Bài dịch CME số 2:

Siêu âm đàn hồi mô tuyến vú.
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Người dịch: Bs. Phùng Ngọc Thư- BV Tâm Anh HCM
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Bài giảng hôm nay sẽ nói về kỹ thuật đàn hồi mô tuyến vú và các ứng dụng lâm
sàng.

SA ngoài vai trò phân biệt mô dịch và mô đặc, đặc điểm hoá để xác định sang
thương này là hướng đến lành hay ác, mà hiện tại với sự trợ giúp của các mode
jên jến, SA còn có thể jên đoán không xâm lấn thông qua việc hướng đến các
subtype về sinh học và phân tử.
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- Đàn hồi mô là kỹ thuật dùng để đo độ đàn hồi- tương ứng với độ cứng của mô trong cơ
thể sống.
- Kỹ thuật này cho kết quả tương đương với kỹ thuật “sờ” trong khám lâm sàng.
- Góp phần trong việc đặc điểm hoá 1 sang thương, để từ đó tăng độ đặc hiệu của chẩn
đoán.
- Được kết hợp để phân loại sang thương theo BIRADS kể từ edijon thứ 2- với 3 thuật
ngữ là: mềm- trung gian- cứng.
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- Hai kỹ thuật đàn hồi mô hiện nay được áp dụng trên vú: đàn hồi nén và đàn
hồi sóng biến dạng ngang.
- Nguyên lý của 2 kỹ thuật được tóm tắt trong bảng trên.
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Loại kỹ thuật đàn hồi thứ nhất là đàn hồi nén/ ép:
- Rất phụ thuộc vào người thực hiện.
- Bị ảnh hưởng bởi nhịp thở, sự co thắt, nhịp jm, lực ép từ ngoài, xung đẩy…
- Chỉ cho ra độ cứng tương đối( ví dụ tỉ lệ so với mô xung quanh hay mô mỡ)
chứ không cho ra độ cứng tuyệt đối.
- Biểu thị bằng hình bản đồ đàn hồi hoặc hình bản đồ thang xám.
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Nguyên lý của kỹ thuật đàn hồi nén: mô càng cứng thì sự
biến dạng càng ít và thời gian hồi phục lại Žnh trạng ban
đầu càng ngắn.
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Đàn hồi nén là kỹ thuật lệ thuộc vào người thực hiện.
Cụ thể là người thực hiện cần phải tuân thủ 2 yếu tố:
- Sự chuyển động của mặt phẳng phải đúng hướng.
- Tuyệt đối không đè ép, tức là phải đặt đầu dò trên da
nhẹ nhất có thể.
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- Để đạt được hình ảnh đàn hồi tốt, đầu jên phải thực hiện
hình B mode đạt chuẩn.
- Luôn giữ đầu dò vuông góc với mặt da khi làm đàn hồi.
- Biết rõ các nghiệm pháp đàn hồi của hệ thống đang sử
dụng.
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Các thông số cần mô tả với kỹ thuật đàn hồi nén:
- E/B rajo: là tỉ số kích thước của sang thương trên hình đàn hồi và hình B
mode( đường kính hay chu vi)
- Tsukuba score- thang có 5 mức màu- cho điểm từ 1 đến 5 theo hướng
lành à ác.
- Strain rajo: tỉ số độ cứng của sang thương so với mô mỡ bình thường.
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Hình minh hoạ –nh E/B rajo- hình này là dùng đường kính để
–nh.
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E/B < 1à lành –nh.
E/B > 1à ác –nh.
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Độ cứng của mô khảo sát được xếp theo thang điểm từ 1 đến 5 ( Thang Tsukuba):
- Score 1: mô có thể bị biến dạng hoàn toàn- mềm
- Score 2: phần lớn mô có thể bị biến dạng- trung gian
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Score 3: cứng ở trung tâm
Score 4: toàn bộ cứng
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Score 5: cứng luôn cả mô xung quanh
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Score 1: mềm- lành –nh
Score 2, 3: trung gian
Score 4, 5: cứng- nghi ngờ ác –nh
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Như đã nói ở phần trước, đàn hồi nén chỉ cho chúng ta biết độ
cứng tương đối của sang thương, thông qua tỉ lệ độ cứng của
sang thương với mô mỡ hoặc mô bình thường, gọi là tỉ số nén.
Nhìn chung, tỉ số nén của sang thương ác –nh cao hơn tỉ số
nén của sang thương lành –nh.
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Đây là 1 ví dụ về tỉ số nén của sang thương lành –nh:
- Theo như trên hình, tỉ số nén # 1.
- Mô làm chuẩn ta có thể lấy mô tuyến vú bình thường, mô mỡ trong
tuyến vú hoặc mô mỡ dưới da.
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Đây là 1 ví dụ về tỉ số nén ác –nh: trường hợp này #7.
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Strain rajo

