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Αγαπητές φίλες, 
Αγαπητοί φίλοι.

 Ένας από τους στόχους της Ελληνικής Εταιρείας 
Μαστολογίας (ΕΕΜ) είναι η ενημέρωση και ευαισθητο-
ποίηση του κοινού ενάντια στον καρκίνο του μαστού, 
που αποτελεί την 1η σε συχνότητα κακοήθεια του 
γυναικείου πληθυσμού.

Στην εποχή όμως του κορώνα ιού (COVID-19) δυστυ-
χώς, τόσο οι ίδιες οι γυναίκες όσο και τα lockdown,  εδώ 
και δύο χρόνια έπαυσαν να σκέφτονται τον κίνδυνο 
του καρκίνου του μαστού!! Ωσάν να μην υπάρχει πλέον. 
Ωσάν να τον κατατρόπωσε ο κορώνα ιός. Φοβάμαι ότι 
πολύ σύντομα η σκληρή πραγματικότητα θα μας προ-
σγειώσει, με τη διαπίστωση της αύξησης των κρουσμά-
των με καρκίνο του μαστού.

Οι άνδρες επίσης δεν είναι άμοιροι κινδύνου, αφού 
καρκίνος του μαστού μπορεί να αναπτυχθεί και στα 
αρσενικά μέλη της οικογένειας. Για τον λόγο αυτό η ΕΕΜ 
επιδιώκει την ευαισθητοποίηση ανδρών και γυναικών, 
αφού αφενός καρκίνος του μαστού μπορεί να αναπτυ-
χθεί και στα δυο φύλλα και αφετέρου όταν καρκίνος του 
μαστού αναπτύσσεται σε μια γυναίκα, αυτή μπορεί να 
είναι η σύζυγος, η μητέρα, η αδελφή ή η κόρη κάποιου 
άνδρα. Οπόταν και σε αυτές τις περιπτώσεις οι άνδρες 
δεν μένουν στο απυρόβλητο ή αμέτοχοι.

Με την ενημέρωση λοιπόν του κοινού, μπορεί να γίνει 
αποτελεσματικότερα η καταπολέμηση του καρκίνου του 
μαστού. 

Την τελευταία δεκαετία υπάρχουν πολλές εξελίξεις στη 
διάγνωση και την θεραπεία του καρκίνου του μαστού. 
Οι εξελίξεις αυτές κάνουν του ιατρούς αλλά και τους 
ασθενείς πιο αισιόδοξους. Το σημαντικό είναι ότι πολλά 
καινούργια φάρμακα που έχουν κυκλοφορήσει, προ-
σφέρουν ακόμη περισσότερα όπλα στη μάχη κατά του 
καρκίνου του μαστού.

Η ενημέρωση, η γνώση και η ευαισθητοποίηση είναι 
μεγάλα όπλα στη μάχη εναντίων του. Μέσα από το 
Εγχειρίδιο αυτό αγαπητή Φίλη ή αγαπητέ Φίλε, θα έχεις 
τη δυνατότητα να ενημερωθείς με απλά λόγια σε πολλά 
θέματα που σχετίζονται με τη Μαστολογία και τις παθή-
σεις του μαστού, όπως:

α) Επιδημιολογία του καρκίνου του μαστού,
β) Γονίδια – Κληρονομικός καρκίνος του μαστού,
γ) Καλοήθεις παθήσεις του μαστού,
δ) Ψηφιακή μαστογραφία,
ε) Ψηφιακή τομοσύνθεση,
στ) Υπερηχογράφημα μαστών
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ζ) Μαγνητική μαστογραφία, 
η) Γυναικομαστία,
θ) Καρκίνος του μαστού
ι) Καρκίνος του μαστού στον άνδρα,
κ)  Ο προεγχειρητικός εντοπισμός  

μη ψηλαφητής βλάβης, 
λ)  Η θέση της κυτταρολογικής εξέτασης  

στις παθήσεις του μαστού,
μ)  Η βιοψία του μαστού με χονδρή βελόνη  

(core biopsy)
ν)  Η χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου  

του μαστού,
ξ)  Η επιλογή της εξατομικευμένης χειρουργικής επέμ-

βασης στον καρκίνο του μαστού,
ο) Η αποκατάσταση του μαστού μετά μαστεκτομή,
π) Χημειοθεραπευτική αγωγή,
ρ) Ακτινοθεραπεία,
σ) Αυτοεξέταση των μαστών,
τ)  Κέντρο Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης γυναικών  

με καρκίνο του μαστού «Ελλη Λαμπέτη»
 και κάποιες
υ) Χρήσιμες συμβουλές
Δικαιολογημένα πολλές ελπίδες έχουν εναποτεθεί 

στην εντατικά συνεχιζόμενη έρευνα της θεραπείας του 
καρκίνου του μαστού όπως η γονιδιακή ανάλυση, όπου 
οι  προτεραιότητες  αναμένονται να κατευθυνθούν στους 
τομείς της γονιδιακής εξατομικευμένης ιατρικής πράξης, 
της ανάλυσης κόστους - οφέλους για την/τον ασθενή 
αλλά και για την οικονομία του Κράτους. Υπάρχουν λοι-
πόν προσδοκίες ότι η θεραπεία των ασθενών θα συνε-
χισθεί με καινοτόμα φάρμακα και μεθόδους ευκολότε-
ρης προσβασιμότητας και χαμηλότερης τοξικότητας για 
ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.
Με την βεβαιότητα ότι η Ελληνική Εταιρεία 
Μαστολογίας θα συμβάλλει και στη δική σου ενημέρω-
ση και προφύλαξη.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

Δρ Λυδία Ιωαννίδου-Μουζάκα 
ε.Καθ. Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών 

Χειρουργός-Γυναικολόγος-Ειδ.Μαστολόγος

Η Γενικός Γραμματέας

Δρ Αντιγόνη Πουλτσίδη 
ε.Καθ. Ιατρικής Παν/μίου Θεσσαλίας 

Χειρουργός Μαστού 
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ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας (ΕΕΜ),  είναι ένα  μη 

κερδοσκοπικό Επιστημονικό  Σωματείο που ιδρύθηκε 
το 1979, με υπόδειξη του τότε Προέδρου της Διεθνούς 
Εταιρείας Μαστολογίας (Senologic International Society - 
SIS) του αείμνηστου Καθηγητού Charles Marie Gros στην 
ειδικευόμενη του τότε στη Μαστολογία Γυναικολόγο χει-
ρουργό Λυδία Ιωαννίδου Μουζάκα. Η ΕΕΜ έκτοτε παρα-
μένει θυγατρική της Εταιρεία.  Στην  42ετή της διαδρομή, 
ασχολείται: 

•  με τη συνεχή μετεκπαίδευση των ειδικών  
στον μαστό ιατρών

•  την ενημέρωση των μη ειδικών ιατρών και του 
νοσηλευτικού προσωπικού  στα σύγχρονα  
επιτεύγματα της Μαστολογίας  

•  στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 
κοινού για την καταπολέμηση του καρκίνου του 
μαστού 

•  την ίδρυση και λειτουργία (2002) του Κέντρου 
Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης γυναικών με  
καρκίνο του μαστού «Έλλη Λαμπέτη», το οποίο 
παρέχει  δωρεάν  τις υπηρεσίες του. 

•  την ίδρυση και λειτουργία της Ελληνικής  
Σχολής Μαστολογίας το 2009, για να καλύψει το 
κενό στην εκπαίδευση.

Για να επιτύχει τους σκοπούς της, η Εταιρεία διοργα-
νώνει μετεκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια για τους 
ειδικούς και μη ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό. 
Ενώ για την ενημέρωση και επαγρύπνηση του κοινού, 
οργανώνονται ενημερωτικές Ημερίδες στην Αθήνα και 
σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, όπου εξειδικευμένοι ιατροί 
μιλούν για θέματα διάγνωσης και θεραπείας του καρκί-
νου του μαστού και διανέμεται έντυπο ενημερωτικό 
υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις 
του κοινού.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Ελληνική Εταιρεία 
Μαστολογίας έχει διοργανώσει μέχρι σήμερα 14 
Πανελλήνια Συνέδρια Μαστολογίας με διεθνή συμμε-
τοχή στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, το 
1ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Μαστολογίας στην Αθήνα 
το 1988, το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Μαστολογίας στη 
Ρόδο το 1992, το 22ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα 
του καρκίνου του μαστού, στην Αθήνα το 1998, καθώς 
και 35 Επιστημονικές Ημερίδες σε ιατρούς και 120 
Ενημερωτικές Ημερίδες για το κοινό σ’ όλη την Ελλάδα.  

Είναι  ιδιαίτερα σημαντικό  να  τονιστεί  ότι  η  ΕΕΜ 
στηρίζει τη διοργάνωση του ‘‘21ου Παγκοσμίου 
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Συνεδρίου της Διεθνούς Εταιρείας Μαστολογίας για 
τον Καρκίνο του Μαστού και την Υγεία του Μαστού’’ 
Πρόεδρος του οποίου Συνεδρίου είναι η Καθ. Λυδία 
Ιωαννίδου Μουζάκα. Το Συνέδριο πρόκειται να 
λάβει χώρα στη Ρόδο στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλλάς 
22-24 Σεπτεμβρίου 2022.

Η ΕΕΜ το 2002 ίδρυσε και λειτουργεί μέχρι σήμερα 
το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης γυναικών 
με καρκίνο του μαστού «Έλλη Λαμπέτη», στο οποίο 
έδωσε αυτό το όνομα  για να τιμήσει την αξέχαστη ηθο-
ποιό, που χάθηκε από αυτή τη νόσο, επειδή δεν γνώριζε 
για την έγκαιρη διάγνωση.  Το Κέντρο παρέχει δωρεάν 
εξατομικευμένες υπηρεσίες σε γυναίκες με καρκίνο του 
μαστού και στα μέλη των οικογενειών τους. 

Το Κέντρο που από τον Ιούλιο του 2004 τελεί υπό την 
αιγίδα του Δήμου Αθηναίων από τον Μάρτιο του 2014 
στεγάζεται στο Καλφοπούλειο-1ο Δημοτικό Ιατρείο του 
Δήμου Αθηναίων, στην οδό Σόλωνος 78 και λειτουργεί 
καθημερινά από τις 09.00 έως τις 17.00.  Επιπλέον εξυ-
πηρετεί και γυναίκες από διάφορα μέρη της χώρας με 
τηλεφωνικές συνεδρίες, ή/και μέσω Skype..

Η ΕΕΜ τον Απρίλιο του 2009 ίδρυσε και λειτουργεί μέχρι 
σήμερα την Ελληνική Σχολή Μαστολογίας υπό την 
Αιγίδα της Διεθνούς Εταιρείας Μαστολογίας (Senologic 
International Society- S.I.S.) και του Υπουργείου Υγείας 
από το 2014. Ύστερα από διετή παύση λόγο Covid19, 
η Σχολή επαναδραστηριοποιήθηκε φέτος τον Ιούλιο 
(2021) οπόταν και συμπλήρωσε 10 έτη ενεργού ζωής. 
Η ΕΕΜ σκοπεύει να αναβαθμίσει την Ελληνική Σχολή 
Μαστολογίας με τη θεσμοθέτηση του διπλώματος  
Master σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο της χώρας.

Η ΕΕΜ κάθε 3 μήνες, από τον Ιούνιο του 2015,  εκδίδει 
το αγγλόφωνο Ιατρικό περιοδικό «MASTOLOGIA».

Η Ε.Ε.Μ. τον Δεκέμβριο του 2004, βραβεύτηκε 
από την Ακαδημία Αθηνών, για τη συμπλήρωση της  
25ετούς λειτουργίας και προσφοράς της στο κοινωνι-
κό σύνολο, αλλά και για την ίδρυση και λειτουργία  του 
Κέντρου «Έλλη Λαμπέτη», κατά τη διάρκεια Πανηγυρικής 
Συνεδρίας, παρουσία του τότε Προέδρου της Ελληνικής 
Δημοκρατίας Αείμνιστου Κωστή Στεφανόπουλου. 

Όποιος θα ήθελε να στηρίξει το πολύπλευρο έργο της 
ΕΕΜ αλλά ιδιαίτερα το Κέντρο Έλλη Λαμπέτη, μπορεί να 
το πράξει και θα είναι λίαν ευπρόσδεκτο στους παρακά-
τω λογαριασμούς της Εταιρείας στην Alpha Bank.

