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Mammografia i ból –  
a może da się go uniknąć?
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Wprowadzenie

Ostatnie udoskonalenia technologiczne wyznaczyły nowe ocze-

kiwania w zakresie badania skuteczności mammografii i jej wkła-

du we wczesną diagnozę raka. Na przykład wykonanie cyfrowej 

tomosyntezy piersi, ocenianej za pomocą kilku badań klinicz-

nych (1, 2), wydaje się potwierdzać jej wartość jako potencjalne-

go zamiennika dla konwencjonalnej procedury rentgenowskiej 

2D. Z drugiej strony korzyści płynące z programu mammografii 

przesiewowej dla populacji zależą w  dużej mierze od poziomu 

uczestnictwa kobiet w  wieku, dla którego są przeznaczone. 

Można bezspornie uznać, że redukcja śmiertelności populacji 

jest odwrotnie proporcjonalna do wskaźników uczestnictwa 

w badaniu przesiewowym.

Wśród krajów europejskich obecność zorganizowanych regio-

nalnych i okazjonalnych programów badań przesiewowych do-

prowadziła do dużego zróżnicowania udziału w badaniu z udzia-

łem procentowym od 70% w krajach bardziej zaangażowanych 

w profilaktykę zdrowia – do jednocyfrowych wyników w odizo-

lowanych regionach (3).

Cechy populacji, takie jak czynniki psychospołeczne i socjode-

mograficzne, mają największy wpływ na badanie mammograficz-

ne, ale indywidualne i/lub indywidualne czynniki, takie jak wiedza 

na temat raka piersi, dostępność badań przesiewowych i wcze-

śniejsze doświadczenia z badaniem piersi okazały się mieć istotny 

wpływ na ponowne uczestnictwo kobiet (które uczestniczą w ko-

lejnych turach badań przesiewowych). Ponad 40% kobiet, które 

nie decydują się na ponowny udział w badaniach przesiewowych 

mammografii, podaje jako główną przyczynę ból, a tylko 10% 

stwierdza że nie uczestniczy w badaniach z powodu  stresu czy 

zakłopotania podczas procesu mammografii (4).

Czy ból jest potrzebny?

Z łatwością można stwierdzić, że u większości kobiet ból jest 

bezpośrednio związany z uciskiem, który jest stosowany na pier-

si podczas badań mammograficznych. Jednak ta procedura jest 

niezbędna do stabilizacji pozycji piersi podczas ekspozycji (aby 

zapobiec artefaktom ruchowym) i do zmniejszenia grubości 

tkanki w jak największym stopniu (w celu poprawy jakości obra-

zu i lepszego odzwierciedlenia masy gruczołowej).

Gęstość tkanki, rozmiar biustu, obecność wrażliwych obsza-

rów itp. wpływają na poziom odczuwanej kompresji/bólu i może 

się to różnić się u  poszczególnych pacjentek; niemniej jednak 

technicy dążą do tego samego poziomu kompresji u wszystkich 

pacjentek, poziomu ustalonego w celu zapewnienia kompromi-

su między stabilizacją a dyskomfortem.

Płytki kompresyjne

Biorąc pod uwagę, że nie jest możliwe wyeliminowanie ko-

nieczności uciskania piersi, i że taka operacja powoduje pewien 

dyskomfort dla pacjentów, wielu producentów systemów mam-

mograficznych udostępnia specjalne akcesoria i  dodatkowe 

funkcje, aby poprawić komfort pacjentów przy zachowaniu od-

powiedniego ucisku i pozycji klatki piersiowej.

Przykładowo firma FUJIFILM oferuje zestaw adaptacyjnych 

płytek kompresyjnych (w różnych rozmiarach) do swojego fla-

gowego systemu AMULET Innovality. Płytki „Fit Sweet” mają 

elastyczną powierzchnię, która wygina się w zależności od roz-

miaru i gęstości piersi, rozkładając równomiernie siłę ściskającą 

na większą powierzchnię tkanki.

Płytki wykorzystują inteligentne połączenie różnych ma-

teriałów konstrukcyjnych (cechujących się różną odpornością 

i strukturą) z elastycznym połączeniem z gantry mammografu. 

Ta zaawansowana konstrukcja zapewnia optymalną stabilizację 

piersi dzięki bardzo szerokiemu obszarowi kontaktu, przy jed-

noczesnym zmniejszeniu ciśnienia nacisku, który jest rozkładany 

bardziej równomiernie, odciążając najbardziej wrażliwy obszar 

(najgrubsza i najgęstsza część tkanki gruczołowej, przy ścianie 

klatki piersiowej).

