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Abstract 

Breast cancer is the most prevalent female malignancy in the world as well as Lithuania. Breast cancer holds third 

position in terms of mortality in Lithuania however in women aged 30-74 breast cancer is the leading cause of 

cancer death. 3-10% of breast cancer cases are hereditary, however BMI≥25kg/m2, first childbirth over 25,  absence 

of breastfeeding after birth, late-onset menopause, use of oral contraceptives are the main risk factors of breast 

cancer. In 2004 Ministry of Health of the Republic of Lithuania passed a resolution which determined to perform 

mammography screening for women aged 50-69 once every two years in order to detect breast cancer in early stages 

and improve cancer outcomes. Breast cancer can occur at any age, so breast examination should be performed 

periodically. Diagnostic mammograms should be conducted after detection of possibly cancerous tumours. Breast 

ultrasonography is more efficient compared to mammography when the breast tissue is more dense which is more 

common in young women. However mammography is more efficient than ultrasonography overall. It is 

recommended to perform both mammography and breast ultrasound because the incidence rate of breast cancer is 

higher using both methods in women with more dense breast tissue. Mammograms and sonograms are evaluated 

using BI-RADS algorhithm. The main descriptors of analysis are density of breast tissue, tumours and their features, 

lesion location, calcifications and breast asymmetry. Malignant tumour can be suspected if mammogram contains 

hyperdense tumour with irregular shape. In sonograms highly agressive tumours result in well defined masses with 

heterogenous echopattern and without posterior acoustic features. After assessment the category for the exam is 

assigned and further diagnostic strategy is provided. 

Key words: breast cancer, diagnosis, screening, mammography, ultrasound. 
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Santrauka 

Krūties vėžys – dažniausias moterų onkologinis susirgimas pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje. Pagal mirtingumą nuo 

vėžio krūties vėžys Lietuvoje užima trečiąją vietą, tačiau 30-74 m. amžiaus moterų tarpe tai yra dažniausias mirtį 

lemiantis navikas. 3-10% krūties vėžio atvejų yra paveldimi, o KMI≥25kg/m2, pirmas gimdymas vėliau nei 25 m., 

kūdikio nežindymas po gimdymo, vėlyva menopauzė, peroralinių kontraceptikų vartojimas išskiriami kaip 

pagrindiniai krūties vėžio rizikos veiksniai. 2004 m. LR SAM priėmė įsakymą, kuriame numatė 50-69 m. moterims 

kas 2 m. atlikti atrankines  mamografijas, taip siekdami diagnozuoti krūties vėžį ankstyvoje stadijoje ir pagerinti 

ligos išeitį. Visgi, derėtų nepamiršti, kad krūties vėžys gali pasireikšti bet kurio amžiaus moteriai, todėl reikėtų 

periodiškai atlikti krūtų apčiuopą. Nustačius galimai patologinius darinius vertėtų pacientėms atlikti diagnostines 

mamografijas. Ultragarsinis krūtų tyrimas yra efektyvesnis nei mamografija, kai krūtų audinys yra tankesnis, o tai 

būdinga jaunesnio amžiaus moterims. Nepaisant to, ultragarsinis tyrimas efektyvumu nusileidžia mamografijai. 

Rekomenduojama taikyti mamografiją kartu su krūtų sonografija – tokiu atveju padidėja vėžio nustatymo tikimybė 

pacientėms su tankesniu krūtų audiniu. Mamogramų ir ultragarsinio tyrimo vaizdai vertinami taikant BI-RADS 

algoritmą. Vertinamas krūtų audinio tankis, dariniai ir jų savybės, pažeidimo vieta, kalcifikatai, krūtų asimetrija. Jei 

mamogramoje matomas iškilęs, netaisyklingos formos, hiperdensinis darinys, galima įtarti piktybinį krūties naviką. 