Tỉ số nén< 2.08à lành
Tỉ số nén>3à nghi ngờ ác –nh
Tỉ số nén> 6.28à khả năng ác rất cao.
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Siêu âm là 1 kỹ thuật lệ thuộc người thực hiện, đàn hồi cũng thế- đặc biệt đàn hồi nén
rất phụ thuộc người thực hiện.
Để làm tốt, ta cần:
- B mode đạt chuẩn
- Đặt trường quan sát( FOV) đủ rộng để bao trùm cả mô quanh sang thương.
- Mode chia hai màn hình được dùng để so sánh hai bên( B mode- E mode) cũng
như đo đạc.
- Dặn bệnh nhân không nói chuyện, thở nhẹ nhàng.
- Bs tuyệt đối không tác động lực ép lên đầu dò. Nếu ép dù nhẹ thì có thể sẽ cho
ra 1 kết quả sai về độ cứng.( mô lành sẽ hiển thị như mô ác nếu ta ép đầu dò)
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- Một phụ nữ đến khám vì đau vú, không liên quan chu kỳ kinh.
- Hình B mode, thấy 1 sang thương hình dạng không đều, bờ
viền phân múi khá rõ nét nhưng trên 1 mặt cắt khác ta thấy
một phần bờ viền phần bị xoá nhoè đi.
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Đàn hồi: cứng toàn bộ sang thương lan ra cả mô xung quanh, đường kính
sang thương trên hình đàn hồi> đường kính sang thương trên hình B
mode.
- Score 5( Tsukuba)
- E/B rajo> 1
à Dấu hiệu rất rất ác –nh.
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Hình 2D thấy cấu trúc vú còn bình thường, nhưng hình 3D lại
bộc lộ rất rõ ràng Žnh trạng biến dạng cấu trúc.
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Hình nhũ ảnh thường qui và hình chụp ép khu trú: sang
thương tủa gai, biến dạng cấu trúc.
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Tóm lại về đàn hồi nén:
- Cho biết độ cứng tương đối
- Lưu ký vấn đề kỹ thuật về phía bác sĩ( hiểu thiết bị và các nghiệm
pháp) và phía bệnh nhân( bất động, không nói chuyện, thở thật nhẹ và
nông)
- Thông số cần đo: bản đồ đàn hồi và Tsukuba score, E/B rajo và tỉ số
nén.
- Lưu ý trong thực hành: làm thế nào để tránh đè ép, hướng dẫn bệnh
nhân ra sao….
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Đàn hồi sóng biến dạng ngang( SWE)

- Đo độ đàn hồi sang thương thể hiện trên bản đồ màu.
- Cho giá trị đinh lượng với đơn vị là m/s và kPa với thang trị số SWE lên
đến 180KPa.
- Hình bên cạnh là bản đồ SWE, với hình B+color mode tương ứng.

27

SWE: nguyên lý

- Tác động 1 xung đẩy vào môà hình thành sóng biến dạng ngang có hướng vuông
góc với hướng của chùm sóng SA.
- Máy sẽ ghi nhận vận tốc của sóng này( m/s) và chuyển đổi thành độ cứng( kPa)
- Vận tốc sóng biến dạng ngang tương ứng với độ cứng mô, mô càng cứng vận tốc
càng cao.
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SWE: giá trị bình thường

- Mô mỡ: 5-10 kPa
- Mô tuyến vú: 30-50 kPa
- Các Žnh trạng bệnh lý sẽ làm độ cứng mô vú thay đổi
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Phân –ch hình ảnh đàn hồi mô tuyến vú:
- Âm –nh( mô bình thường): màu xanh dương đậm hoặc nhạt, độ cứng 0-72 kPa.
- Trung gian: xung quanh xuất hiện màu xanh lá cây (> 72 – 108 kPa) hoặc màu
cam ( > 108 kPa – 144 kPa).
- Dương –nh: màu đỏ( > 144 – 180 kPa)
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Phân –ch các thông số của SA đàn hồi sóng biến dạng ngang bao gồm:
- Mô tả bản đồ màu
- Sự đồng nhất về độ cứng.
- Tỉ lệ về kích thước trên B mode và trên E mode.
- Hình dạng sang thương trên hình đàn hồi.
- Tỉ số độ cứng giữa sang thương và mô bình thường, và quan trọng nhất là
các thông số định lượng.
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Các thông số định lượng bao gồm 5 thông số: E mean, E max,
E SD( độ lệch chuẩn), E rajo và SWE dị hướng.
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Ba thông số có ý nghĩa nhất mà khi –ch hợp với nhau tạo
nên độ chính xác cao nhất cho việc định hướng lành- ác là E
max, E mean và Erajo.

