
Για περισσότερες πληροφορίες 
καλέστε το13 20 50 ή επισκεφθείτε 
το www.breastscreen.sa.gov.au

Η BreastScreen SA διεξάγει μια 6μηνη ερευνητική 
μελέτη που αφορά τον υπολογισμό και την αναφορά 
της ατομικής πυκνότητας του μαστού για τους 
πελάτες μας ως μέρος του τακτικού προγράμματος 
προσυμπτωματικού ελέγχου καρκίνου του μαστού 
(μαστογραφία).

Η έρευνα διεξάγεται τώρα σε 3 κέντρα 
μαστογραφίας – Arndale, Hyde Park και σε μία από τις 
κινητές μας μονάδες μαστογραφίας που επισκέπτονται 
τα εξωτερικά μητροπολιτικά προάστια της Αδελαΐδας. 

Στις γυναίκες που πηγαίνουν σ’ αυτές τις κλινικές 
θα τους δοθεί η ατομική κατηγορία πυκνότητας 
του μαστού τους. Μετά την μαστογραφία θα τους 
ζητηθεί να συμπληρώσουν μια ανώνυμη διαδικτυακή 
έρευνα. Αυτό θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε 
ποιες πληροφορίες θα ήθελαν οι γυναίκες για την 
πυκνότητα του μαστού στο μέλλον.

Γιατί είναι σημαντική αυτή η έρευνα;
Η BreastScreen SA πιστεύει ότι κάθε γυναίκα πρέπει 
να κατανοεί τι είναι η πυκνότητα του μαστού και 
να γνωρίζει τους δικούς της παράγοντες κινδύνου 
για καρκίνο του μαστού, συμπεριλαμβανομένης της 
πυκνότητας του μαστού της.

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα βοηθήσουν στη 
διαμόρφωση μελλοντικών συστάσεων για τη φροντίδα 
του μαστού για γυναίκες στη Νότια Αυστραλία.

Τι είναι η πυκνότητα του μαστού; 
Ο μαστός αποτελείται από 2 κύριους τύπους ιστού – 
τον λιπώδη και τον ινοαδενικό ιστό. Στη μαστογραφία 
το λίπος εμφανίζεται σκούρο, ενώ ο αδενικός ιστός 
εμφανίζεται «πυκνός» ή λευκός – όπως και ο καρκίνος 
του μαστού.

Η υψηλή πυκνότητα του μαστού μπορεί να αυξήσει τον 
κίνδυνο για καρκίνο του μαστού και μπορεί να μειώσει 
την ορατότητα των καρκίνων του μαστού σε μια 
μαστογραφία. 

Πώς υπολογίζεται η πυκνότητα 
του μαστού; 
Η τακτική μαστογραφία είναι ο μόνος τρόπος 
υπολογισμού της πυκνότητας του μαστού. 

Η έρευνα της BreastScreen SA χρησιμοποιεί ένα 
πλήρως αυτοματοποιημένο λογισμικό πρόγραμμα, 

που λέγεται Volpara, για τον υπολογισμό της πυκνότητας 
του μαστού σας ως μέρος του τακτικού σας ραντεβού 
μαστογραφίας. Η μαστογραφία δεν διαρκεί περισσότερο 
ούτε χρησιμοποιείται ακτινοβολία.

Διαρκεί περισσότερο η μαστογραφία 
απ’ ότι συνήθως; 
Όχι. Το ραντεβού σας για τη μαστογραφία θα διαρκέσει 
όσο η συνηθισμένη μαστογραφία, που μπορεί να είναι 
μόλις 10 λεπτά. Δεν αλλάζει τίποτα από την τακτική 
σας μαστογραφία. 

Πότε θα μάθω για την πυκνότητα 
του μαστού μου; 
Θα λάβετε πληροφορίες για την πυκνότητα του 
μαστού σας ως μέρος της επιστολής που θα περιέχει 
τα αποτελέσματα της μαστογραφίας, συνήθως σε 
14 μέρες μετά το ραντεβού σας. Θα ενημερωθεί 
επίσης και ο γιατρός σας.