Didelio piktybiškumo navikams ultragarsinio tyrimo metu būdingas didelis echogeniškumas, ryškios kraštinės ir 

užpakalinio akustinio modelio pokyčių stoka. Įvertinus tyrimo rezultatus pacientė priskiriama vienai iš BI-RADS 

kategorijų ir numatoma tolimesnė ištyrimo taktika.  

Raktiniai žodžiai: krūties vėžys, diagnostika, atrankinė patikra, mamografija, ultragarsinis tyrimas. 
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Įvadas 

Krūties vėžys yra dažniausiai moterims 

diagnozuojamas vėžys pasaulyje, sudarantis 11,6% visų 

onkologinių ligų [1]. Dažniausiai diagnozė būna 

pavėluota ir navikas aptinkamas jau pažengusioje 

stadijoje. Greičiausiai navikas diagnozuojamas, esant 

apčiuopiamam dariniui krūtyje, tačiau pasireiškus 

kitokiems simptomams ar visai jiems nesant, laikas iki 

diagnozavimo ilgėja [2]. Profilaktinė moterų patikra dėl 

krūties vėžio padeda anksčiau aptikti navikinius 

pokyčius ir juos tinkamai gydant sumažinti mirtingumą 

nuo krūties vėžio. 

 

Epidemiologija 

Kasmet krūties vėžio atvejų nustatoma vis 

daugiau. Pavyzdžiui, JAV atlikto kohortinio tyrimo 

duomenimis, nuo 1935 iki 2015 sergamumo krūties 

vėžiu rodiklis moterims nuo 25 iki 39 metų kasmet 

padidėjo apie 0,65% [3]. PSO duomenimis, numatoma, 

kad sergančiųjų krūties vėžiu pasaulyje padidės nuo 

~2,1 mln. iki ~2,8 mln. [4] Lietuvoje krūties vėžys yra 

antras pagal dažnumą diagnozuojamas vėžys bendroje 

populiacijoje – 10,7% visų onkologinių ligų atvejų. Taip 

pat krūties vėžys yra trečias pagal mirtingumo rodiklį 

nuo onkologinių ligų Lietuvoje [5]. 

 

Rizikos veiksniai 

Amžius yra vienas iš krūties vėžį 

predisponuojančių veiksnių. 30 m. moteriai krūties 

vėžio išsivystymo tikimybė per 10 m. siekia vos 

0,005%, o štai 70 m. – padidėja iki 0,034%. Nors 

moteriškoji lytis yra predisponuojantis rizikos veiksnys 

krūties vežio etiologijoje, tačiau 1 iš 1000 (0,001%) 

vyrų gyvenimo eigoje taip pat gali pasireikšti ši liga [6]. 

Maždaug 3-10% nustatomų krūties vėžio atvejų yra 

paveldimi, net 85% jų susiję su BRCA1 ir BRCA2 

mutacijomis. Moterų, kurių šeiminėje anamnezėje nėra 

krūties vėžiu sirgusių pirmos kartos giminių, rizika 

susirgti siekia 7,8%, tačiau jei nors vienas pirmos kartos 

giminaitis sirgo (motina ar sesuo) – rizika didėja iki 

13,3%, ir net iki 21,1% sirgus dviems antros kartos 

giminaičiams [7]. Pastebėta, kad KMI≥25kg/m2, pirmas 

gimdymas vėliau nei 25 m., vėlyva menopauzė 

predisponuoja krūties karcinomos išsivystymą [6], taip 

pat ir peroralinių kontraceptikų vartojimas, tačiau juos 

nutraukus – po 5-10 m. rizika susirgti išnyksta [9]. 

Plačiau rizikos veiksniai aptariami 1 lentelėje. 