Αρ. Λογαρ.   34900 200 200 31 96,  

IBAN: GR 4701403490349002002003196

& Αρ. Λογαρ. 34900 200 200 53 19

ΙΒΑΝ: GR 53 0140 3490 3490 0200 2005 319
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H πρωτοπόρος Ελληνική φαρµακευτική βιοµηχανία

Προσθέτουµε αξία 
•  ∆ιεθνώς αναγνωρισµένα, ασφαλή, αποτελεσµατικά και οικονοµικά φάρµακα

  Επένδυση στις δυνατότητες της Ελλάδας•
  Σηµαντική συµβολή στην εθνική οικονοµία•
  Νέες θέσεις εργασίας, απασχόληση και προοπτική•
  Έρευνα, εκπαίδευση και καινοτοµία•
  Ηγετική θέση•

Θέτουµε υγιή πρότυπα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΕΜ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΛΥΔΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ - ΜΟΥΖΑΚΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΟΥΛΤΣΙΔΗ

ΤΑΜΙΑΣ: 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

ΜΕΛΗ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΩΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: 
ΛΥΔΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΜΟΥΖΑΚΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΕΛΛΗ  ΛΑΜΠΕΤΗ
ΦΙΛΙΠΠΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΚΩΝ/ΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΕΜ
ΞΑΝΘΗ ΠΑΠΑΗΛΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  ΕΕΜ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

(ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

7

H πρωτοπόρος Ελληνική φαρµακευτική βιοµηχανία

Προσθέτουµε αξία 
•  ∆ιεθνώς αναγνωρισµένα, ασφαλή, αποτελεσµατικά και οικονοµικά φάρµακα

  Επένδυση στις δυνατότητες της Ελλάδας•
  Σηµαντική συµβολή στην εθνική οικονοµία•
  Νέες θέσεις εργασίας, απασχόληση και προοπτική•
  Έρευνα, εκπαίδευση και καινοτοµία•
  Ηγετική θέση•

Θέτουµε υγιή πρότυπα
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ΓΙΑ ΤΗΝ EΚΔΟΣΗ ΑΥΤH  
ΣΥΝΕΡΓAΣΤΗΚΑΝ

(αλφαβητικά)

Απέσσου  Άντζελα,  Ph.D 
Διδάκτωρ Γενετικής του University College London,  
Πανεπιστήμιο Λονδίνου 

Ασημάκης Αλέξανδρος
Ιατρός Ακτινοδιαγνωστής 
Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας
Aκτινοδιάγνωση Λευκάδας

Βακάλης Ξενοφών 
Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, 
Στρατιωτικός Ιατρός,  
Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Δρ Ιωαννίδου-Μουζάκα Λυδία 
Χειρουργός Γυναικολόγος Ειδ. Μαστολόγος
ε. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών 
Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας Εκπρόσωπος του ΠΙΣ  
στη UEMS για τη χειρουργική εκπαίδευση
στον καρκίνο του μαστού
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας
Διευθυντής Σπουδών Ελληνικής Σχολής Μαστολογίας
Πρόεδρος του 21st SIS World Congress for Breast Cancer and Breast 
Health Care

Δρ Κολοκοτρώνη Φιλίππα 
Ψυχολόγος - Ερευνήτρια, M.A. 
(New School for Social Research, N.Y.)
Διδάκτωρ στην Ψυχολογία της Υγείας 
(Πάντειο Πανεπιστήμιο) 
Ψυχολόγος του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Γυναικών με 
Καρκίνο του Μαστού “Έλλη Λαμπέτη” 

Λαμπρινάκη Νεκταρία 
Πλαστικός Χειρουργός 
Μετεκπαιδευθείσα  στο Πανεπιστημίου  ULB Βρυξελλών
Συνεργάτης «Αρτιον» Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής
Γενικός Γραμματέας του 21st SIS World Congress for Breast Cancer 
and Breast Health Care

Λεονάρδου Πολυτίμη
Ιατρός Ακτινοδιαγνωστής Μαστού
Διευθύντρια Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος Γ.Ν. «Σισμανόγλειο»
Μέλος Δ.Σ. Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας
Περιφερειακή Σύμβουλος Βορείου Τομέα Αττικής
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Δρ Μανδρέκας Απόστολος 
Πλαστικός Χειρουργός 
τ. Δ/ντής Πλαστικής Χειρουργικής Κλινικής ΝΝΑ
Διευθυντής «Αρτιον» Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής
Τ. Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας

Μανέτου Αγγελική 
MSc, PhD
Ακτινοφυσικός Ιατρικής Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ

Μάργαρη  Νίκη PhD
Ιατρός Κυτταρολόγος
Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Κυτταρολογίας

Δρ Μπαρμπούνης Βασίλειος  
Παθολόγος - Ογκολόγος 
Διευθυντής Γ’ Παθολογικής - Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείου
Metropolitan
Αντιπρόεδρος του Δ. Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας

Δρ Παπαδόπουλος Σάββας 
Ειδ. Παθολογοανατόμος
Διευθυντής  Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου Νοσοκομείου
«Υγεία»
τ. Μέλος  του Δ. Σ. τη Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας

Χάψας Δημήτριος 
Πλαστικός Χειρουργός 
τ. Αναπληρωτής Διευθυντής Πλαστικής Χειρουργικής 
Κλινικής ΝΝΑ
Συνεργάτης «Αρτιον» Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής
τ. Μέλος  του  Δ. Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας

Χρονοπούλου Κωνσταντίνα 
Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια
Ψυχολόγος Κέντρου Έλλη Λαμπέτη 
Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Γυναικών 
με Καρκίνο του Μαστού 
Ψυχολόγος του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Γυναικών 
με Καρκίνο του Μαστού “Έλλη Λαμπέτη”

Επιμέλεια Έκδοσης 
Λυδία Ιωαννίδου Μουζάκα, lydiamouzaka@yahoo.gr
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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟΙ  
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ 

ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

από 
Λυδία Ιωαννίδου - Μουζάκα 
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Τί είναι επιδημιολογικοί παράγοντες;

Από διάφορες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί 
Διεθνώς έχει προκύψει ότι η ανάπτυξη του καρκίνου του 
μαστού σχετίζεται με την ύπαρξη μερικών παραγόντων 
όπως αυτοί που αναφέρονται παρακάτω, μερικοί από τους 
οποίους θα πρέπει να συμπράξουν για να δημιουργηθεί ο 
καρκίνος του μαστού. Οι παράγοντες αυτοί ονομάζονται 
Επιδημιολογικοί Παράγοντες.

Ποιοί είναι οι σχετιζόμενοι με την ανάπτυξη του  
καρκίνου μαστού;

Oι σχετιζόμενοι με την ανάπτυξη καρκίνου μαστού 
Επιδημιολογικοί Παράγοντες είναι:

• Ηλικία Όσο αυξάνεται η ηλικία της γυναίκας, αυξάνει 
και ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του μαστού o όποιος 
και παρουσιάζει μεγαλύτερη συχνότητα, την εποχή περί 
την εμμηνόπαυση και μικρότερη συχνότητα στις ηλικίες 
κάτω των 35 ετών.

• Φύλο  Πολύ μεγαλύτερη είναι η επίπτωση στο γυναικείο 
φύλο, χωρίς αυτό να αποκλείει την ανάπτυξη καρκίνου του 
μαστού και στον άνδρα. Η σχέση μεταξύ των δύο φύλων είναι 
σε κάθε 100 γυναίκες με καρκίνο του μαστού, να αντιστοιχεί 
1 άνδρας με καρκίνο του μαστού, δηλαδή ποσοστό 1%.

• Γεωγραφική κατανομή   Έχει διαπιστωθεί ότι οι χώρες 
με υψηλό κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, όπως οι χώρες της 
Βορείου Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής εμφανίζουν 
μεγαλύτερη συχνότητα ανάπτυξης καρκίνου του μαστού. Οι 
αναπτυσσόμενες χώρες καθώς και οι χώρες της Ασίας και της 
Αφρικής, έχουν μικρότερη συχνότητα. Από τις ανεπτυγμένες 
χώρες εξαίρεση αποτελεί η Ιαπωνία, που εμφανίζει μικρή 
συχνότητα. Οι Γιαπωνέζες όμως που μεταναστεύουν στην 
Αμερική, εμφανίζουν εξομοίωση της συχνότητας σε καρκίνο 
του μαστού με αυτή των Αμερικανίδων,  στην 3η γενεά.

• Ηλικία εμμηναρχής Έχει διαπιστωθεί ότι όσο μικρότε-
ρη είναι η ηλικία της γυναίκας στην εμφάνιση της εμμήνου 
ρύσεως τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος.

• Ατεκνία Οι γυναίκες που δεν έχουν τεκνοποιήσει, κιν-
δυνεύουν σε μεγαλύτερο ποσοστό από τις γυναίκες που 
απέκτησαν παιδιά και ιδιαίτερα από αυτές που απέκτησαν 
τα παιδιά τους σε νεαρή ηλικία.
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• Ηλικία 1ης τελειόμηνης εγκυμοσύνης Όσο μεγαλύτε-
ρη είναι η ηλικία της γυναίκας στην απόκτηση του 1ου παι-
διού της, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος.

• Ηλικία εμμηνόπαυσης Όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία 
της γυναίκας στην εμμηνόπαυση τόσο μεγαλύτερος ο κίν-
δυνος.

• Κληρονομικό ιστορικό Γυναίκες οι οποίες έχουν στην 
οικογένεια τους περισσότερα από δύο άτομα με καρκίνο 
του μαστού ή καρκίνο των ωοθηκών ή άτομα στην οικογέ-
νεια  που εμφάνισαν καρκίνο του μαστού σε ηλικία μικρό-
τερη  από τα 40, ή άνδρα με καρκίνο του μαστού ή άτομα με 
καρκίνο και στους δύο μαστούς, έχουν μεγαλύτερη πιθανό-
τητα, να φέρουν μετάλλαξη στο γονίδιο BRCA1 και BRCA2, 
άρα κινδυνεύουν σε μεγαλύτερη συχνότητα να εμφανί-
σουν καρκίνο του μαστού κατά τη διάρκεια της ζωής τους. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι οι άνδρες που φέρουν τη μετάλλαξη 
αυτή, να κινδυνεύουν 12 φορές περισσότερο. Δηλαδή το 
ποσοστό τους από 1% να φθάνει  στο 12%.

• Διαιτητικοί παράγοντες Η παχυσαρκία ιδιαίτερα στην 
εμμηνόπαυση, το κάπνισμα και η κατανάλωση oινοπνεύ-
ματος αυξάνουν τον κίνδυνο, να εμφανίσει μία γυναίκα, 
καρκίνο του μαστού.

• Εκπαιδευτικοί παράγοντες Γυναίκες οι οποίες έχουν 
κάνει ανώτατες σπουδές και παρουσιάζουν ένα πιο ανε-
πτυγμένο μορφωτικό επίπεδο, φαίνεται να κινδυνεύουν 
περισσότερο.

• Προηγηθείσα βιοψία στον μαστό Η προηγηθείσα βιο-
ψία στον μαστό φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο, μόνον  
όταν στην ιστολογική εξέταση του μαστού  διαπιστωθεί 
ατυπία.

• Ακτινοβολία Η έκθεση 
της γυναίκας σε αυξημένη 
εξωτερική ακτινοβολία 
έχει αρνητικές επιπτώ-
σεις στον οργανι-
σμό της, με συνέ-
πεια την αύξηση 
της πιθανότη-
τας εμφάνισης 
καρκίνου του 
μαστού.

• Ψυχική ένταση 
Από ότι  έχει απο-
δειχτεί, η μακρο-
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χρόνια ψυχική ένταση της γυναίκας, δηλαδή η παρατετα-
μένη στρεσογόνος κατάσταση στην οποία μπορεί να βρί-
σκεται μία γυναίκα, αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης 
καρκίνου του μαστού

Αν η γυναίκα έχει μόνον έναν από τους παραπάνω 
παράγοντες, κινδυνεύει να αναπτύξει καρκίνο  στον 
μαστό;

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, η εμφάνιση του καρκίνου 
του μαστού είναι μία πολυπαραγοντική διεργασία, για την 
ανάπτυξη της οποίας, θα πρέπει να συνεργασθούν περισ-
σότεροι του ενός παράγοντες εκ των οποίων ίσως ο πλέον 
επιβαρυντικός να είναι η παρατεταμένη ψυχική ένταση.

Μπορούμε να αποφύγουμε κάποιους επιβαρυντι-
κούς παράγοντες;

Υπάρχει δυνατότητα να αποφύγουμε ή ακόμη και να 
βελτιώσουμε  λίγους από αυτούς, όπως είναι: οι διαιτητικοί 
παράγοντες, όπου μπορούμε να φροντίσουμε να αλλάξου-
με τη διατροφή μας και να την κάνουμε πιο υγιεινή, απο-
φεύγοντας τα ζωικά λίπη, το καθημερινό κόκκινο κρέας 
και την κατανάλωση οινοπνεύματος. Αντίθετα θα πρέπει 
να καταναλώνουμε μεγαλύτερες ποσότητες από λαχανι-
κά, φρούτα, φυτικές ίνες, όσπρια κ.α. Η τακτική σωματική 
άσκηση επίσης βοηθά.

