedad heterogeensed Peened pleomorfsed Peened lineaarsed



Strooma deformatsioon

Tavapärase struktuuri moonutus
• Keskpunktist lähtuvad sirged jooned, 

kiirjad jätked
• Parenhüümi kontuuri moonutus

Maliigsus
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Armkude (trauma, post-op.)



Unilateraalne fibroglandulaarse koe ala, mis ei ole sedastatav kui mass (nõgusad kontuurid; 
rasvkoega põimitud)

• Asümmeetria
– Jälgitav vaid ühel projektsioonil

• Fokaalne asümmeetria
– Jälgitav vähemalt kahel projektsioonil
– Väiksem kui üks kvadrant

• Globaalne asümmeetria
– Jälgitav vähemalt kahel projektsioonil
– Vähemalt üks kvadrant
– Puudub mass, strooma deformatsioon, kahtlased lubikolded

• Arenev asümmeetria
– Fokaalne asümmeetria, mis on uus, suurem või silmatorkavam võrreldes

varasemate uuringutega

Asümmeetriad

Summatsioon

Normi variant

Ligikaudu 15% maliigsus



Asümmeetriad
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BI-RADS 1

Negatiivne

• Oluline leid puudub
– Sh ka palpatoorse leiu olemasolul – soovita täiendavaid uuringuid/konsultatsioone

Rutiinne sõeluuring



BI-RADS 2

Beniigne

• Sisuliselt 0% tõenäosus maliigsusele

• Beniigne leid, mida on kirjeldatud
– Tüüpilised involutiivsed kaltsifitseerunud fibroadenoomid, rasvkoelised muutused (lipoomid, õlitsüstid, 

...), beniigsed lubjastused, intramammaarsed lümfisõlmed, implantaadid, post-op. muutused, 
võõrkehad, ...

– Reaktiivse/infektsioosse olemusega bilateraalne lümfadenopaatia
– Abstsess/hematoom, implantaadi kahjustus – soovita vajadusel edasist käsitlust

Ära kasuta, kui ...
– beniigset leidu ei ole kirjeldatud (vastasel juhul BI-RADS 1)

Rutiinne sõeluuring



BI-RADS 3

Tõenäoliselt beniigne

• Tõenäosus maliigsusele > 0%, kuid ≤ 2%
• Tõenäoliselt beniigne leid, mis eeldatavasti ajas ei muutu, kuid radioloog soovib kinnitada leiu

stabiilsust
• Kolm spetsiifilist leidu

– Mittekaltsifitseerunud piiritletud ümar mass
– Fokaalne asümmeetria
– Üksik punktjate lubjastuste rühm

• Radioloogi varasem kogemus
• Palpeeritav muutus?

Ära kasuta, kui ...
– tegemist on sõeluuringuga – eelnevalt vajalik diagnostiline läbivaatus!
– kahtled, kas leid on beniigne või kahtlane
– leiu täpsustamiseks on vajalik MR-uuring

Jälgimine – 6, 12 ja 24 kuud



BI-RADS 4

Kahtlane

• Tõenäosus maliigsusele 2-95%
A. > 2% - ≤ 10%
B. > 10% - ≤ 50%
C. > 50% - ≤ 95%

• Leid, millel puuduvad klassikalised maliigsuse tunnused, kuid on piisavalt kahtlane õigustamaks
biopsiat

– Sh kahtlane unilateraalne lümfadenopaatia ilma muu koldeleiuta

Biopsia



BI-RADS 5

Oluline maliigsusele viitav leid

• Tõenäosus maliigsusele >95%

• Klassikaline maliigsusele viitav leid
– Ebakorrapärane kiirjate jätketega tihe mass
– Segmentaalse või lineaarse paiknemisega peened lineaarsed mikrolubjastused
– Ebakorrapärane kiirjate jätketega mass pleomorfsete lubjastustega

Biopsia



BI-RADS 0

Vajalik täiendav piltdiagnostika
(spot compression; eriprojektsioonid; UH; tomosüntees)

• Üldjuhul kasutatav üksnes sõeluuringu puhul

Ära kasuta, kui ...
– leid on juba ilmselgelt kahtlane
– leid vajab edasist täpsustamist MR-uuringul



BI-RADS 6

Teadaolev biopsial tõestatud maliigsus

• Neoadjuvantse kemoteraapia vastuse hindamine

• Preoperatiivne MR-uuring

Ära kasuta, kui ...
– lisaks biopsial tõestatud maliigsusele tuleb esile mõni muu oluline leid







Kasutatud materjalid
D’Orsi CJ, Sickles EA, Mendelson EB, Morris EA, et al. ACR BI-RADS® Atlas, Breast Imaging Reporting and Data System. American College of Radiology; 
2013 [Free Content from Internet]. Available from: https://www.acr.org/Clinical-Resources/Reporting-and-Data-Systems/Bi-Rads

Gaur S, Dialani V, Slanetz PJ, Eisenberg RL. Architectural Distortion of the Breast. American Journal of Roentgenology [Internet]. 2013; 201(5): W662-
W670. Available from: https://doi.org/10.2214/AJR.12.10153

Michaels AY, Birdwell RL, Chung CS, Frost EP, Giess CS. Assessment and Management of Challenging BI-RADS Category 3 Mammographic Lesions. 
RadioGraphics [Internet]. 2016 Aug 19;36(5):1261–72. Available from: https://doi.org/10.1148/rg.2016150231

An JY, Unsdorfer KML, Weinreb JC. BI-RADS, C-RADS, CAD-RADS, LI-RADS, Lung-RADS, NI-RADS, O-RADS, PI-RADS, TI-RADS: Reporting and Data 
Systems. RadioGraphics [Internet]. 2019 Sep 1;39(5):1435–6. Available from: https://doi.org/10.1148/rg.2019190087

Zonderland H, Smithuis R. BI-RADS for Mammography and Ultrasound 2013 Updated version [Internet]. Radiology Assistant. 2014 [cited 2019 Oct 15]. 
Available from: http://www.radiologyassistant.nl/en/p53b4082c92130/bi-rads-for-mammography-and-ultrasound-2013.html

Smithuis R, Pijnappel R. Breast - Calcifications Differential Diagnosis [Internet]. Radiology Assistant. 2008 [cited 2019 Oct 15]. Available from: 
http://www.radiologyassistant.nl/en/p4793bfde0ed53/breast-calcifications-differential-diagnosis.html

Pesce K, Orruma MB, Hadad C, Cano YB, Secco R, Cernadas A. BI-RADS Terminology for Mammography Reports: What Residents Need to Know. 
RadioGraphics [Internet]. 2019 Mar 7;39:319–320. Available from: https://doi.org/10.1148/rg.2019180068

Harvey JA, Nicholson BT, Cohen MA. Finding Early Invasive Breast Cancers: A Practical Approach. Radiology [Internet]. 2008 Jul 1;248(1):61–76. Available 
from: https://doi.org/10.1148/radiol.2481060339

Rao AA, Feneis J, Lalonde C, Ojeda-Fournier H. A Pictorial Review of Changes in the BI-RADS Fifth Edition. RadioGraphics [Internet]. 2016 Apr 
15;36(3):623–39. Available from: https://doi.org/10.1148/rg.2016150178