Τι πληροφορίες θα λάβω για 
την πυκνότητα του μαστού μου; 
Υπάρχουν 4 κατηγορίες πυκνότητας μαστού, όπως 
υπολογίζεται με τη χρήση του Συστήματος Αναφοράς 
και Δεδομένων Απεικόνισης Μαστού (Breast Imaging 
Reporting and Data System - BI-RADS), Σύλλογος 
Ακτινοδιαγνωστών Αμερικής (American College 
of Radiology- ACR) 5η έκδοση.

Θα σας ενημερώσουν για την κατηγορία πυκνότητας 
του μαστού σας. Οι 4 κατηγορίες είναι:

BI-RADS 1 (περίπου 10% των γυναικών): Οι μαστοί 
είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου λιπώδης ιστός. 

BI-RADS 2 (περίπου 40% των γυναικών): Οι μαστοί 
έχουν διάσπαρτες περιοχές ινοαδενικού ιστού. 

BI-RADS 3 (περίπου 40% των γυναικών): Οι μαστοί 
είναι ετερογενώς πυκνοί. Ο συνδυασμός μη πυκνού 
και πυκνού ιστού μπορεί να κρύβει μικρούς καρκίνους. 

BI-RADS 4 (περίπου 10% των γυναικών): Οι μαστοί 
είναι εξαιρετικά πυκνοί, γεγονός που μπορεί 
να μειώσει την ορατότητα των καρκίνων στις 
μαστογραφίες. 

Γυναίκες με κατηγορία BI-RADS 3 ή 4 θεωρούνται 
ότι έχουν υψηλή πυκνότητα μαστού.

Έρευνα για την Πυκνότητα 
του Μαστού στην Υπηρεσία 
Προσυμπτωματικού Ελέγχου 
Μαστού Νότιας Αυστραλίας 
(BreastScreen SA)
Πληροφορίες για τους πελάτες 
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Τι γίνεται αν δεν λάβω την 
πυκνότητα του μαστού μου;
Για έναν μικρό αριθμό γυναικών (3-5%), δεν μπορούμε 
να υπολογίσουμε την πυκνότητα του μαστού λόγω 
σωματικών περιορισμών κατά τη διάρκεια του ραντεβού 
μαστογραφίας, λόγω ατελούς μαστογραφίας ή το 
λογισμικό δεν παράγει μια ακριβή ένδειξη. 

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, δεν θα σας κλείσουν 
επαναληπτικό ραντεβού μαστογραφίας, καθώς θα 
σημαίνει περιττή πρόσθετη έκθεση σε ακτινοβολία. 
Ωστόσο, θα εξακολουθήσετε να συμπεριλαμβάνεστε 
στην ερευνητική μελέτη.

Χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο;
Αφού λάβετε τα αποτελέσματά σας, θα σας ζητηθεί 
να συμπληρώσετε μια ανώνυμη διαδικτυακή έρευνα. 
Ο σύνδεσμος για την έρευνα θα αναγράφεται στην 
επιστολή με τα αποτελέσματά σας. 

Το εκτιμούμε ιδιαίτερα που αφιερώνετε χρόνο για 
να συμπληρώσετε την έρευνα, καθώς η επιτυχία 
της έρευνας εξαρτάται από τη λήψη των πολύτιμων 
σχολίων σας. 

Είναι συνηθισμένο να έχω υψηλή 
πυκνότητα στήθους;
Ναι. Είναι συνηθισμένο να έχετε υψηλή πυκνότητα 
στήθους. Στην πραγματικότητα, περίπου 50% των 
γυναικών, ηλικίας 40 έως 74 ετών, έχουν πυκνό 
ιστό μαστού. 

Αν έχω υψηλή πυκνότητα μαστού, 
χρειάζομαι επιπλέον εξετάσεις; 
Η BreastScreen SA δεν συνιστά επί του παρόντος 
επιπλέον εξετάσεις για γυναίκες με υψηλή πυκνότητα 
μαστού που δεν έχουν συμπτώματα ή άλλους 
παράγοντες κινδύνου για καρκίνο του μαστού. 