33

Đây là sang thương lành –nh rõ ràng, màu xanh đồng nhất, E
max 17, E mean 12, E rajo 3.2.
Đo E rajo là vẽ ROI trong sang thương và mô lành kế bên
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Sang thương ác –nh rõ với màu đỏ và E rajo, E mean và E max
rất cao.
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Dấu hiệu viền cứng:
- Rất đặc hiệu cho khối ung thư. Các nghiên cứu cho thấy tỉ lệ ung thư có dấu viền
cứng lên đến 65%.
- Hình ảnh: ngay tại khối u thì trống –n hiệu màu, trong khi mô quanh u thì
cứng( màu đỏ).
- Cơ chế bệnh sinh: do phản ứng tạo xơ mạnh quanh khối u, mô xơ này làm suy
giảm năng lượng của sóng biến dạng ngang tại mô u dẫn đến hiện tượng trống –n
hiệu màu.
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- Đàn hồi 3D là kỹ thuật mới rất thú vị, tuy có nhiều nghiên cứu nhưng hiện
tại mới chỉ có 1 ít ứng dụng lâm sàng được bàn luận
- Khi làm mode 2D, ta phải bộc lộ bờ sang thương bằng 2 mặt cắt chuẩn trực,
tuy nhiên đôi khi khó thực hiện điều này 1 cách hoàn hảo. Với mode 3D, có
thể thực hiện bất cứ mặt cắt nào ta muốn.
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3D SWE

Và khi đàn hồi –ch hợp với 3D, các mô cứng thể hiện rất rõ trên
cả 3 mặt phẳng, lúc đó ta có thể thấy rõ hơn bản chất sang
thương và thao tác dễ dàng hơn khi lấy mô làm giải phẫu bệnh.
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Real time SWE

Đàn hồi thời gian thực: kỹ thuật này giúp ta thấy được sự thay đổi độ cứng của mô khi di
chuyển đầu dò trên vú.
Rất hữu ích trên lâm sàng, ví dụ có một phụ nữ trẻ đến khám vì đau vú không rõ ràng, khi
đó ta dùng chức năng này để Žm ra vùng mô nghi ngờ nhờ sự thay đổi về màu đàn hồi.
Ngoài ra, chứ năng này cho phép dự đoán sự lan rộng của bệnh và có thể dùng làm công
cụ theo dõi diễn biến về sau( so sánh được với MRI và có thể kết hợp luân phiên với MRI)
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Lưu ý về kỹ thuật SWE:

- Trường quan sát: đủ rộng để bao trùm mô u, mô quanh u, mô bình thường( để đo E
rajo)
- Đầu dò song song mặt da, vừa đủ chạm da và tuyệt đối không ép.
- Chờ màu ổn định mới bắt đầu đo đạc.
- Đo 2 mặt phẳng chuẩn trực trên 2D SWE và sau đó so sánh với 3 mặt phẳng trên 3D
SWE
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Lưu ý khi phân tích tín hiệu màu SWE

- Hình 1: sang thương lành –nh- màu xanh dương đồng nhất
- Hình 2: dấu viền cứngà ác –nh
- Hình 3: không được đánh giá là sang thương trung gian, lý do: đây chính là
xảo ảnh màu tạo ra vì ép đầu dò hơi mạnh( sang thương trên hình là u lành
–nh đã biết)
- Hình 4: khi đo sát thành ngực, cũng tạo ra xảo ảnh mô cứng.
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Xảo ảnh do đè ép/ SWE