Άλλος ένας παράγοντας που μπορεί  να βοηθήσει στις 
περισσότερες περιπτώσεις, είναι να καθυστερήσει η ηλικία 
εμφάνισης  της εμμήνου ρύσεως. Εάν το κοριτσάκι αρχίσει 
να αθλείται συστηματικά από μικρή ηλικία, τότε τις περισ-
σότερες φορές θα καθυστερήσει η  εμφάνιση της εμμήνου 
ρύσεως κι έτσι αποφεύγεται αυτός ο επιβαρυντικός παρά-
γοντας της πρώιμης εμφάνισης της εμμήνου ρύσεως.

Πάνω απ’ όλα όμως  θα πρέπει να φροντίζουμε 
να αποφεύγουμε στρεσογόνες καταστάσεις και 
να αντιμετωπίζουμε τις στενάχωρες καταστά-
σεις με εξωστρέφεια.
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ΚΛΗΡΟΝΟΜΕΙΤΑΙ  
Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ  

ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΩΟΘΗΚΩΝ;

από  
Αντζελα Απέσου
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Τα κληρονομούμενα καρκινικά σύνδρομα θεωρείται 
ότι αποτελούν περίπου το 5-10% των διαγνωσθέντων 
καρκίνων. Οφείλονται στην ύπαρξη μεταλλάξεων σε 
συγκεκριμένα γονίδια τα οποία εμπλέκονται σε κυττα-
ρικά μονοπάτια με ρόλο στον πολλαπλασιασμό, επιβί-
ωση και ακεραιότητα των κυττάρων. Οι φορείς τέτοιων 
μεταλλαγών έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης όγκων 
συνήθως σε νεαρότερη ηλικία, σε σχέση με τον γενικό 
πληθυσμό. 

Ο καρκίνος του μαστού είναι η πιο συχνή κακοήθεια 
στις γυναίκες και μείζον πρόβλημα υγείας στις αναπτυγ-
μένες χώρες. Εκτιμάται ότι 6–7% όλων των περιπτώσε-
ων του καρκίνου του μαστού και 10% του καρκίνου των 
ωοθηκών οφείλονται σε μεταλλάξεις σε γονίδια προδι-
άθεσης στον καρκίνο. 

 Εκτίμηση κινδύνου για κληρονομούμενη 
προδιάθεση

Όταν υπάρχει υποψία για κληρονομούμενο σύνδρο-
μο, πρέπει να λαμβάνεται λεπτομερές οικογενειακό 
ιστορικό. Τα στοιχεία καταγράφονται με τη μορφή οικο-
γενειακού δέντρου στο οποίο υπάρχουν τρεις ή περισ-
σότερες γενιές. Το ιστορικό αυτό ξεκινά από την υγεία 
του ενδιαφερόμενου και επεκτείνεται για να συμπερι-
λάβει τουλάχιστον πρώτου και δεύτερου βαθμού συγ-
γενείς τόσο από την πλευρά της μητέρας όσο και του 
πατέρα. Όλα τα μέλη, τόσο τα υγιή όσο και αυτά που 
έχουν νοσήσει από καρκίνο είναι σημαντικά. Δεδομένα 
που πρέπει να συλλέγοντα είναι η τρέχουσα ηλικία, ή 
ηλικία θανάτου όλων των μελών, όλοι οι τύποι καρκίνου 
που μπορεί να έχουν εμφανιστεί στην οικογένεια καθώς 
και η ηλικία διάγνωσης.

Η διάγνωση οποιασδήποτε μορφής καρκίνου σε 
νεαρή ηλικία, εμφάνιση πολλών πρωτοπαθών όγκων 
ή αμφοτερόπλευρου καρκίνου του μαστού ή/και των 
ωοθηκών, καθώς και εμφάνιση της ίδιας μορφής καρκί-
νου σε πολλαπλά μέλη της ίδιας οικογένειας είναι χαρα-
κτηριστικά που εγείρουν υποψία κληρονομούμενου 
συνδρόμου καρκίνου σε μία οικογένεια.

Η απόφαση για την γενετική ανάλυση

Εφόσον τα δεδομένα του ατομικού και/ή οικογενει-
ακού ιστορικού ενισχύουν την υποψία κληρονομού-
μενου συνδρόμου είναι σημαντικό να δοθεί γενετική 
συμβουλή στην ενδιαφερόμενη , τόσο πριν όσο και 
μετά την εξέταση, από εξειδικευμένους επαγγελματίες, 
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οι οποίοι θα εξηγήσουν αναλυτικά τα πιθανά αποτελέ-
σματα και τις επιπτώσεις τους, τόσο στην εξεταζόμενη 
όσο και στην οικογένειά της, καθώς και τους όποιους 
περιορισμούς της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται 
για την ανάλυση.Η γενετική ανάλυση έχει στόχο την 
ανίχνευση μεταλλαγών σε γονίδια, οι οποίες πιθανόν 
προδιαθέτουν για την εμφάνιση των συμπτωμάτων. 
Είναι λοιπόν καλό η εξέταση να ξεκινά από το άτομο 
της οικογένειας που έχει νοσήσει σε νεαρότερη ηλικία, 
ή έχει διαγνωσθεί με αμφοτερόπλευρο καρκίνο, καθώς 
αυτοί είναι παράγοντες αυξημένου κινδύνου για κληρο-
νομούμενη προδιάθεση. Η ανάλυση πρέπει να περιλαμ-
βάνει μεθόδους ικανές για να εντοπίσουν όλους τους 
πιθανούς τύπους μεταλλάξεων που μπορεί να απενερ-
γοποιούν τα αναλυθέντα γονίδια.

Τα γονίδια που οι μεταλλάξεις τους εμπλέκονται 
στον κληρονομούμενο καρκίνο του μαστού και 
των ωοθηκών

Έχει αποδειχθεί ότι για το μεγαλύτερο ποσοστό του 
οικογενή καρκίνου μαστού/ωοθηκών ευθύνονται 
μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και BRCA2. Ο κίνδυνος 
ένα άτομο (άνδρας ή γυναίκα) να είναι φορέας μετάλ-
λαξης σε ένα από αυτά τα γονίδια έχει εκτιμηθεί σε 1 
στους 300 για το BRCA1 και 1 στους 800 για το BRCA2 
ενώ ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του μαστού στους 
φορείς των μεταλλάξεων, σε όλη τη διάρκεια της ζωής 
τους, ανέρχεται σε 26-80% και σε 20-40% για τον καρ-
κίνο των ωοθηκών. Ο μέσος όρος ηλικίας εμφάνισης 
καρκίνου του μαστού στους φορείς μεταλλάξεων είναι 
42 ετών που σημαίνει 20 χρόνια πιο νωρίς από ότι σε 
τυχαίο γυναικείο πληθυσμό στις Η.Π.Α. και στη Δ. 
Ευρώπη.

Πέρα από τα δύο αυτά γονίδια, εκτενείς έρευνες τα 
τελευταία 30 χρόνια έχουν αναδείξει την εμπλοκή και 
άλλων γονιδίων τα οποία εμπλέκονται στον κληρονο-
μούμενο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού και 
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των ωοθηκών. Η εξέλιξη της τεχνολογίας πλέον επιτρέπει 
την παράλληλη ανάλυση πολλαπλών γονιδίων που σχετί-
ζονται με τον καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών όπως 
PALB2, CDH1, STK11, PTEN, P53, CHEK2, AMTκλπ.

 Ποιο το πιθανό αποτέλεσμα  
της γενετικής ανάλυσης; 

Σήμερα, υπάρχουν πολλές επιλογές πρόληψης και αντι-
μετώπισης της νόσου για τους ασθενείς με κληρονομού-
μενα καρκινικά σύνδρομα και τις οικογένειες τους. Το απο-
τέλεσμα της εξέτασης παρέχει στους θεράποντες ιατρούς 
πολύτιμες πληροφορίες και επιλογές για την εξατομίκευ-
ση της χειρουργικής και φαρμακευτικής θεραπείας. 

Επιπλέον, τα αποτελέσματα είναι χρήσιμα για όλη την 
οικογένεια καθώς η γνώση της μετάλλαξης επιτρέπει 
την στοχευμένη ανάλυση των συγγενών εντοπίζοντας 
έτσι τους φορείς. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περισσότε-
ρα σύνδρομα προδιάθεσης κληρονομούμενου καρκίνου 
του μαστού/ωοθηκών σχετίζονται και με άλλους τύπους 
καρκίνου όπως αυτός του προστάτη και του παγκρέατος. 
Έτσι, οι φορείς θα επωφεληθούν από στοχευμένη δια-
χείριση μείωσης του κινδύνου, κατευθύνοντας το σχήμα 
παρακολούθησης τους και οδηγώντας στην έγκαιρη διά-
γνωση του καρκίνου σε αρχικό στάδιο, όταν είναι πολύ 
πιο εύκολα διαχειρίσιμος. Αντιθέτως, τα μέλη της οικογέ-
νειας που δεν φέρουν την παθογόνο μετάλλαξη, που έχει 
ανιχνευθεί στην οικογένεια, μπορούν να αποφύγουν τις 
περιττές παρεμβάσεις.
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ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Τι πρέπει να ξέρετε για τη Διάγνωση  

και τη Θεραπεία τους

από 
Λυδία Ιωαννίδου - Μουζάκα
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Τι πρέπει να ξέρουμε για τα ογκίδια στο μαστό;

Τα ογκίδια στον μαστό είναι πιο συχνά στη μέση και προ-
χωρημένη ηλικία και πιο σπάνια στις νεαρές κοπέλες.

Τα ογκίδια σε γυναίκες μικρότερες των 30 χρόνων είναι 
σχεδόν πάντα καλοήθη και με μεγαλύτερη πιθανότητα να 
είναι ινοαδενώματα.

Ένα ψηλαφητό ογκίδιο μπορεί να είναι ινοαδένωμα, 
κύστη, λίπωμα, καρκίνος κ. ά.

Στις περιπτώσεις καρκίνου είναι σημαντικό να γνωρίζου-
με ότι, όσο μικρότερο είναι το μέγεθος του ογκιδίου, τόσο 
μεγαλύτερη η πιθανότητα για ίαση. Επίσης στις  περιπτώσεις 
αυτές, δηλαδή της έγκαιρης ανακάλυψης του καρκίνου του  
μαστού, είναι μεγαλύτερη η πιθανότητα στη χειρουργική 
επέμβαση να διατηρηθεί ο μαστός. Γι’ αυτό είναι αναγκαία η 
έγκαιρη διάγνωση η οποία επιτυγχάνεται με τη μαστογρα-
φία (ψηφιακή μαστογραφία, ψηφιακή τομοσύνθεση), την 
εξέταση από ειδικό Ιατρό, τον/την Μαστολόγο, τους υπέρη-
χους (απλός, τρισδιάστατος, ελαστοφραφία) κ.ά.

Τι σημαίνει πόνος στον μαστό;

Ο πόνος στον μαστό είναι αρκετά συχνός, χωρίς όμως 
αυτό να σημαίνει κακοήθεια. Ο πόνος στον μαστό ονομά-
ζεται μαστοδυνία.

Μπορεί να οφείλεται σε αιτίες μέσα από τον μαστό αλλά 
και σε αιτίες έξω από τον μαστό που όμως αντανακλούν σε 
αυτόν και είναι εξω μαστικής αιτιολογίας.

Αιτίες μαστοδυνίας μέσα από τον μαστό είναι:

• Φλεγμονή

• Τραυματισμός

• Διατεταμένη κύστη

• Καρκίνος (σπάνια)

Αιτίες μαστοδυνίας έξω από τον μαστό είναι:

• Αρθροπάθεια της άρθρωσης του ώμου

• Μεσοπλεύριος νευραλγία

• Αυχενικό σύνδρομο
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Κάθε ψηλαφητό ογκίδιο είναι καρκίνος;

ΑΣΦΑΛΩΣ ΟΧΙ. Ένα ψηλαφητό ογκίδιο μπορεί να 
είναι:

• Ινοαδένωμα

• Ινολίπωμα

• Λίπωμα

• Κύστη

• Αμάρτωμα

• Αιμάτωμα

• Καρκίνος

Υπάρχει καρκίνος μη ψηλαφητός;

ΒΕΒΑΙΩΣ. Καρκίνος δεν σημαίνει πάντα κάποιο 
ψηλαφητό ογκίδιο στον μαστό. Διότι για να γίνει ένα 
ογκίδιο αντιληπτό στην ψηλάφηση, πρέπει να έχει 
κάποιο σχετικό μέγεθος και ανάλογη θέση μέσα στον 
μαστό. Ένα ογκίδιο που βρίσκεται κοντά στο δέρμα 
ψηλαφάται  πιο εύκολα από ένα ογκίδιο που βρίσκεται 
στο βάθος του  μαστού.