Αν διατρέχετε υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου 
του μαστού λόγω άλλων παραγόντων κινδύνου, 
όπως ισχυρό οικογενειακό ιστορικό ή παρουσία 
μεταλλαγμένων γονιδίων BRCA 1 ή 2, μιλήστε με 
το γιατρό σας σχετικά με την τρέχουσα φροντίδα 
του μαστού σας. 

Περισσότερες πληροφορίες για τους παράγοντες 
κινδύνου διατίθενται στο 
bcna.org.au/breast-health-awareness/risk-factors

Μπορεί να αλλάξει η πυκνότητα του 
μαστού με την πάροδο του χρόνου; 
Ναι. Οι μαστοί τείνουν να γίνονται λιγότερο πυκνοί 
καθώς οι γυναίκες μεγαλώνουν, ειδικά μετά την 
εμμηνόπαυση, καθώς ο αδενικός ιστός αλλάζει και 
οι μαστοί γίνονται πιο λιπαροί.

Η πυκνότητα του μαστού επηρεάζεται επίσης από 
γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες και 
ορμονικές αλλαγές που συμβαίνουν καθόλη τη διάρκεια 
της ζωής της γυναίκας, συμπεριλαμβανομένης της 
θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης (HRT) και του 
συνδυασμένου αντισυλληπτικού από του στόματος (COCP). 

Υπάρχει κάτι άλλο που θα πρέπει 
να γνωρίζω;
Όλα τα δεδομένα των πελατών και των συμμετεχόντων 
διατηρούνται αυστηρώς εμπιστευτικά σε ασφαλή 
μέρη στο BreastScreen SA. Τα οποιαδήποτε προσωπικά 
στοιχεία που συλλέγονται ως μέρος της έρευνας θα 
είναι ανώνυμα. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από την 
BreastScreen SA, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
στο www.breastscreen.sa.gov.au

Τι γίνεται αν αλλάξω γνώμη για τη 
συμμετοχή μου στην έρευνα;
Αν δεν θέλετε πλέον να πάρετε μέρος, επικοινωνήστε 
μαζί μας πριν το ραντεβού σας για τη μαστογραφία 
στο 13 20 50, ώστε να σας κλείσουμε ραντεβού σε 
άλλη κλινική. 

Τα στοιχεία όλων των γυναικών που εξετάζονται στις 
τρεις συμμετέχουσες κλινικές μας – Arndale, Hyde 
Park και στην κινητή μονάδα μαστογραφίας – θα 
συμπεριληφθούν στην έρευνα χωρίς να αναγνωρίζεται 
η ταυτότητά τους.  

Πού μπορώ να αποταθώ για 
περισσότερες πληροφορίες;
Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για την 
έρευνα, την κατηγορία της πυκνότητας του μαστού 
σας ή την πυκνότητα του μαστού γενικά, επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα μας στο www.breastscreen.sa.gov.au 
ή τηλεφωνήστε στο 13 20 50. 

Όλες οι έρευνες στην Αυστραλία που αφορούν 
ανθρώπους εξετάζονται από μια ανεξάρτητη 
ομάδα ατόμων που λέγεται Επιτροπή Δεοντολογίας 
για Ανθρώπινη Έρευνα (Human Research Ethics 
Committee - HREC). Οι δεοντολογικές πτυχές αυτού 
του ερευνητικού έργου έχουν εγκριθεί από το Κεντρικό 
Τοπικό Δίκτυο Υγείας Αδελαΐδας (Central Adelaide 
Local Health Network - CALHN) HREC. 

Αυτή η έρευνα θα διεξαχθεί σύμφωνα με την Εθνική 
Δήλωση Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στην Ανθρώπινη 
Έρευνα (2007). Αυτή η δήλωση συντάχθηκε για να 
προστατεύσει τα συμφέροντα των ανθρώπων που 
συμφωνούν να συμμετάσχουν σε ερευνητικές μελέτες 
που αφορούν ανθρώπους.

Αν έχετε οποιαδήποτε παράπονα που αφορούν 
οποιοδήποτε τομέα της έρευνας, τον τρόπο διεξαγωγής 
της ή οποιεσδήποτε απορίες για τη συμμετοχή σας στην 
έρευνα γενικά, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της CALHN HREC στο
08 7117 2229 ή με email στο
Health.CALHNResearchEthics@sa.gov.au 
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