Hình 1: u lành –nh rõ.
Hình 2: ép đầu dòà u trở nên có màu đàn hồi ác –nh( xảo ảnh
cứng giả do lực ép từ ngoài)
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Hai hình B mode trên là của 2 phụ nữ trẻ, khá giống nhau: giới hạn rõ, trục ngang
trông có vẻ lành –nh. Nhưng khi thực hiện kỹ thuật SWE ta thấy giá trị đàn hồi
khác nhau:
- Hình 1: chủ yếu màu xanh dương, độ cứng chung < 80 kPa, E rajo 1.1à xếp loại
có thể lành jnh
- Hình 2: dấu viền cứng và trống màu trung tâm, độ cứng rất caoà xếp loại ác
–nh.
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Khi thực hành lâm sàng với kỹ thuật WSE, cần biết:
- Đây là kỹ thuật đàn hồi cho giá trị tuyệt đối về độ cứng.
- Không được đè ép, tránh các Žnh huống gây xảo ảnh và nhận biết xảo ảnh để
không lầm chúng với sang thương ác –nh.
- Ba thông số đàn hồi quan trọng nhất là E max, E mean, E rajo.
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Các yếu tố nội tại ảnh hưởng đến chất lượng Đàn hồi:
- Kích thước sang thương.
- Độ sâu của sang thương so với mặt da.
- Độ dày của mô vú
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- Đàn hồi nén: Kích thước sang thương nhỏ, nằm không quá
sâu, và mô vú mỏngà chất lượng đàn hồi tốt.
- Đàn hồi sóng biến dạng ngang:
+ Kích thước sang thương lớn, vú dàyà dương –nh giả.
+ Kích thước sang thương nhỏ, nằm sâuà âm –nh giả.
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Cách áp dụng đàn hồi mô vào thực hành lâm
sàng hàng ngày:
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Nền tảng ứng dụng lâm sàng dựa trên các nghiên cứu
lớn khảo sát nhiều thông số của SA đàn hồi như: hình
dạng trên bản đồ màu, màu đàn hồi, sự đồng nhất của
màu đàn hồi, E max, E min, E mean, kích thước sang
thương trên bản đồ màu, E rajo.
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- Giá trị điểm cắt là 80 kPa có giá trị để phân biệt sang thương lành- ác.
- Một sang thương BIRADS 3 trên B mode, nếu có thêm độ cứng cao( E max
> 160 kPa(# 7.3 m/s) hoặc E color màu đỏ với SWE scale 180( # 7.7 m/s)à
nâng bậc 4 và jến hành sinh thiết.
- Một sang thương BIRADS 4a trên B mode, nhưng độ cứng thấpà hạ bậc 3
và theo dõi.
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Trong nhóm BIRADS 4a có độ cứng thấp, ta chia làm 2 nhóm:
- Nhóm 1: không sinh thiết( < 30 kPa): rất hiếm ung thư có độ cứng thấp như
vậyà tỉ lệ sót ung thư gần như không có
- Nhóm 2: sinh thiết: nếu chọn mức > 80 để sinh thiết thì tăng độ đặc hiệu của
sinh thiết, nhưng vẫn có nguy cơ bị sót 1 số ca ác –nh.

50

Sang thương BIRADS 3 trên B mode( theo dõi 6 tháng) nếu có
độ cứng < 20 kPaà hạ bậc xuống BIRADS 2( theo dõi hàng
năm)
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Với sang thương BIRADS 3 trên B mode( theo dõi 6 tháng) mà có độ cứng > 160
kPaà nâng bậc lên BIRADS 4 và sinh thiết ngay.
Đây là ứng dụng quan trọng nhất của đàn hồi mô vì:
- Theo dõi ngắn hạn cần sự hợp tác của bệnh nhân. Nếu họ kém hợp tácà bỏ sót
ung thư.
- Nếu có đàn hồi để nâng bậcà tư vấn cho BN sinh thiết ngayà không bị sót ung
thư.
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Kết hợp SWE trong việc đặc điểm hoá sang thương giúp ta tự jn hơn trong một số
trường hợp như:
- Sang thương BIRADS 4a mà có độ cứng caoà tự jn tư vấn sinh thiết ngay.
- Sang thương có hình ảnh B mode không rõ ràng như thuỳ mỡ, nang biến
chứng…mà chúng ra có được thêm yếu tố độ cứng rất thấpà tự jn theo dõi và
không sinh thiết.
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Tóm tắt lại:
- Sang thương BIRADS 3 và 4a là hai loại có nguy cơ ác –nh thấpà khó quyết
định xử trí là sinh thiết hay theo dõi. Sinh thiết hết thì sẽ lố, còn theo dõi nhiều
thì sẽ sót.
- Dùng thêm đặc –nh về độ cứng, mình sẽ tự jn hơn trong việc quyết định theo
dõi hay sinh thiết.
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Ứng dụng lâm sàng nữa của đàn hồi mô thời gian thực là xác
định lại sang thương jnh tế phát hiện nhờ sau khi chụp MRI
có tương phản- kỹ thuật tam giác( SA- MRI- SA lần 2).
Kỹ thuật này giúp tăng tỉ lệ phát hiện ung thư giai đoạn sớm,
hướng dẫn sinh thiết, theo dõi về sau…
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Ung thư tiểu thuỳ xâm lấn