Όταν λοιπόν ένας καρκίνος δεν έχει μεγαλώσει πολύ, 
δηλαδή είναι σε πολύ αρχικό στάδιο, μπορεί να διαγνω-
σθεί μόνο με τη μαστογραφία ή τον υπέρηχο σε στάδιο 
μη ψηλαφητό.

Τι είναι έκκριμα θηλής;

Είναι το έκκριμα (υγρό) που βγαίνει από τη θηλή σε 
περίοδο εκτός εγκυμοσύνης και θηλασμού.

Τι χρώμα μπορεί να έχει το έκκριμα;

Το έκκριμα μπορεί να είναι λευκό όπως το γάλα, πρα-
σινωπό, κιτρινωπό, καφεοειδές, διαυγές, ή και αιματη-
ρό. Μπορεί να είναι από τον ένα μαστό ή και από τους 
δύο μαστούς, από ένα ή και περισσότερους πόρους, να 
τρέχει μόνο του αυτόματα ή μετά από πίεση της θηλής. 
Κάθε έκκριμα δεν είναι καρκίνος. Οπωσδήποτε όμως 
χρειάζεται η συμβουλή του/της Μαστολόγου.

Το αιματηρό έκκριμα αντιστοιχεί πάντα  
σε καρκίνο;

ΟΧΙ. Ένα αιματηρό έκκριμα μπορεί να αντιστοιχεί σε:
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• Φλεγμονή

• Θήλωμα

• Καρκίνο

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να πηγαίνουμε         
στον/στην Μαστολόγο;

• Προληπτικά κάθε χρόνο για έλεγχο μετά τα 40

• Κάθε φόρα που υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον μαστό

•  Αν είμαστε επάνω από τα 35 και δεν έχουμε αποκτήσει  

ακόμη παιδί και προγραμματίζουμε να αποκτήσουμε

•  Εάν πρόκειται να υποβληθούμε σε εξωσωματική  

διέγερση των ωοθηκών για να αποκτήσουμε παιδί, 

άσχετα σε ποιά ηλικία είμαστε

Τι μπορεί να διαπιστώσουμε στον μαστό;

• Ψηλαφητό ογκίδιο

• Αλλαγή στο σχήμα του μαστού

• Αλλαγή στην υφή του μαστού

• Αλλαγή στο δέρμα

• Αλλαγή στη θηλή

• Έκκριμα

• Ψηλαφητοί  λεμφαδένες στη μασχάλη
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Πως αντιμετωπίζεται σήμερα ο καρκίνος  
του μαστού;

Εξαρτάται από το Στάδιο του καρκίνου, την ηλικία 
της γυναίκας, την εντόπιση και το μέγεθος του ογκιδί-
ου σε σχέση με το μέγεθος του μαστού.

• Με χειρουργική επέμβαση (συντηρητική ή ριζική)

• Με χημειοθεραπεία

• Με ακτινοθεραπεία

• Με ορμονοθεραπεία

Εφ’ όσον η γυναίκα πάει έγκαιρα στην Μαστολόγο, 
έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να αντιμετωπισθεί με 
συντηρητική επέμβαση τόσο του μαστού όσο και των 
λεμφαδένων της μασχάλης. Η συντηρητική επέμβαση 
του μαστού περιλαμβάνει:

• Την απλή ογκεκτόμη, ή

•  Την ογκεκτομή με αφαίρεση του λεμφαδένα  
φρουρού από τη μασχάλη, ή

•  Την τμηματεκτομή που αφορά την αφαίρεση ενός 
τεταρτημορίου του μαστού και την αφαίρεση  
του λεμφαδένα φρουρού από τη μασχάλη.

Σήμερα υπάρχει τρόπος και συντηρητικής αφαίρε-
σης των λεμφαδένων της μασχάλης με τη χειρουργική 
εξαίρεση μόνο του λεμφαδένα φρουρού και ταχεία βιο-
ψία.
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Εαν ο λεμφαδένας φρουρός είναι αρνητικός δεν αφαι-
ρούνται  
άλλοι λεμφαδέννες.

Σχεδόν σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ακολουθεί 
μετεγχειρητική συμπληρωματική ακτινοθεραπεία.

Εάν ο όγκος είναι κάπως μεγαλύτερος ή έχε ιπολυεστική 
ανάπτυξη, ή τυγχάνει ο μαστός να είναι μικρός, ακόμη και 
αν ο καρκίνος βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, τότε αντιμετωπί-
ζεται με μαστεκτομή (αφαίρεση μαστού). Στις περιπτώσεις 
μαστεκτομής υπάρχει σήμερα η δυνατότητα της άμεσης 
αποκατάστασης του μαστού στο ίδιο χειρουργείο, με πλα-
στική επέμβαση. Εάν δεν το επιτρέπει η ογκολογική κατά-
σταση του μαστού τότε η αποκατάσταση μπορεί να γίνει σε 
δεύτερο χρόνο, δηλαδή, αργότερα.

Η αποκατάσταση του μαστού είνα δικαίωμα κάθε γυναί-
κας που υποβάλλεται σε μαστεκτομή και θα πρέπει τόσο οι 
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, όσο και οι Ιδιωτικές Ασφάλειες 
να την καλύπτουν. Η ανάπλαση του μαστού δεν είναι αισθη-
τική επέμβαση, αλλά αποκατάσταση ενός ακρωτηριασμού.

Πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη προσέλευση  
στον/στην Μαστολόγο;

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. Όμως υπάρχουν και κάποιες περι-
πτώσεις που παρ’ όλο που η ασθενής προσέρχεται σε αρχι-
κό στάδιο –για άλλους λόγους που προαναφέραμε– ανα-
γκάζεται ο/η Μαστολόγος να προσφύγει στη μαστεκτομή.

Για κάθε είδος χειρουργικής επέμβασης υπάρχουν ενδεί-
ξεις και αντενδείξεις τις οποίες, ο/η ιατρός οφείλει να συζη-
τήσει και να ενημερώσει την ασθενή του πριν το χειρουρ-
γείο.

Ποιοι τρόποι πλαστικής αποκατάστασης υπάρχουν;

Η αποκατάσταση του μαστού  μπορεί να γίνει βασικά με 
δύο τρόπους σε σχέση με τον χρόνο της επέμβασης:

•  Άμεσα - αμέσως μετά τη μαστεκτομή την ίδια ώρα και 
μέρα, στο ίδιο χειρουργείο.

•  Αργότερα - σε δεύτερο χρόνο μετά την μαστεκτομή και 
την παρέλευση κάποιου χρονικού διστήματος.

Οι τρόποι αποκατάστασης του μαστού αναφέρονται στο 
Κεφάλαιο  “Αποκατάσταση του μαστού μετά μαστεκτομή”.
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ΓΥΝΑΙΚΟΜΑΣΤΙΑ 

από 
Λυδία Ιωαννίδου - Μουζάκα & Νεκταρία Λαμπρινάκη



26

Ποια η αιτιοπαθογένεια της γυναικομαστίας ;

 Η υπερτροφία του παρεγχυματικού μαζικού ιστού 

στον άνδρα. Η συσσώρευση λίπους στον ανδρικό  μαστό 

χαρακτηρίζεται ως ψευδογυναικομαστία. Ως  γυναικομα-

στία ορίζεται η αφύσικη διόγκωση του ενός ή και των δύο 

μαστών στον άνδρα.  

Η κατάσταση αυτή είναι συνήθως προσωρινή και οφείλε-

ται σε μεταβολές του ορμονικού περιβάλλοντος του άνδρα 

όπως αυτό συμβαίνει κατά τη διάρκεια της νεογνικής, της 

εφηβικής και της 3ης ηλικίας. Η νεογνική γυναικομαστία 

οφείλεται στην έκθεση του εμβρύου σε υψηλά επίπεδα 

μητρικών οιστρογόνων και υποστρέφει πλήρως μέσα σε 

λίγες εβδομάδες μετά τη γέννηση όταν αποκαθίστανται τα 

επίπεδα ορμονών. Στην ήβη αιτία είναι η ενεργοποίηση των 

όρχεων. Το ποσοστό εμφάνισης γυναικομαστίας στον γενι-

κό πληθυσμό φθάνει το 40%, ενώ στους εφήβους αγγίζει το 

65 %. Είναι δε αμφοτερόπλευρη στο 25-75%.  

Παρόλο που η γυναικομαστία είναι μια καλοήθης πάθη-

ση μπορεί  να συνοδεύει και να εμφανιστεί και σε σοβαρές 

παθολογικές καταστάσεις όπως :

α) στην εφηβεία

Με ερμαφροδιτισμό, όγκους των όρχεων, συγγενή επινε-

φριδιακή υπερπλασία, υπερθυρεοειδισμό, θηλεοτρόπους 

όγκους των επινεφριδίων. 

β) στους ενήλικες

Με παθήσεις του ήπατος (ηπατίδα, κίρρωση), καρκίνο του 

πνεύμονα, καρκίνωμα ή δυσλειτουργία των όρχεων, καρ-

κίνωμα του παχέως εντέρου ή του προστάτη, όγκους της 

υπόφυσης ή των επινεφριδίων, παθήσεις του θυρεοειδούς. 

Επίσης γυναικομαστία μπορεί να προκαλέσουν διάφορες 

φαρμακευτικές ουσίες αλλά  και ο υποσιτισμός. Η  γυναικο-

μαστία μπορεί να είναι και ιδιοπαθής ή και οικογενής.
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Ποια η κλινική εικόνα της γυναικομαστίας;

Γίνεται προσπάθεια καθορισμού της αιτίας της γυναι-
κομαστίας με  οδηγό το ιστορικό, την κλινική εξέταση 
και τις εργαστηριακές αναλύσεις.  Από όσους παρου-
σιάζουν γυναικομαστία μόνο το 10-20% αισθάνονται 
πόνο και μόνο το 1/3 αυτών έχει ευαισθησία στην πίεση 
του μαστού.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων  η  διόγκωση 
του μαζικού αδένα είναι κεντρική και αμφοτερόπλευ-
ρη .  Η γυναικομαστία  δεν προδιαθέτει σε καρκίνο του 
μαστού με εξαίρεση το Σύνδρομο Κlinefelter.

Η μαστογραφία θα πρέπει να λαμβάνει  χώρα μόνον 
στις περιπτώσεις που τίθεται υπόνοια κακοηθείας.  
Επίσης κάθε φορά που διαπιστώνεται γυναικομαστία  
μετά την ήβη, θα πρέπει το άτομο να υποβάλλεται και 
σε κλινική εξέταση όρχεων.

Η γυναικομαστία σύμφωνα με τη διόγκωση του μαζι-
κού αδένα και την περίσσεια του δέρματος ταξινομείται 
σε 4 Στάδια :

Στάδιο  Ι: 
Μικρή διόγκωση χωρίς περίσσεια δέρματος

Στάδιο  ΙΙ Α: 
Μέτρια διόγκωση χωρίς περίσσεια δέρματος

Στάδιο  ΙΙ Β: 
Μέτρια διόγκωση με περίσσεια δέρματος 

Στάδιο  ΙΙΙ: 
Εκσεσημασμένη  διόγκωση  με περίσσεια δέρματος

Εικόνα 1:  Γυναικομαστία εφήβου
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Θεραπεία

Η φαρμακευτική θεραπεία πολύ λίγο βοηθάει κι αυτό 
μόνον στα αρχόμενα στάδια. Η βασική θεραπευτική αντι-
μετώπιση είναι χειρουργική.

Χειρουργική  αντιμετώπιση της Γυναικομαστίας 

Η γυναικομαστία μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αυτο-
εκτίμηση και μπορεί να έχει επιπτώσεις ακόμη και στις 
διαπροσωπικές σχέσεις των ανδρών. Οι άνδρες που την 
παρουσιάζουν νιώθουν αμήχανα με το σώμα τους και απο-
φεύγουν να εμφανίζονται στην παραλία. Η ψυχολογική 
μετάλλαξη των νεαρών αγοριών μετά την αντιμετώπιση 
της  είναι εντυπωσιακή.