Žindymas įvardijamas kaip svarbiausias 

veiksnys, sumažinantis krūties vėžio pasireiškimo 

riziką. Unar-Munguía ir kiti atliko 65 klinikinių tyrimų, 

publikuotų 2005-2015 m. sisteminę analizę ir nustatė, 

kad vaisingo amžiaus moterys, kurios bent trumpą laiką 

po gimdymo žindė, statistiškai reikšmingai rečiau sirgo 

krūties vėžiu nei tos, kurios niekada nežindė [10].  
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1 lentelė Krūties vėžio rizikos veiksniai [9] 

RIZIKOS VEIKSNIAI Protekciniai Predisponuojantys Kontraversiški 
Demografiniai Moteriškoji lytis  ✓  

 Amžius  ✓  
 Kraujo grupė   ✓ 

Reprodukciniai Menarchės laikas   ✓ 
 Vėlyva menopauzė  ✓  
 Nėštumas ✓   
 Abortas   ✓ 
 Ovuliacinis menstruacinis 

ciklas 
✓   

 Nėštumo charakteristika ✓   
Hormoniniai Hormoniniai kontraceptikai  ✓  

 Ovuliaciją skatinantys 
medikamentai 

  ✓ 

 Pomenopauzinė hormoninė 
terapija 

 ✓  

Paveldimumas Genetiniai veiksniai  ✓  
 Šeiminė krūties vėžio 

anamnezė 
 ✓  

Su krūtimis susiję Trumpas žindymo 
laikotarpis 

✓   

 Padidėjęs krūtų audinio 
tankis radiologinių tyrimų 

metu 

  ✓ 

 Gerybinės krūtų ligos  ✓  
Gyvenimo būdo Antsvoris ir nutukimas  ✓  

 Alkohlio vartojimas  ✓  
 Rūkymas  ✓  
 Kofeinas   ✓ 
 Dieta  ✓  
 Fizinis aktyvumas ✓   
 Vitaminas D ✓   
 Miego trukmė   ✓ 

Kiti Oru užterštumas  ✓  
 Naktinis darbas  ✓  
 Socioekonominis statusas  ✓  
 Cukrinis diabetas  ✓  
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 Radiacija  ✓  
 

1. Mamografija 

Išskiriami 2 mamografijų tipai: atrankinė ir 

diagnostinė. 

2012 m. Nacionalinio vėžio instituto (NVI) 

duomenimis Lietuvoje dažniausias piktybinis navikas, 

sąlygojęs 30-74 m. moterų mirtį, yra krūties vėžys [11]. 

2004-12-24 Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos 

ministerija (LR SAM) priėmė įsakymą, kuriame 

apibrėžė atrankinės moterų mamografinės patikros 

atlikimo metodiką. Šiuo įsaku numatyta vykdyti 

atrankinę mamografiją 50-69 m. moterims kas 2 m. 

Įsakymo tikslas – ankstyva pradinės stadijos naviko 

diagnostika, geresnė ligos išeitis bei mažesni gydymo 

kaštai [12]. Atrankinės mamografijos metu vertinami 

abejų krūtų kraniokaudaliniai ir mediolateraliniai 

įstrižiniai vaizdai [13]. Svarbus vaidmuo krūties vėžio 

atrankinėje patikroje tenka bendrosios praktikos 

gydytojams. Būtent jie turi infomuoti pacientes apie 

patikros galimybes, paaiškinti šio tyrimo naudą bei 

svarbą bei taip padėti priimti teisingą sprendimą, galintį 

išgelbėti ne vienos moters gyvybę [14]. Kadangi 

dauguma moterų baiminasi tyrimo skausmingumo, 

šeimos gydytojai turėtų patarti tyrimą atlikti praėjus 7-

12 d. nuo paskutinių menstruacijų pirmos dienos [15].  

Diagnostinė mamografija atliekama 

klinikinio krūtų ištyrimo metu nustačius galimai krūties 

vėžiui būdingus požymius, pavyzdžiui palpuojamas 

darinys, spenelio įtraukimas, arba atrankinės  

 

 

 

mamografijos metu įtarus patologiją. Siekiant tiksliau 

nustatyti krūties vėžio diagnozę, tyrimo metu sužymimi 

taikiniai biopsijai, o gydytojo radiologo dalyvavimas 

procedūroje yra būtinas [13].  