BN chụp nhũ ảnh, có sang thương vú trái + hạch nách nghi ngờ
bên trái.
SA thấy sang thương tương ứng vị trí thấy trên nhũ ảnhà sinh
thiếtà Ung thư jểu thuỳ xâm lấn.
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Ung thư tiểu thuỳ xâm lấn

Vì là ung thư jểu thuỳ xâm lấn( loại bệnh dễ lan rộng), nên BN được chụp MRI Žm
thêm sang thươngà phát hiện sang thương bắt thuốc vú đối bên.
SA lần 2( kỹ thuật tam giác) à thấy sang thương jnh tế tương ứng vị trí đóà sinh
thiết dưới hướng dẫn siêu âmà ung thư ống tuyến xâm lấn.
Vậy bệnh nhân này có 2 loại ung thư khác nhau trên 2 vú.
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Đây là sang thương jnh tế phát hiện trên SA lần 2- dò ngay
vị trí chỉ điểm bởi MRI
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Siêu âm mẫu bệnh phẩm: Hình thái ác –nh bộc lộ rất rõ so với
siêu âm trên bệnh nhân.
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Vai trò của đàn hồi mô trong đánh giá đáp ứng của liệu pháp
hoá trị tân hổ trợ:
- Có thể so sánh với MRI có jêm tương phản.
- Dự đoán sớm Žnh trạng không đáp ứng.
- Dự đoán thể –ch mô u sau liệu pháp.
- Đo độ cứng- được xem là marker sinh học về mô đệm.
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Vai trò dự đoán sớm đáp ứng với liệu pháp:
- Khối u ban đầu khá to, và độ cứng cao.
- Tuy nhiên, sau 2 chu kỳ hoá trị đã giảm đáng kể về kích thước
lẫn về độ cứng.
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- Nên kết hợp kỹ thuật 3D với SWE, vì 3D WSE cho thông jn
thể –ch sang thương rất tương thích với thể –ch đo được trên
MRI có jêm tương phản.
- 3D SWE có thể cung cấp thông jn có giá trị: giảm độ cứng của
mô trong quá trình trị liệu tức là chỉ điểm của sự đáp ứng.
- Mặt cắt vành là tốt nhất để đánh giá độ cứng mô quanh u.
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Hình ảnh và thông số trên 3D SWE của 1 bệnh nhân đáp ứng tốt
với hoá trị: 6 hình ảnh của 6 thời điểm( ngày 1, ngày 23, ngày
43, ngày 68, ngày 107, ngày 153) cho thấy sự giảm đi đáng kể
về thể –ch u lẫn độ cứng u.
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Hình ảnh và thông số 3D SWE vào 3 thời điểm( ngày 1, ngày
24, ngày 56) của 1 bệnh nhân không đáp ứng hoá trị: thể –ch
và độ cứng không giảm.
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Vai trò của SA đàn hồi trong dự đoán không xâm lấn( các
subtype về sinh học phân tử):
- U dạng tripple negajve và dương –nh với thụ thể HER2 cứng
hơn so với u dương –nh với thụ thể ER.
- Kích thước, độ biệt hoá và subtype là những yếu tố độc lập
với độ cứng trên SWE.
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Ngoài vai trò đặc điểm hoá sang thương tạo khối, SWE còn có
các vai trò bao gồm:
- Định vị sang thương biến dạng cấu trúc khó thấy
- Tìm những nốt ung thư ống tại chỗ
- Tìm những vùng DCIS không vôi hoá
- Tìm sang thương thêm trong trường hợp ung thư jểu thuỳ
xâm lấn
- Tìm khối choán chỗ trong lòng ống
- Xác định sự lan rộng của u
- Hướng dẫn sinh thiết.
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Vai trò của 3D SWE trong việc nhận diện sang thương biến
dạng cấu trúc jnh tế:
Hình nhũ ảnh: vị trí sang thương góc tư trên ngoài vú trái, hình
cuối là hình phóng đại.
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68
hình 3D SWE biến dạng cấu trúc rất đẹp và rõ so với 2D SWE