Εικόνα 3:  Φαρμακευτική Γυναικομαστία

Εικόνα 2:  Λιπομαστία
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Η γυναικομαστία μπορεί να οφείλεται σε μεγέθυν-
ση που αφορά τον μαζικό αδένα ή το υποδόριο λίπος. 
Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ψευδή γυναικομαστία, 
που παρατηρείται σε υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα 
και οφείλεται σε συσσώρευση λίπους και στην αληθινή 
γυναικομαστία όπου διογκώνεται ο μαζικός αδένας του 
μαστού.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων γυναικομαστί-
ας απαιτείται χειρουργική αντιμετώπιση για τη διόρ-
θωση της και οι περισσότεροι ασθενείς απευθύνονται 
σε Πλαστικό Χειρουργό. Φυσικά εάν υπάρχει κάποιο 
παθολογικό ή ενδοκρινολογικό πρόβλημα θα πρέπει 
να επιλυθεί γιατί αυτό ενδέχεται να μας απαλλάξει και 
από το πρόβλημα της γυναικομαστίας. Επίσης θα πρέ-
πει να σημειώσουμε ότι επεμβαίνουμε χειρουργικά 
μετά το τέλος της εφηβείας, επειδή η γυναικομαστία 
στους εφήβους στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 
παροδική.

Ανάλογα με το ποσοστό λίπους ή μαζικού αδένα του 
μαστού η χειρουργική αντιμετώπιση γίνεται είτε με 
λιποαναρρόφηση είτε με αφαίρεση του μαζικού αδένα. 
Όταν υπάρχει έντονη χαλάρωση του δέρματος τότε η 
τομή γίνεται κυκλικά γύρω από τη θηλή και ταυτόχρονα 
γίνεται μια περιθηλαία σύσφιξη του μαστού.

Η επέμβαση συνήθως γίνεται με τοπική αναισθησία 
σε συνδυασμό με μέθη και η νοσηλεία στην κλινική 
είναι λίγες ώρες. Είναι μια αναίμακτη διαδικασία χωρίς 
απώλεια αίματος .
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Ο ασθενής φοράει για είκοσι μέρες ένα πιεστικό γιλέκο 
που δεν φαίνεται από τα ρούχα.

Τα ράμματα αφαιρούνται σε δέκα ημέρες και το τελικό 
αποτέλεσμα φαίνεται σε 4 έως 6 μήνες όταν υποχωρήσει το 
οίδημα.

Οι ουλές συνήθως εξαφανίζονται μέσα στις τρίχες που οι 
περισσότεροι άνδρες έχουν στο στήθος. 

Με τις νέες χειρουργικές τεχνικές (νέες τεχνικές λιποα-
ναρρόφησης , μικρές κάνουλες), οι επιπλοκές (αιμάτωμα, 
δυσμορφίες), έχουν μειωθεί σημαντικά και έχουν βελτιωθεί 
τα αποτελέσματα.
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ 
ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ

Μύθος ή πραγματικότητα;

από 
Λυδία Ιωαννίδου - Μουζάκα
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Ο καρκίνος του μαστού στον άνδρα είναι 100 φορές λιγό-
τερο συχνός από ότι στη γυναίκα. Για τους άνδρες, ο διά 
βίου κίνδυνος του καρκίνου του μαστού είναι περίπου 1 
άνδρας σε κάθε 1.000 άνδρες. Η συχνότητα του καρκίνου 
του μαστού στους άνδρες, σε σχέση με τον πληθυσμό είναι 
αρκετά σταθερή τα τελευταία 30 χρόνια. 

Σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία το 
2019, υπολογίζεται ότι  2,670  άνδρες θα αναπτύξουν καρκί-
νο στον μαστό και τον ίδιο χρόνο 500 άνδρες θα πεθάνουν 
από καρκίνο του μαστού στις ΗΠΑ.

Ενώ τα αντίστοιχα υπολογιζόμενα στοιχεία για τις γυναί-
κες για το έτος 2019 είναι 268.600 νέες περιπτώσεις διηθη-
τικού καρκίνου του μαστού 48,100 περιπτώσεις μη διηθη-
τικού καρκίνου μαστού (DCIS) και 41.760 θάνατοι στις ΗΠΑ.

Παρ όλο που ο καρκίνος του μαστού θεωρείται γυναικεία 
πάθηση αυτό δεν εμποδίζει την ανάπτυξη του και στον 
άνδρα. Επί πλέον ο καρκίνος του μαστού του άνδρα έχει 
χειρότερη έκβαση για τους εξής απλούστατους λόγους:

 α) ο άνδρας δεν πάει στον γιατρό αμέσως μόλις 
   διαπιστώσει κάποια ανωμαλία στον μαστό του,  

 β) δυστυχώς αργεί να διαγνωστεί διότι ασθενείς και 
   γιατροί δεν τον σκέφτονται εύκολα,

 γ) λόγω καθυστερημένης διάγνωσης και λόγω του
   μικρού μεγέθους του μαστού, έχουμε πιο συχνή 
       διήθηση του δέρματος ή του μυός που βρίσκεται 
       πίσω από τον μαστό (μείζον θωρακικός),  
       με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση των μεταστάσεων.

Ποια είναι τα Επιδημιολογικά στοιχεία;

Αν και ορισμένοι παράγοντες κινδύνου μπορεί να αυξή-
σουν τις πιθανότητες ανάπτυξης καρκίνου του μαστού 
στον άνδρα, η αιτία του στον άνδρα δεν έχει ακόμα πλήρως 
κατανοηθεί. 

Υπάρχουν όμως άνδρες που έχουν μεγαλύτερη επικινδυ-
νότητα να αναπτύξουν καρκίνο στον μαστό. Και ως τέτοιοι 
παράγοντες αναφέρονται: 

• Η ηλικία:  
πιο συχνός στις ηλικίες από 50 έως 70 ετών   
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• Η εθνικότητα: 
μεγαλύτερη συχνότητα παρουσιάζουν οι άνδρες της 
μαύρης φυλής και ακόμα μεγαλύτερη οι άνδρες της 

Εβραϊκής φυλής  

• Το οικογενειακό ιστορικό: 
και ιδιαίτερα η ύπαρξη του γονιδίου BRCA 1 & 2, 
δωδεκαπλασιάζει τη συχνότητα ανάπτυξης καρκί-
νου μαστού στον άνδρα. Τα γονίδια αυτά κληρονο-
μούνται στους απογόνους και από το αρσενικό μέλος 
της οικογένειας. Έτσι η ανάπτυξή του είναι συχνότερη 
σε άνδρες που έχουν:

- αρκετά άτομα του στενού συγγενικού τους περi-

βάλλοντος (άνδρες ή γυναίκες) με καρκίνο του   
μαστού.

-  στενό συγγενή με αμφοτερόπλευρο καρκίνο του 
μαστού

-  συγγενή με ανάπτυξη καρκίνου του μαστού σε ηλι-
κία μικρότερη των 40 χρόνων.

-  αρκετά μέλη της οικογένειας με καρκίνο ωοθηκών 
ή παχέως εντέρου

• Η υψηλή κοινωνικό-οικονομική κατάσταση: 
αν και δεν έχει διευκρινιστεί ο ρόλος της, όμως ο καρ-
κίνος του μαστού είναι συχνότερος σε αποφοίτους 
Πανεπιστημιακών Σχολών 

• Αυξημένα επίπεδα οιστρογόνων: 
άνδρες με αυξημένα επίπεδα οιστρογόνων στο αίμα 
τους που προκαλούν γυναικομαστία, είτε από κάποια 
συνοδό πάθηση ή από εξωγενή φαρμακευτική δράση

• Άνδρες που εμφανίζουν: 
το σπάνιο σύνδρομο Klinefelter, βουβωνοκήλη, κρυ-
ψορχία ή έχουν μειωμένη στάθμη τεστοστερόνης, 
η οποία επιτρέπει την αύξηση του μαζικού αδένα, 
εμφανίζουν 20 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα για 
ανάπτυξη καρκίνου του μαστού   

•  Άνδρες που εκτέθηκαν: 
επανειλημμένα σε ακτινοβολία κατά τη νεαρή τους 
ηλικία
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Ποια η Κλινική εικόνα και τα Συμπτώματα;
Οι άνδρες δυστυχώς στην πλειοψηφία τους δεν υπο-

ψιάζονται τον καρκίνο του μαστού, παρά σε πολύ προχω-
ρημένο στάδιο. Αυτό είναι ίσως λίγο ειρωνικό, διότι λόγω 
της κατασκευής του ανδρικού μαστού, η ψηλάφηση του 
είναι πολύ πιο εύκολη από αυτή του γυναικείου μαστού. 
Οι άνδρες όμως επαναπαύονται όταν διαπιστώσουν κάτι 
ψηλαφητό στον μαστό τους. Διότι έχοντας την εμπειρία της 
παροδικής εφηβικής γυναικομαστίας και της ανάπτυξης 
ψηλαφητού μορφώματος σ’ αυτήν την ηλικία, εκλαμβά-
νουν και την περίπτωση του ογκιδίου που εμφανίζεται σε 
προχωρημένη ηλικία, ότι θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε 
καλοήθη πάθηση.

 Το πλέον συχνό σύμπτωμα είναι το ανώδυνο ψηλαφη-
τό ογκίδιο στον ανδρικό μαστό που ανακαλύπτεται από 
τον ίδιο τον ασθενή και συνήθως εντοπίζεται έκκεντρα 
κοντά στην περιοχή της θηλής και της θηλαίας άλω όπου 
υπάρχει και η μεγαλύτερη συγκέντρωση μαζικού ιστού. 
Ακόμη όμως και άλλα συμπτώματα, όπως η αλλαγή μεγέ-
θους ή ακόμη και σχήματος του ενός μαστού, μία εξέλκωση 
(πληγή) στο δέρμα του μαστού, έκκριμα από τη θηλή του 
μαστού, εισολκή της θηλής, εξάνθημα ή τέλος ψηλαφητοί 
μασχαλιαίοι λεμφαδένες μπορεί να αποτελούν την κλινική 
εκδήλωση ενός καρκίνου του μαστού στον άνδρα.
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Πως γίνεται η διάγνωση; 

Η διαγνωστική προσέγγιση ξεκινά με την κλινική 
εξέταση όπου γίνεται λεπτομερής καταγραφή του ατο-
μικού και κληρονομικού ιστορικού και των συμπτωμά-
των, που αναφέρει ο ασθενής, ακολουθούν η επισκό-
πηση και η ψηλάφηση των μαστών και τα ευρήματα 
καταγράφονται στο ιστορικό του ασθενούς.

Η κλινική εξέταση θα πρέπει να συμπληρωθεί με 
άλλες εξετάσεις όπως μαστογραφία, υπέρηχοι, παρα-
κέντηση με λεπτή βελόνα και κυτταρολογική εξέταση 
ή παρακέντηση με χονδρή βελόνα και ιστολογική εξέ-
ταση, διαδικασίες που εφαρμόζονται και στις περιπτώ-
σεις καρκίνου του μαστού στη γυναίκα.

                                   

Εφόσον διαπιστωθεί καρκίνος του μαστού, τότε ο 
προεγχειρητικός έλεγχος συμπληρώνεται με αξονική 
τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας, αξονική τομογραφία 
θώρακος και μεσοπνευμονίου και σπινθηρογράφημα 
οστών.    
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Ποια είναι η  Θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκί-
νου του μαστού στον άνδρα; 

Η εκλογή της θεραπευτικής αγωγής βασίζεται στην στα-
διοποίηση της νόσου με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και στη 
γυναίκα. 

Η πιο συχνή θεραπευτική αντιμετώπιση στον άνδρα είναι 
η μαστεκτομή, –αφού ο μαζικός αδένας στον άνδρα είναι 
λίγος και δεν επιτρέπει την ασφαλή εξαίρεση μόνον του 
όγκου– και συνοδεύεται από την εξαίρεση του λεμφαδένα 
φρουρού στη μασχάλη ή από λεμφαδενικό καθαρισμό της 
σύστοιχης μασχάλης (τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή) 
σε πιο προχωρημένες καταστάσεις..

Ανάλογα με το Στάδιο της νόσου,  την ηλικία του ασθενούς 
και τους προγνωστικούς παράγοντες ακολουθεί χημειοθε-
ραπεία, ακτινοθεραπεία ή ορμονοθεραπεία.      

Συμπερασματικά:  
Καρκίνος του μαστού αναπτύσσετε και στον άνδρα. 
Γι αυτό και οι άνδρες θα πρέπει να έχουν το νου τους 
στον μαστό τους και αν διαπιστώσουν οποιαδήπο-
τε ανωμαλία να απευθυνθούν χωρίς καθυστέρηση 
στον/στην Μαστολόγο.
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ΨΗΦΙΑΚΗ  
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

από  
 Πολυτίμη Λεονάρδου
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Τι είναι η ψηφιακή μαστογραφία;

Η Μαστογραφία είναι η μέθοδος εκλογής για την έγκαιρη 
διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Χρησιμοποιεί σχετικά 
μικρή δόση ακτίνων Χ προκειμένου να διερευνηθούν πιθα-
νές παθολογικές αλλοιώσεις του μαστού. 