Płytka „Fit Sweet” zawsze dopasowuje swój kształt do uci-

skanej piersi, zapewniając indywidualną kompresję dla każdej 

pacjentki.
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Kompresja piersi i histereza

Podobnie jak w przypadku innych tkanek ludzkiego ciała, pierś 

wykazuje oznaki histerezy: jest to właściwość, dzięki której tkan-

ka nie wraca do pierwotnego stanu po stymulacji (w tym przy-

padku kompresji) bezpośrednio po usunięciu bodźca.

Innymi słowy, ściśnięta pierś nie wraca do pierwotnego 

kształtu i grubości zaraz po usunięciu siły kompresyjnej. To „roz-

luźnienie” może zająć kilka sekund, w zależności od zastosowa-

nej uprzednio kompresji i gęstości tkanki.

Wykorzystując fizyczne właściwości histerezy, firma FUJI-

FILM opracowała innowacyjny mechanizm kompresji, dostępny 

w AMULET Innovality, zwany „Comfort Comp”.

Poniższy wykres przedstawia interakcję siły kompresyjnej 

i grubości piersi w celu zmniejszenia bólu podczas badania mam-

mograficznego przeprowadzonego przy użyciu mechanizmu 

„Comfort Comp”.

Mechanizm „Comfort Comp” automatycznie zestawia warto-

ści dekompresji piersi bezpośrednio przed rozpoczęciem ekspo-

zycji, z wielkością rozluźnienia tkanki piersi utrzymywanej w gra-

nicach parametrów, zachowując tę samą grubość tkanki, dawkę 

ekspozycji - i jakość obrazu.

2Kobiece zdrowie

odpo cią i trukturą) z elastycznym połączeniem 
z gantry mammografu. Ta zaawansowana konstrukcja
zapewnia optymalną stabilizację piersi dzięki bardzo
szerokiemu obszarowi kontaktu, przy jednoczesnym

(najgrubsza i najgęstsza część tkanki gruczołowej, przy ścianie
klatki piersiowej).
Płytka "Fit Sweet" zawsze dopasowuje swój kształt do uciskanej 
piersi,zapewniając indywidualną kompresję dla każdej pacjentki

Kompresja piersi i histereza
 
Podobnie jak w przypadku innych tkanek ludzkiego ciała, 
pierś wykazuje oznaki histerezy: jest to właściwość, dzięki 
której tkanka nie wraca do pierwotnego stanu po stymulacji 
(w tym przypadku kompresji) bezpośrednio po usunięciu 
bodźca.
Innymi słowy,  ściśnięta pierś nie wraca do pierwotnego 
kształtu i grubości zaraz po usunięciu siły kompresyjnej. 
To "rozluźnienie" może zająć kilka sekund, w zależności 
od zastosowanej uprzednio kompresji i gęstości tkanki.

Wykorzystując fizyczne właściwości histerezy, firma 
FUJIFILM opracowała innowacyjny mechanizm kompresji, 
dostępnyw AMULET Innovality, zwany "Comfort Comp".
Poniższy wykres przedstawia interakcję siły kompresyjnej 
i grubości piersi w celu zmniejszenia bólu podczas badania 
mammograficznego przeprowadzonego przy użyciu 
mechanizmu "Comfort Comp". 

• 

• W punkcie B siła kompresji osiąga wartość docelową, a ból 
gwałtownie rośnie: operator uruchamia mechanizm "Comfort 
Comp", a kompresja jest natychmiast zmniejszana o kontrolowaną 
wartość;

A do B: po wypozycjonowaniu piersi, kompresja jest uruchamiana
i zwiększana. Zmniejsza się grubość piersi i zwiększa się 
dyskomfort pacjenta;

• Nawet przy zmniejszonej kompresji (ból natychmiast zostaje
zmniejszony do zrównoważonego poziomu) tkanka piersiowa 
nie powraca do swojej pierwotnej grubości. W czasie między B i C 
gdzie wykonywana jest ekspozycja stabilizacja piersi zostaje 
zachowana, a ekspozycja może nastąpić, gdy pacjentka odczuwa 
ulgę w wyniku zmniejszenia dyskomfortu;

•

 

W punkcie C ekspozycja zostaje zakończona, a kompresja może 
zostać całkowicie zwolniona.

Mechanizm "Comfort Comp" automatycznie zestawia wartości 
dekompresji piersi bezpośrednio przed rozpoczęciem ekspozycji, 
z wielkością rozluźnienia tkanki piersi utrzymywanej w granicach

parametrów, które zachowują tę samą grubość, dawkę 
i jakość obrazu.

Grubość piersi

Siła kompresji

Rozkład nacisku

Standardowy Płytka Fit Sweet
Wysoki

NiskiKlatka piersiowa Klatka piersiowa

AMULET  Innovality

Wstępne badania kliniczne zostały już przeprowadzone w celu 
oceny poziomów bólu, średniej dawki gruczołowej, grubości 
piersi i wahań siły kompresji podczas pracy  zastosowaniem 
systemu "Comfort Comp" i bez niego.