Vai trò của SWE trong định vị sang thương ung thư biểu
mô ống tuyến tại chỗ không vôi hoá:
Đây là một phụ nữ rất trẻ với sang thương ác –nh rõ
trên siêu âm.
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Tuy nhiên xung quanh có vùng mô hơi lạ, lan toả, không tạo
khối, cứng trên đàn hồi mô.
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Nhũ ảnh: bất xứng đậm độ ¼ trên ngoài vú trái, không vôi hoá
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- MRI: bắt thuốc bất thường mô quanh khối u chính.
- Kết quả cuối cùng là bệnh nhân có 2 sang thương phối hợp:
phần tạo khối là carcinoma ống uyến xâm lấn, phần không tạo
khối là thành phần mô lạ xung quanh lan rộng đến núm vú là
ung thư ống tuyến tại chỗ loại không vôi hoá.
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Vai trò của SWE trong việc jên đoán khả năng nâng bậc mô
học từ DCIS lên ung thư xâm lấn:
- Độ cứng của ung thư xâm lấn cao hơn của DCIS
- E mean của mô có giá trị jên đoán khả năng nâng bậc mô học
sau mổ của DCIS.
- Áp dụng bảng màu cũng cho sự tương thích cũng như áp
dụng độ cứng tuyệt đối( kPa)
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Ung thư tiểu thuỳ xâm lấn

Hình nhũ ảnh:
- Nghi ngờ vú phải biến dạng cấu trúc jnh tế, không có sang
thương u.
- Hạch nách phải nghi ngờ.
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Ung thư tiểu thuỳ xâm lấn

Siêu âm SWE: Žm thấy sang thương không tạo khối, cứng.
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Ung thư tiểu thuỳ xâm lấn

MRI xác nhận sang thương bắt thuốc vùng, không tạo khốià
phù hợp ung thư jểu thuỳ xâm lấn.
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- Bệnh nhân này là một phụ nữ jết dịch núm vú tự phát, có máu.
- Nhũ ảnh thấy có cụm vi vôi hoáà lý tưởng để làm sinh thiết
dưới hướng dẫn nhũ ảnh.
- Do bệnh nhân đau nhiều, nên phải cố gắng sinh thiết dưới
hướng dẫn siêu âm.
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- Rất khó để Žm ra ống tuyến vú nghi ngờ, do ống tuyến giãn lan
toả và chứa nhiều cặn
- Nhờ SWE, đã nhận diện dễ dàng 1 ống tuyến có chứa mô
cứngà kết quả sinh thiết là DCIS.
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Khuyến cáo về SA đàn hồi:
- Không nên dùng thông số đàn hồi đơn độc để chẩn đoán.
- Chưa có nghiên cứu so sánh đàn hồi nén và đàn hồi sóng biến dạng ngang cái nào tốt hơn,
nhưng SWE không lệ thuộc nhiều vào người thực hiện như đàn hồi nén, và cho trị số độ cứng tuyệt
đốià dễ áp dụng trong thực hành lâm sàng hơn.
- Khi sang thương trên B mode đã xếp loại 4B trở lên, thì không cần dùng đàn hồi nữa, vì nếu đàn
hồi có mềm thì cũng không được hạ bậc.
- Sang thương dạng khối và không tạo khốià dùng đàn hồi rất tốt.( kỹ thuật đối chiếu tam giác)
- Sang thương gần da không nên dùng SWE, sang thương quá to ( FOV không bao được mô quanh
u) thì không nên dùng đàn hồi nén.
- Giới hạn của SA đàn hồi: vú dày, sang thương quá to, quá nông, gần thành ngựcà cho kết quả
sai lệch.
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Điều cần nhớ- nguyên lý

- Hiểu nguyên lý cơ bản của hệ thống máy đang sử dụng.
- Càng thực hành nhiều độ chính xác càng cao.
- Nhận biết được các xảo ảnh.
- Không đè ép khi làm SWE, tránh da và thành ngực
- Đánh giá chất lượng hình ảnh trước khi đi vào phân –ch.
- Luôn kết hợp các đặc –nh trên B mode với các thông số đàn hồi khi phân loại
sang thương.
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Điều cần nhớ- ứng dụng

- SWE giúp đặc điểm hoá sang thương.
- Giúp tăng độ đặc hiệu trong nhóm các sang thương BIRADS 3 và 4a.
- Giúp phát hiện thành phần xâm lấn trong DCIS và định vị để hướng
dẫn sinh thiết.
- Dự đoán sinh học phân tử
- 3D SWE có thể so sánh với MRI jêm tương phản trong việc đánh giá
điều trị.
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Hết bài- Xin cảm ơn!
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