Η αξία της μαστογραφίας στην αντιμετώπιση του καρκίνου 
του μαστού είναι ανεκτίμητη. 

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της μαστογραφίας είναι η 
διάγνωση του πρώιμου καρκίνου του μαστού υπό τη μορφή 
των μικροαποτιτανώσεων, που έχουν μέγεθος της τάξεως 
των 100-200 microns και που θα γίνονταν αντιληπτές και 
ψηλαφητές από την ασθενή ή τον Iατρό μετά από περίπου 
δύο και πλέον χρόνια.

Η Ψηφιακή Μαστογραφία- γνωστή και ως FFDM (Full-Field 
Digital Mammography)- περιλαμβάνει ακριβώς την ίδια 
απεικονιστική μέθοδο με την Αναλογική Μαστογραφία, με 
τη σημαντική διαφορά πως χρησιμοποιεί ως μέσον για την 
καταγραφή των διαγνωστικών εικόνων ψηφιακή τεχνολογία 
και ηλεκτρονικούς υπολογιστές και όχι αναλογικό φιλμ. 

Η Ψηφιακή μαστογραφία έχει τα εξής πλεονεκτήματα 
σε σύγκριση με την Αναλογική ή Απλή Μαστογραφία:

•  Χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας κατά 30-40%.

•  Υψηλότερη ευκρίνεια, καλύτερη απεικόνιση και συνεπώς

•   μεγαλύτερη ακρίβεια στη διάγνωση, ιδιαίτερα σε 
πυκνούς μαστούςΑνιχνεύει μικρότερες βλάβες και 
μικρότερες ασβεστώσεις. 

•  Ταχύτεροι χρόνοι εξέτασηςH εξέταση διαρκεί σχεδόν 
τον μισό χρόνο, αφού δεν μεσολαβεί η χρονοβόρος δια-
δικασία της εμφάνισης του φιλμ.

•  Δυνατότητα στερεοτακτικής βιοψίας.

•  Αποθήκευση και καλύτερη διαχείριση της εικόνας μέσω 
υπολογιστή, που επιτρέπει: 

α) τη δυνατότητα εντοπιστικής μεγέθυνσης, αλλαγής 
φωτεινότητάς και αντίθεσης και έτσι τη μείωση των επανα-
λήψεων στις λήψεις, 

β) την υπολογιστικά υποβοηθούμενη διάγνωση 
(Computer Aided Diagnosis/CAD) ως σημαντικό εργαλείο 
στη διαγνωστική προσέγγιση του Ακτινολόγου.
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Σημείωση: Η Ψηφιοποιημένη Μαστογραφία είναι 
Αναλογική Μαστογραφία συνδεδεμένη με ειδικό ψηφι-
οποιητή εικόνας, όπου  κατά το πέρας της εξέτασης 
τοποθετείται η κασέτα με το φιλμ για ανάγνωση, με απο-
τέλεσμα την απώλεια πληροφοριών και την μειωμένη 
ποιότητα της εικόνας.   

Τεχνική της ψηφιακής μαστογραφίας

Για τον προσυμπτωματικό προληπτικό έλεγχο του καρ-
κίνου του μαστού λαμβάνονται τέσσερις λήψεις, δύο σε 
κάθε μαστό (Face και λοξή) και η όλη διαδικασία διαρκεί 
περίπου 15 λεπτά.

Ο μαστός τοποθετείται ανάμεσα σε δυο πλαστικές 
επιφάνειες, συμπιέζεται και ακολουθεί η λήψη κατά την 
οποία η εξεταζόμενη πρέπει να παραμείνει ακίνητη. Η 
συμπίεση διαρκεί 5-10 δευτερόλεπτα, είναι απαραίτητη 
και καλά ανεκτή σε ποσοστό πάνω από το 95% των εξε-
ταζομένων.

Η συμπίεση του μαστού είναι απαραίτητη για την ορθή 
διάγνωση και εξασφαλίζει την εξέταση της αρχιτεκτονι-
κής του μαστού από όλες τις πλευρές, γιατί  • ακινητοποι-
είται ο μαστός κατά τη λήψη •αναδεικνύεται μεγαλύτερη 
επιφάνεια του μαστού •μειώνεται το πάχος του μαστού 
και αναδεικνύονται μικρές βλάβες •επιτυγχάνεται καλύ-
τερη απεικόνιση με μικρότερη δόση ακτινοβολίας.

Ο χειριστής αποστέλλει ηλεκτρονικά την εικόνα στον 
σταθμό εργασίας του Ιατρού, ο οποίος με τη σειρά του 
επεξεργάζεται τις εικόνες, κάνει σύγκριση με την προη-
γούμενη εξέταση και γράφει το πόρισμά του για τον κλι-
νικό γιατρό.
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Πότε πρέπει να γίνεται η ψηφιακή μαστογραφία

Όλες οι γυναίκες, βάσει της ηλικίας και του οικογενειακού 
ιστορικού τους, πρέπει να υποβάλλονται ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα σε έλεγχο των μαστών τους.

Η πρώτη μαστογραφία συστήνεται στην ηλικία των 35 χρό-
νων ως εξέταση αναφοράς και στη συνέχεια από την ηλικία 
των 40 χρόνων κάθε χρόνο, καθώς με την ηλικία αυξάνεται 
ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου και η έγκαιρη διάγνωση σε 
πρώιμο στάδιο εξασφαλίζει το προσδόκιμο επιβίωσης. Μέχρι 
σήμερα δεν υπάρχει επιστημονικά σαφής τεκμηρίωση σχε-
τικά με το πότε η γυναίκα μπορεί να σταματήσει τις μαστο-
γραφίες. Η Αμερικάνικη Αντικαρκινική Εταιρεία προτείνει 
τη διακοπή τους όταν το προσδόκιμο ζωής είναι μικρότερο 
από 10 χρόνια, ενώ άλλες Ευρωπαϊκές μελέτες προτείνουν ως 
κατάλληλη ηλικία για τη διακοπή της εξέτασης το διάστημα 
69 – 74 έτη.

Σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, κατά τη 2η φάση του 
εμμηνορρυσιακού κύκλου ο μαστός διογκώνεται μετά την 
ωορρηξία και μπορεί να υπάρξουν ψευδή ευρήματα, για αυτό 
η μαστογραφία συνιστάται να γίνεται μεταξύ της 6ης και της 
10ης ημέρας του κύκλου, μετρώντας από την πρώτη ημέρα 
που εμφανίστηκε η έμμηνος ρύση.

Στις γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του 
μαστού σε συγγενή πρώτου βαθμού, η πρώτη μαστογραφία 
πρέπει να γίνεται δέκα χρόνια νωρίτερα από την ηλικία στην 
οποία εμφανίστηκε ο καρκίνος στο συγγενικό της πρόσωπο.

Στις πολύ νεαρές γυναίκες, ο μαζικός αδένας είναι ακόμη 
πολύ πυκνός και η εξέταση είναι χαμηλής διαγνωστικής 
αξίας. Επίσης, ο μαζικός αδένας σε αυτή την ηλικία είναι πιο 
ευαίσθητος στην ακτινοβολία και πρέπει να αποφεύγεται η 
έκθεσή τους στην  ακτινοβολία εάν δεν συντρέχουν σοβαροί 
λόγοι.

Οι νεαρές γυναίκες χωρίς οικογενειακό ιστορικό μπορούν 
να κάνουν κλινική εξέταση και υπερηχογράφημα μαστών, 
ενώ εκείνες που έχουν ένδειξη για μαστογραφία προτείνε-
ται να κάνουν Ψηφιακή Τομοσύνθεση, ως η πλέον σύγχρονη 
εφαρμογή της Ψηφιακής Μαστογραφίας που συμβάλλει στη 
βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας και την ανάλυση ύπο-
πτων βλαβών σε περιοχές επιπροβολής ινωδών και αδενικών 
στοιχείων στον μαστό.



41

ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ

από  
Αλέξανδρος Ασημάκης
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Η Τομοσύνθεση (DBT –Digital Breast Tomosynthesis) απο-
τελεί την εξέλιξη της ψηφιακής  μαστογραφίας, προσφέρο-
ντας  εντυπωσιακά διαγνωστικά  αποτελέσματα.

Η ετήσια μαστογραφία έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να περι-
ορίσει τη  θνησιμότητα  από τον καρκίνο του μαστού. Παρ‘ 
όλα αυτά ακόμη και με τη διενέργεια ψηφιακής μαστογρα-
φίας υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό καρκινικών αλλοιώσεων, 
που ανέρχεται περίπου στο 20%,  δεν διαγιγνώσκεται. Επίσης 
στο 10% περίπου των γυναικών στις οποίες διενεργείται 
ψηφιακή μαστογραφία κρίνεται σκόπιμη η επανεξέτασή 
τους με εντοπιστικές ή μεγεθυντικές λήψεις ή με τη διενέρ-
γεια υπερηχογραφήματος. Όμως, ένα μεγάλο ποσοστό των 
γυναικών αυτών  υπόκεινται σε αυτή την ιδιαίτερα αγχώδη 
διαδικασία χωρίς εντέλει να εμφανίζει κανένα παθολογικό 
εύρημα. Έχει αποδειχθεί ότι ο κυριότερος παράγοντας που  
μειώνει τη διαγνωστική  ακρίβεια της μαστογραφίας είναι 
η  επιπροβολή ινοαδενικών στοιχείων, κυρίως σε πυκνούς 
μαστούς, που μπορεί να αποκρύψει  ακόμα και μεγάλου 
μεγέθους βλάβες. Το πρόβλημα αυτό  σε ένα μεγάλο βαθμό 
λύθηκε με την ΨΗΦΙΑΚΗ  ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ.

Πώς λειτουργεί η Τομοσύνθεση.

Η εξέταση του μαστού με Τομοσύνθεση  είναι παρόμοια 
με την ψηφιακή μαστογραφία , ωστόσο η λυχνία του μαστο-
γράφου αντί να παραμένει σταθερή διαγράφει μία τοξοει-
δή κίνηση γύρω από τον μαστό, λαμβάνοντας πολλαπλές 
χαμηλής δόσης μαστογραφικές εικόνες σε τομές 1χιλ.Όλες 
αυτές οι εικόνες επεξεργάζονται, με ένα ειδικό λογισμικό, με 
μία διαδικασία παρόμοια με αυτή της τομογραφίας και προ-
σφέρουν μια τρισδιάστατη απεικόνιση του μαστού, με μικρή 
επιπλέον έκθεση σε ακτινοβολία.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη ανάλυση της 
μαστογραφικής εικόνας , ιδίως σε πυκνούς μαστούς , όπου η 
επιπροβολή των ινοαδενικών στοιχείων,μπορεί είτε να απο-
κρύψει μια βλάβη, είτε να εμφανίζει  ψευδώς κάποιο ύποπτο 
εύρημα.

Ποία είναι τα προτερήματα της Τομοσύνθεσης 
συγκριτικά με την Ψηφιακή Μαστογραφία

•  Έως και 42% υψηλότερη ευαισθησία στην ανάδειξη 
παθολογικών περιοχών, ακόμη και μικρών βλαβών  
σε πρώιμο στάδιο.

•  Ευκρινέστερη απεικόνιση των αλλοιώσεων ( μέγεθος, 
σχήμα , όρια , πυκνότητα).
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•  Ακριβής εντοπισμός των βλαβών ( βάθος, απόσταση 
από την θηλή και το δέρμα )

•  Σημαντική μείωση των ψευδώς θετικών ή ψευδώς 
αρνητικών διαγνώσεων, με αποτέλεσμα την αποφυ-
γή περιττών βιοψιών.

•  Μεγαλύτερη ευαισθησία στην ανάδειξη αποτιτανώ-
σεων.

•  Μείωση του αριθμού των ασθενών που κρίνεται 
απαραίτητη η διενέργεια επιπρόσθετων απεικονι-
στικών εξετάσεων ( πχ, εντοπιστικές μαστογραφίες, 
υπερήχους, μαγνητικές).

•  Μείωση της πιθανότητας εμφάνισης ενδιάμεσων 
καρκίνων (δηλαδή ανεύρεση  καρκίνου σε διάστημα 
λιγότερο του ενός έτους από τη διενέργεια της πιο 
πρόσφατης μαστογραφίας).

•  Λιγότερη πίεση κατά την εξέταση με αποτέλεσμα η 
μαστογραφία να γίνεται ανεκτή ακόμη και σε γυναί-
κες με ευαίσθητους μαστούς.

Ποιες γυναίκες έχουν μεγαλύτερο όφελος  
κάνοντας Τομοσύνθεση.

•  Η ψηφιακή Τομοσύνθεση μπορεί να γίνει στα πλαί-
σια του ετήσιου προληπτικού ελέγχου, ιδίως σε 
γυναίκες που έχουν πυκνούς μαστούς. 