Wyniki zostały przedstawione podczas 74go corocznego 
spotkania JSRT (Japanese Society of Radiological Technology):
• Przy 240+ próbach badań pacjentów, siła kompresji z 

zastosowaniem "Comfort Comp" została zmniejszona średnio 
o 32 N (111N vs. 79N);

• Średnia wartość grubości piersi dla tej samej próby 
wzrosła tylko o 1,1 mm (37,4 mm vs 38,5 mm);

• Średnia dawka gruczołowa (AGD) w całej próbie została 
potwierdzona jako zasadniczo taka sama (1,14 do 1,15 
mGy);

• 56% pacjentek uczestniczących w badaniu zauważyło
zmniejszenie bólu, szczególnie te osoby, które 
doświadczały skrajnego bólu 3 w skali do 4) podczas 
konwencjonalnej kompresji piersi. 

Rozkład odczuwanego poziomu bólu Porównanie bólu

standardowa kompresja“Comfort Comp” redukcja zwiększenie

Kompresja standardowa Kompresja “Comfort Comp”
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Wstępne badania kliniczne zostały już przeprowadzone w celu 
oceny poziomów bólu, średniej dawki gruczołowej, grubości 
piersi i wahań siły kompresji podczas pracy  zastosowaniem 
systemu "Comfort Comp" i bez niego.

Wyniki zostały przedstawione podczas 74go corocznego 
spotkania JSRT (Japanese Society of Radiological Technology):
• Przy 240+ próbach badań pacjentów, siła kompresji z 

zastosowaniem "Comfort Comp" została zmniejszona średnio 
o 32 N (111N vs. 79N);

• Średnia wartość g
wzrosła tylko o 1,1 mm 

• Średnia dawka gruczołowa (AGD) w całej próbie została 
potwierdzona jako zasadniczo taka sama (1,14 do 1,15 
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Wstępne badania kliniczne zostały już przeprowadzone 

w celu oceny poziomów bólu, średniej dawki gruczołowej, gru-

bości piersi i wahań siły kompresji podczas pracy z zastosowa-

niem systemu „Comfort Comp” i bez niego.

Wyniki zostały przedstawione podczas 74 corocznego spotka-

nia JSRT (Japanese Society of Radiological Technology):

• przy 240+ próbach badań pacjentów, siła kompresji z  za-

stosowaniem „Comfort Comp” została zmniejszona średnio 

o 32 N (111N vs.79N);

• średnia wartość grubości piersi dla tej samej próby wzrosła 

tylko o 1,1 mm (37,4 mm vs 38,5mm);

• średnia dawka gruczołowa (AGD) w całej próbie została po-

twierdzona jako zasadniczo taka sama (1,14 do 1,15 mGy);

• 56% pacjentek uczestniczących w  badaniu zauważyło 

zmniejszenie bólu, szczególnie te osoby, które doświadcza-

ły skrajnego bólu (3 w  skali 0-4) podczas konwencjonalnej 

kompresji piersi.

Wnioski

Pozytywny wpływ na wczesne wykrywanie raka piersi przy ba-

daniach przesiewowych jest niewątpliwy, co sugeruje, że należy 

dołożyć wszelkich starań, aby zmaksymalizować uczestnictwo 

kobiet – w tym także w ponownych turach badań.

Ból związany z kompresją piersi podczas ekspozycji podawa-

ny jest jako powód nieuczestniczenia w  badaniach przez 41% 

kobiet, które zdecydowały się nie brać udziału w kolejnych tu-

rach badań mammograficznych: wraz z zaawansowanymi zasto-

sowaniami klinicznymi (takimi jak tomosynteza i mammografia 

kontrastowa), firma FUJIFILM ciągle udoskonala swój system, 

dokładając wszelkich starań, aby doświadczenia pacjentów pod-

czas badania były maksymalnie pozytywne, co pozwoli – miejmy 

nadzieję – na zwięszenie poziomu partycypacji pacjentów w dal-

szych cyklach corocznych badań przesiewowych – przyczyniając 

się tym samym do zmniejszenia śmiertelności z  powodu raka 

piersi. 
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3Kobiece zdrowie

• Przy 240+ próbach badań pacjentów, siła kompresji z 
zastosowaniem "Comfort Comp" została zmniejszona średnio 
o 32 N (111N vs. 79N);

zmniejszenie bólu, szczególnie te osoby, które 
doświadczały skrajnego bólu 3 w skali do 4) podczas 
konwencjonalnej kompresji piersi. 
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