Mamogramų interpretavimui naudojamas BI-

RADS algoritmas, padedantis įvertinti krūtų audinį, jo 

tankį, darinius, kalcifikacijas, pažeidimo vietą, krūtų 

asimetriją  bei tiksliau diagnozuoti krūties karcinomą. 

Pirmiausia įvertinamas krūtų audinio tankis. Tyrimo 

metu nustačius darinį, vertinama jo forma, ribos bei 

tankis. Krūties karcinomai būdingi iškilę, netaisyklingos 

formos hiperdensiniai dariniai. Gerybiniai krūtų dariniai 

– apvalios formos, gerai apriboti bei dažniausiai 

sudaryti iš riebalinio audinio. Vertinant mamogramas 

svarbu dėmesį atkreipti į galimas kalcifikatus. 

Dažniausiai įtartini kalcifikatai būna amorfiniai, 

pleomorfiniai arba matomi kaip tiesios linijos 

išsišakojimai. Taip pat svarbu įvertinti kalcifikatų 

išplitimą krūtyse, jis gali būti difuzinis, regioninis, 

grupinis, segmentinis ar tiesinis. Interpretuojant 

mamogramas reikėtų nepamiršti atkreipti dėmesį į 

lydinčius požymius, tokius kaip odos ar trabekulių 

sustorėjimas, spenelio įtraukimas, odos pažeidimas. 

Labai svarbu visus stebimus pokyčius vertinti abejose 

krūtyse ir tarpusavyje palyginti. Paskutiniame vertinimo 

etape nurodoma matomų pokyčių lokalizacija [16]. 

Pateikiame mamogramos vertinimo pavyzdį [17] [1 

pav]. 
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1 pav. Kairės krūties viršutiniame 

išoriniame kvadrante matomi pleomorfiniai 

mikrokalcifikatai bei padidėję pažasties limfmazgiai. 

Histologinio tyrimo metu patvirtinta krūties 

karcinoma. [17] 

 
R – dešinė; L – kairė; CC – kraniokaudalinė projekcija. 

 
Pateikus mamogramos aprašą, padaroma išvada ir pacientė priskiriama vienai iš BI-RADS kategorijų [18] 

[2 lentelė]. 

2 lentelė BI-RADS kategorijos 

KATEGORIJA TAKTIKA KARCINOMOS RIZIKA 
1 Neigiama Rutininė atrankinė patikra 0% 
2 Gerybinė Rutininė atrankinė patikra 0% 
3 Greičiausiai gerybinė Patikra po 6 mėn. 0-2% 
4 Įtartina Audinio biopsija 4a. 2-10%;  

4b. 10-50%;  
4c. 50-95% 

5 Greičiausiai piktybinė Audinio biopsija >95% 
6 Biopsija patvirtina karcinoma Klinikinei būklei leidus chirurginis 

gydymas 
- 
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2. Ultragarsinis tyrimas 

Krūtų ultragarsinis tyrimas yra pigus ir 

lengvai pasiekiamas tyrimas. Jis padeda aptikti cistas ir 

kitus darinius krūtyje, tačiau yra mažiau efektyvus 

palyginti su mamografija. Šis tyrimas atliekamas kartu 

su mamografija pacientėms su didele krūties vėžio 

rizika, nėščiosioms bei pacientėms, kurioms 

mamografija negali būti atlikta. Tačiau sveiki ir 

navikiniai audiniai pasižymi panašiomis akustinėmis 

savybėmis, todėl atlikus krūtų sonografiją ne visada 

aptinkami navikai. Taip pat šio tyrimo atlikimui 

reikalingi patyrę radiologai, o tai paveikia tyrimo 

specifiškumą ir jautrumą [19]. Ultragarsinis krūtų 

tyrimas yra efektyvesnis nei mamografija, kai krūties 

audinys yra tankesnis, tai būdinga jaunesnio amžiaus 

moterims, taip pat esant tankesniam audiniui didėja 

rizika išsivystyti krūties vėžiui. Tyrimų duomenimis, 

taikant mamografiją kartu su krūtų sonografija, 

pacientėms su tankesniu krūtų audiniu padidėjo vėžio 

nustatymo rodiklis [20, 21, 22].  