•  Σε περιπτώσεις που υπάρχει κληρονομικό ιστορικό. 

•  Σε επανελέγχους σε  γυναίκες που  έχουν νοσήσει  
από καρκίνο του μαστού.

Επίσης η Ψηφιακή Τομοσύνθεση  μπορεί να βοηθήσει 
σε περιπτώσεις  διαγνωστικών προβλημάτων. 

•  Σε ψηλαφητά μορφώματα , όπου η κλασική  μαστο-
γραφία αδυνατεί να αναδείξει  τη βλάβη.

•  Μπορεί να αθωώσει  ύποπτα ευρήματα που έχουν 
βρεθεί σε άλλες διαγνωστικές εξετάσεις.

•  Σε περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότερες εστίες 
στους μαστούς (πολυεστιακοί, πολυκεντρικοί  
καρκίνοι).

•  Συσχέτιση με ευρήματα άλλων απεικονιστικών  
εξετάσεων.
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Ποιοι είναι οι περιορισμοί της Τομοσύνθεσης.

Η Τομοσύνθεση όπως και η ψηφιακή μαστογραφία αδυ-
νατούν να διακρίνουν μια κυστική από μία συμπαγή βλάβη.                                                                                                                                           
Επίσης υπάρχουν καρκίνοι που δεν είναι ορατοί ακόμη και 
με την τρισδιάστατη απεικόνιση (πχ καρκίνοι περιβαλλό-
μενοι από πολύ πυκνό ινοαδενικό ιστό και όχι λίπος, καρκί-
νοι με απουσία διαταραχής της αρχιτεκτονικής ή απουσία 
αποτιτανώσεων). Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται στις 
γυναίκες να κάνουν και συμπληρωματικές  εξετάσεις, όπως 
υπερηχογράφημα ή  μαγνητική μαστογραφία.

Συμπερασματικά η ψηφιακή Τομοσύνθεση αποτελεί 
ένα εξαιρετικό διαγνωστικό εργαλείο στα χέρια έμπειρων 
ιατρών και σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες  απεικονιστικές  
μεθόδους μπορεί να μειώσει σημαντικά τη θνησιμότητα  
από τον καρκίνο του μαστού.
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ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 
ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ 
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

από 
Αγγελική Μανέτου
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Όλοι μέχρι τώρα μιλούσαμε με βεβαιότητα μόνον για την 
αξία της μαστογραφίας στη διάγνωση διαφόρων παθήσε-
ων του μαστού και ιδιαίτερα του καρκίνου. Βεβαιότητα με 
περιορισμούς βέβαια εξαιτίας της ιδιαιτερότητας που έχει  
ο μαστός αφενός να ανήκει στα ακτινοευαίσθητα όργανα 
και αφετέρου να απαιτούνται υψηλές δόσεις ακτινοβολίας, 
προκειμένου να αναδειχτεί η όποια βλάβη. Οι παραπάνω 
περιορισμοί  μας έκαναν πάντα να είμαστε πολύ προσεκτι-
κοί με το θέμα της δόσης από την εξέταση και να συσχε-
τίζουμε τη δόση με τους ενδεχόμενους κινδύνους από 
αυτήν.  

            Στην ίδια ζυγαριά με τη προσλαμβανόμενη ακτινοβο-
λία  θα μπουν τα αναμενόμενα οφέλη από την προληπτική 
μαστογραφία. Σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο MISCAN, 
το οποίο βασίζεται σε επιδημιολογικές μελέτες, το 26% των 
θανάτων από καρκίνο του μαστού, θα μπορούσε να είχε 
προληφθεί με μια προληπτική μαστογραφία στις ηλικίες 
από 50-74.

            Ωστόσο, στην προσπάθεια να ποσοτικοποιηθεί 
η πιθανότητα πρόκλησης καρκίνου του μαστού από  τη 
μαστογραφία, θα πρέπει να ληφθούν υποχρεωτικά υπόψη 
οι πρόσφατες εκτιμήσεις της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής 
Ενέργειας (ICRP) σύμφωνα με τις οποίες η επαναληπτική 
ψηφιακή μαστογραφία θα προκαλέσει 10 θανάτους ανά 
100.000 εξεταζόμενες γυναίκες. 

Ο συνδυασμός των παραπάνω οδηγεί στο συμπέρασμα 
πως αν και η ετήσια προληπτική μαστογραφία στις ηλικίες 
από 50-80 θα προκαλέσει 10 θανάτους, από την άλλη  θα 
αποτρέψει περισσότερους από 1000.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας τη συχνότητα 
εμφάνισης του καρκίνου του μαστού, αλλά και τα οφέλη 
που προκύπτουν από την προληπτική μαστογραφία, έχει 
δρομολογήσει μέσω του προγράμματος ΕCIBC (European 
Commission Initiative on Breast Cancer) την ανάπτυξη μιας 
ολοκληρωμένης πολιτικής αντιμετώπισης του θέματος. 
Στη σχετική πλατφόρμα στο διαδίκτυο είναι ήδη αναρτη-
μένες κατευθυντήριες γραμμές (guidelines) που αφορούν 
στην απαιτούμενη συχνότητα προληπτικής μαστογραφίας 
ανάλογα με την ηλικία.
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ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ 
ΜΑΣΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

από 
Λυδία Ιωαννίδου - Μουζάκα
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Τι είναι το υπερηχογράφημα του μαστού;

Το υπερηχογράφημα ή οι υπέρηχοι του μαστού είναι μια 
απεικονιστική μέθοδος του μαστού με χρήση ακουστικού 
κύματος και πραγματοποιείται με ειδικά μηχανήματα υψη-
λής τεχνολογίας και χρησημοποιούνται υψίσυχνοι ηχοβο-
λείς (κεφαλές υπερήχων). Ο ηχοβολέας στέλνει μία δέσμη 
υπερήχων και δέχεται τις ανακλάσεις τους  από τον μαστό. 
Οι ανακλάσεις στέλνονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή 
(υπερηχοτομογράφος), όπου μετά από επεξεργασία δημι-
ουργείται η εικόνα στην οθόνη. Το υπερηχογράφημα είναι 
συμπληρωματική εξέταση των μαστών και μπορεί να ανα-
γνωρίσει εάν μια ανωμαλία ή ένα ογκίδιο είναι συμπαγές ή 
κυστικό , καλόηθες ή κακόηθες. Η αξιοπιστία της εξέτασης 
προϋπόθετει καλή γνώση του αντικειμένου καιεμπειρία 
του ιατρού (Ακτινολόγου ή Μαστολόγου) που εκτελεί την 
εξέταση. Μπορούμε να κάνουμε και ανασύνθεση της εικό-
νας  με 3D-4D απεικόνιση, ιδιαίτερα  χρήσιμη στην απεικό-
νιση των συμπαγών ογκιδίων.

Πώς πραγματοποιείται το υπερηχογράφημα  
του μαστού;

Το υπερηχογράφημα πραγματοποιείται με τη χρήση του 
ειδικού μηχανήματος των υπερήχων και με κατάλληλο για 
τον μαστό ηχοβολέα. Η γυναίκα τοποθετείται συνήθως σε 
ύπτια θέση και με τα χέρια πίσω από το κεφάλι.Για να πραγ-
ματοποιηθεί η εξέταση τοποθετείται ένα είδος γέλης (gel) 
επάνω  στον μαστό και σαρώνεται ακτινωτά με τον  ηχοβο-
λέα ολόκληρος ο μαστός δεξιά και αριστερά. Με την τοπο-
θέτηση της κεφαλής (του ηχοβολέα) επάνω στον μαστό 
η συσκευή αναπαράγει ανατομικές τομές του μαστού σε 
ασπρόμαυρη εικόνα. Εξετάζονται οι μαστοί σε όλη τους την 
επιφάνεια καθώς και οι μασχαλιαίες περιοχές. Είναι μέθο-
δος ανώδυνη, ακίνδυνη (δεν περιέχει ακτινοβολία), αναί-
μακτη και σχετικά σύντομη. Το υπερηχογράφημα πρέπει 
να εφαρμόζεται από ιατρούς που έχουν εμπειρία σ’ αυτή τη 
μέθοδο και γνωρίζουν καλά τις παθήσεις του μαστού.

Πότε πραγματοποιείται το υπερηχογράφημα  
του μαστού;

Το υπερηχογράφημα πραγματοποιείται κάθε φορά που 
θέλουμε να διερευνήσουμε ένα εύρημα που προέκυψε από 
την κλινική εξέταση ή τη μαστογραφία ή ακόμη και να επι-
βεβαιώσουμε με μια τρίτη εξέταση, ότι η αρνητική κλινική 
μας εξέταση και η μαστογραφία πράγματι είναι αρνητικές 
και δεν διαπιστώνεται ογκόμορφη βλάβη  ούτε με τους υπε-
ρήχους.
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Επιπλέον, η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί, σε συνδυα-
σμό πάντα με την κλινική εξέταση σε:

•  Σε γυναίκες μικρότερες των 35 ετών

•  Σε εγκύους

•  Σε θηλάζουσες

•  Σε περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνει παρακέντηση 
κάποιας ακτινολογικής ανωμαλίας υπό υπερηχογραφι-
κή καθοδήγηση

•  Σε περιπτώσεις προεγχειρητικής εντόπισης κάποιας 
ακτινολογικής ανωμαλίας με σύρμα

Είναι επικίνδυνο το υπερηχογράφημα μαστού;

Το υπερηχογράφημα δεν είναι καθόλου επικίνδυνο, 
αφού η ασθενής δεν δέχεται ακτινοβολία. Μπορεί να εφαρ-
μοσθεί σε οποιασδήποτε ηλικία και να επαναληφθεί όσες  
φορές χρειάζεται.

Μπορεί το υπερηχογράφημα του μαστού  
να αντικαταστήσει τη μαστογραφία;

ΟΧΙ. Το υπερηχογράφημα πραγματοποιείται ως συμπλή-
ρωμα της κλινικής εξέτασης και της μαστογραφίας. Δεν 
μπορεί να αντικαταστήσει τη μαστογραφία και γι’ αυτό είναι 
πολύ εσφαλμένη η άποψη που ακούμε να λέγεται ότι τον 
ένα χρόνο να γίνει μαστογραφία και τον άλλο χρόνο υπε-
ρηχογράφημα.

Καρκίνος μαστού Καρκίνος μαστού

Κύστη με ενδοκυστική εκβλάστηση
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Μπορεί το υπερηχογράφημα του μαστού  να αντικα-
ταστήσει τη μαστογραφία στην έγκαιρη διάγνωση 
του καρκίνου του μαστού;

Το υπερηχογράφημα υστερεί σε σχέση με τη μαστο-
γραφία, στην αναγνώριση μικρού μεγέθους αλλοιώσεων. 
Η μαστογραφία και δη σήμερα η ψηφιακή τομοσύνθεση, 
μπορεί να αναγνωρίσει ανωμαλίες ολίγων χιλιοστών. Ενώ το 
υπερηχογράφημα χρειάζεται μεγαλύτερο μέγεθος ογκιδίου. 
Επιπλέον, υστερεί στην ικανότητα ανίχνευσης μικροαποτιτα-
νώσεων, που αποτελούν πρώιμο εύρημα σε πολλούς καρκί-
νους του μαστού. Επειδή στόχος μας είναι να ανακαλυφθεί ο 
καρκίνος του μαστού σε μέγεθος ολίγων χιλιοστών, το υπε-
ρηχογράφημα υστερεί.  Δεν αποκλείεται όμως να συμβεί και 
ο καρκίνος του μαστού να τύχει να απεικονιστεί μόνον στο 
υπερηχογράφημα. Συνεπώς, η μαστογραφία παραμένει η 
εξέταση επιλογής για τον τακτικό περιοδικό προληπτικό  
έλεγχο των γυναικών για καρκίνο του μαστού.

Το υπερηχογράφηµα , ενώ µπορεί να αναδείξει και αυτό 
πολύ µικρές ογκόµορφες βλάβες και να δώσει πληροφορίες 
σε σχέση µε τα µορφολογικά τους χαρακτηριστικά και  την 
σκληρότητά τους (µέσω της µεθόδου της ελαστογραφίας), 
προσεγγίζοντας την ιστολογική τους δοµή , υστερεί στην 
ικανότητα ανίχνευσης µικροαποτιτανώσεων, που µπορεί 
να αποτελούν πρώιµο εύρηµα σε πολλούς καρκίνους του 
µαστού. Εξακολουθεί όµως το υπερηχογράφηµα να είναι µιά 
εξέταση υποκειµενική που σχετίζεται µε το µηχάνηµα και τον 
εξεταστή και έτσι έχει περιορισµένη χρήση στον προληπτικό 
έλεγχο.