Atliekant ultragarsinį krūtų tyrimą vertinama 

darinio forma, orientacija, kraštas, echogeniškumas, 

užpakalinis akustinis modelis, kalcifikatai ir papildomi 

požymiai, pavyzdžiui, edema, odos sustorėjimas, 

architektonikos iškraipymai ar kanalėlių pokyčiai [23]. 

Mažo piktybiškumo navikams būdinga smaiguota 

kraštinė, užpakalinis akustinis šešėlis ir 

hiperechogeniška aureolė, tuo tarpu didelio 

piktybiškumo navikas pasižymi dideliu echogeniškumu 

ir užpakalinio akustinio modelio pokyčių stoka, taip pat 

būdingos ryškios kraštinės [24]. Įvertinus tyrimo 

rezultatus pacientė priskiriama vienai iš BI-RADS 

kategorijų [23] [2 lentelė] Pateikiame krūtų 

echoskopinio tyrimo pavyzdį [24] [2 pav.]. 

Automatizuotas krūtų ultragarsinis tyrimas 

yra neseniai pasirodžiusi sonografijos technika, kuri 

atsirado norint standartizuoti tyrimą ir sumažinti 

interpretacijos klaidų skaičių, taip pat laiką, reikalingą 

tyrimui atlikti. Ši technika leidžia atlikti 3D vaizdų 

atkūrimą, keisti plokštumas ir retrospektyviai peržiūrėti 

vaizdus. Iš pradžių ši technika domino kaip papildomas 

atrankinis tyrimas, tačiau pastaraisiais metais buvo 

tiriama, kaip šį tyrimo metodą galima pritaikyti 

diagnostikoje. Tyrimų duomenimis, vėžio nustatymo 

rodiklis naudojant automatizuotą krūtų ultragarsinį 

tyrimą didesnis nei naudojant rankinį ultragarsinį tyrimą 

ar mamografiją, tačiau panašus į rodiklį, kai vėžys 

nustatytas atlikus mamografiją kartu su krūtų 

sonografija rankiniu davikliu. [25]  
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2 pav. (A) Sonograma, kurioje tipiškai atrodantis mažo piktybiškumo navikas. Didžiausias 
skersmuo 20 mm, smaiguota kraštinė, hipoechogeniškas darinys su hiperechogeniška aureole ir 
užpakalinio akustinio modelio susilpnėjimu. (B) Sonograma su tipiškai atrodančiu didelio 
piktybiškumo naviku. Didžiausias skersmuo 20 mm, ryškios kraštinės, heteroechogeniškas darinys be 
užpakalinio akustinio modelio pokyčių. [24] 

 

 

Diskusija 

Lietuvoje kaip profilaktinė patikros priemonė 

taikoma mamografija moterims nuo 50 m., kuri 

pripažinta kaip efektyvi priemonė ankstyvai krūties 

vėžio diagnostikai. Tačiau jaunoms moterims šis 

tyrimas nėra toks efektyvus dėl didesnio liaukinio 

audinio kiekio. Taip pat nereikėtų pamiršti klinikinio 

krūtų tyrimo bei pacienčių mokymo pačioms atlikti 

krūtų apčiuopą, nes aptiktus darinius būtų galima toliau 

tirti atliekant diagnostinę mamografiją, sonografiją ar 

abu kartu. 
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