Τι είναι η  ελαστογραφίατου μαστού;

Η ελαστογραφία μαστού είναι μία νέα τεχνική με υπέρηχους, 
με την οποία μπορούμε να μετρήσουμε την ελαστικότητα της 
βλάβης. Γίνεται κατά τη διάρκεια του υπερηχογραφήματος και 
μπορεί να μας αναδείξει χρωματογραφικά,  εάν ένα ογκίδιο 
είναι μαλακό ή σκληρό.  Τα κακοήθη ογκίδια είναι συνήθως 
σκληρά.  Επίσης μπορεί να ελέγξει την παρουσία αιμάτωσης.  
Η σκληρότητα και η αιμάτωση  έχουν σημαντικό ρόλο στη διά-
γνωση της κακοήθειας. Για να είναι αξιόπιστή η ελαστογραφία 
χρειάζεται αυτός/ή  που την εκτελεί να έχει μεγάλη εμπειρία. 

Η µαστογραφία παραµένει η εξέταση επιλογής για τον τακτι-
κό προληπτικό περιοδικό έλεγχο των γυναικών για καρκίνο 
του µαστού. Σε γυναίκες µε πυκνή σύσταση παρεγχύµατος 
στη µαστογραφία (παρατηρείται σε ποσοστό 50% του γυναι-
κείου πληθυσµού) συνιστάται η συµπληρωµατική εξέταση 
των µαστών µε υπερηχογράφηµα , προκειµένου να αποφευ-
χθεί  η ψευδώς αρνητική διάγνωση,  από την απόκρυψη ογκι-
δίων µέσα στο πυκνό παρέγχυµα του µαστού.
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ
 ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ

 ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ.

από 
Νίκη Μάργαρη
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Κυτταρολογική εξέταση μαστού

Η Κυτταρολογία συμβάλλει στη διαγνωστική προσέγγι-
ση καλοήθων και κακοήθων αλλοιώσεων του μαστού και 
στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, είτε της πρωτο-
γενούς πρόληψης με τη διάγνωση αλλοιώσεων που προ-
ηγούνται, είτε της δευτερογενούς πρόληψης με την έγκαι-
ρη διάγνωση αυτού σε αρχικό στάδιο. Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνεται ακόμη και ίαση όταν γίνεται ανίχνευση του 
καρκίνου σε μη διηθητική μορφή ή σε πολύ μικρό μέγε-
θος, οπότε και η πρόγνωση είναι εξαιρετικά καλή.

Τεχνικές κυτταρολογικής εξέτασης του μαστού:

I.  Κυτταρολογική εξέταση εκκρίματος της θηλής

II.   Η χρήση αυτόματου συστήματος αναρρόφησης

III.  Η μέθοδος Ductal Lavage

IV.  Η παρακέντηση δια λεπτής βελόνης (FNA)

V.    Η κυτταρολογική εξέταση εντυπωμάτων  
από τον μαστό

Κυτταρολογική εξέταση εκκρίματος της θηλής

Ο Γεώργιος Παπανικολάου περιέγραψε κύτταρα από 
αναρρόφηση ή αυτόματα εκκρίματα του μαστού σε ασυ-
μπτωματικές και συμπτωματικές γυναίκες και κατέληξε 
στο συμπέρασμα πως κάθε αυτόματο έκκριμα θα πρέπει 
να ελέγχεται κυτταρολογικά. Επί απουσίας ψηλαφητής 
μάζας ή οποιουδήποτε άλλου ευρήματος το έκκριμα της 
θηλής σπανίως οφείλεται σε κακοήθεια.
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Τις περισσότερες φορές τα εκκρίματα που σχετίζο-
νται με καρκίνο είναι αποτέλεσμα πορογενούς καρ-
κινώματος in situ ή θηλώδους καρκινώματος. Ένας 
μεγάλος αριθμός καρκίνων που διαγιγνώσκονται με 
την κυτταρολογική εξέταση του εκκρίματος της θηλής 
είναι αψηλάφητοι. Γι’αυτό όλες οι γυναίκες με αυτόμα-
το έκκριμα από τη θηλή ή με αλλοιώσεις σε αυτή πρέ-
πει να εξετάζονται κυτταρολογικά.

Προκειμένου να γίνει κλινική εκτίμηση του εκκρίμα-
τος σε σχέση με τη σοβαρότητα της αλλοίωσης που 
υποκρύπτεται θα πρέπει να έχουν ληφθεί υπ’όψιν το 
χρώμα (για παράδειγμα εάν είναι αιματηρό), η υφή και 
αν εκκρίνεται αυτόματα ή προκαλούμενο από τον ένα 
μαστό ή και από τους δύο.

Η χρήση αυτόματου συστήματος αναρρόφησης

Πρόκειται για μια μη επεμβατική και  ανώδυνη εξέτα-
ση με την οποία επιτυγχάνεται η συλλογή υγρού από της 
θηλές του μαστού. Ένα ειδικό δοχείο σε σχήμα κώνου 
τοποθετείται πάνω από τη θηλή στον κάθε μαστό και 
με την βοήθεια της θερμότητας και της αναρρόφησης 
επιτυγχάνεται η λήψη υλικού από τους γαλακτοφόρους 
πόρους. Στη συνέχεια το υγρό αυτό μονιμοποιείται 
απευθείας σε φιαλίδιο κυτταρολογίας υγρής φάσης. 
Απευθύνεται σε γυναίκες ασυμπτωματικές προεμμηνο-
παυσιακές ηλικίας 25-35 ετών ή και νωρίτερα εφ’όσον 
υπάρχει επιβαρυντικός παράγοντας.  

Η μέθοδος Ductal Lavage

Η μέθοδος σύμφωνα με την έγκριση που έχει πάρει 
από το FDA αποτελεί μέθοδο screening γυναικών 
ασυμπτωματικών υψηλού κινδύνου. Πρόκειται για μια 
ελάχιστα επεμβατική και αναίμακτη μέθοδο έκπλυσης 
των γαλακτοφόρων πόρων του μαστού, η οποία διαρ-
κεί 20-30 λεπτά. Πραγματοποιείται  με τοπική αναι-
σθησία ή με ελαφρά νάρκωση (μέθη). Η διαδικασία 
γίνεται  για την έγχυση φυσιολογικού ορού μετά τον 
καθετηριασμό των πόρων του μαστού, ενώ στη συνέ-
χεια ακολουθεί η έκπλυσή τους προκειμένου να γίνει 
η λήψη κυττάρων από τους  πόρους και να πραγματο-
ποιηθεί η κυτταρολογική εξέταση.
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Παρακέντηση δια λεπτής βελόνης (FNA)

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η FNA μπορεί να παρέχει μια 
ακριβή, γρήγορη, λιγότερο τραυματική και οικονομική 
διάγνωση για τις περισσότερες αλλοιώσεις του μαστού. Η 
τεχνική είναι ιδιαίτερα εφαρμόσιμη τόσο σε κυστικές όσο 
και σε συμπαγείς αλλοιώσεις. Μπορεί να παρέχει ταχεία 
επιβεβαίωση της διάγνωσης πρωτοπαθούς, υποτροπιά-
ζοντος, μεταστατικού ή φλεγμονώδους καρκίνου του 
μαστού.

Είναι  ένα σημαντικό «εργαλείο» στη διάγνωση ψηλαφη-
τών και μη ψηλαφητών αλλοιώσεων του μαστού, κατά την 
οποία ο/η Ιατρός που διενεργεί την εξέταση επιτυγχάνει 
την λήψη υλικού πραγματοποιώντας αρκετές διελεύσεις 
μέσα στην αλλοίωση σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Είναι 
ιδιαίτερης σημασίας η συνεργασία κλινικού και εργαστη-
ριακού ιατρού για τη λήψη ικανοποιητικού υλικού, ενώ τα 
κυτταρολογικά ευρήματα συνεκτιμώνται πάντοτε με τα 
κλινικά και απεικονιστικά ευρήματα (τριπλή δοκιμασία). 

 

Η κυτταρολογική εξέταση εντυπωμάτων  
από τον μαστό

Η κυτταρολογική εξέταση εντυπωμάτων από τον μαστό 
εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει εξέλκωση στο 
δέρμα ή στη θηλή του μαστού. Η λήψη εντυπωμάτων μπο-
ρεί επίσης να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια του χειρουρ-
γείου με εφαρμογή απευθείας στο ογκίδιο του μαστού ή 
στον  λεμφαδένα φρουρό προκειμένου να διερευνηθεί η 
παρουσία μεταστατικού καρκινώματος. 

Εφαρμογή ειδικών δεικτών

Αρκετές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει την διαγνωστική 
ακρίβεια των βιοδεικτών του μαστού (ER, PR, Her2-neu, 
p53, Ki67 και Bcl-2). Οι δείκτες που εξετάζονται περιλαμ-
βάνουν τη διάγνωση μιας βλάβης του μαστού, την ταυτο-
ποίηση του μαστού ως κύρια πηγή μεταστατικής βλάβης, 
την αξιολόγηση των προγνωστικών δεικτών του μαστού 
και την παρακολούθηση της εξέλιξης του όγκου.
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Καρκίνος του μαστού στον άντρα

Ο καρκίνος του μαστού στους άντρες είναι σπάνι-
ος και συνδέεται με μια επιθετική κλινική πορεία. Σε 
αντίθεση με τις γυναίκες οι οποίες τείνουν να γνωρί-
ζουν αυτήν την ασθένεια και τα πιθανά προειδοποι-
ητικά σημάδια της, οι άνδρες συχνά τα αγνοούν με 
αποτέλεσμα να μην δώσουν τόσο μεγάλη σημασία σε 
ένα «εξόγκωμα» του μαστού. Το αποτέλεσμα είναι η 
διάγνωση του καρκίνου του μαστού στους άντρες να 
γίνεται πολλές φορές καθυστερημένα και σε ήδη προ-
χωρημένο στάδιο.

Οι παράγοντες κινδύνου που έχουν συνδεθεί με τον 
καρκίνο του μαστού στους άντρες είναι: η ηλικία, οικο-
γενειακό ιστορικό, ορμονικοί παράγοντες (όπως είναι 
η ορμονοθεραπεία για τον καρκίνο του προστάτη), 
γενετικοί παράγοντες (όπως είναι η μετάλλαξη του 
γονιδίου BRCA2), ιστορικό έκθεσης σε ιονίζουσα ακτι-
νοβολία, ο αλκοολισμός και η κίρρωση του ήπατος. 

Μελέτες δείχνουν ότι η χρήση της αναρρόφησης με 
λεπτή βελόνη (FNA) μπορεί να επιτρέψει τη διάκριση 
της γυναικομαστίας από το καρκίνωμα και κατά συνέ-
πεια να αποφύγει ο ασθενής τη χειρουργική επέμβα-
ση. Η γυναικομαστία είναι η πιο κοινή αιτία καλοήθων 
αλλοιώσεων του μαστού στους άντρες. 
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ΞΕΡΕΤΕ  
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΟΨΙΑ  

ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ;

από 
Σάββα Παπαδόπουλο
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Τί είναι βιοψία του μαστού;

Είναι η εξέταση στο μικροσκόπιο του ιστού ή του 
ογκιδίου που αφαιρεί ο Μαστολόγος από τον μαστό. 
Στην ιατρική γλώσσα λέγεται «ιστολογική εξέταση».

Πώς μπορεί να γίνει μια βιοψία;

Με χειρουργική επέμβαση, μικρή ή μεγάλη, ή ακόμη 
και με παρακέντηση με ειδική χονδή βελόνα. Στις 
άνωτέρω περιπτώσεις λαμβάνεται ή ένα τμήμα ιστού 
(μικρό ή μεγάλο), ή εξαιρείται ολόκληρο το ογκίδιο και  
γίνεται η ιστολογική εξέταση (βιοψία).

Ποιός ιατρός εκτελεί την ιστολογική εξέταση;

Ο ιατρός που εκτελεί την ιστολογική εξέταση ονομά-
ζεται Παθολογοανατόμος.

Ο ρόλος του παθολογοανατόμου στη διάγνωση κυρί-
ως, αλλά και στην πρόγνωση ενός καρκίνου στον μαστό 
είναι πολύ σημαντική.

Ποιός είναι ο ρόλος του Παθολογοανατόμου:

Ο ρόλος του Παθολογοανατόμου συνίσταται:

α)  Προεγχειρητικά με τη λήψη ιστού σε μικρή διαγνω-
στική επέμβαση με χονδρή βελόνα, 

β)  Διεγχειρητικά (κατά τη διάρκεια της χειρουργικής 
επέμβασης) με τη διενέργεια ταχείας βιοψίας. Ο 
Παθολογοανατόμος στην περίπτωση της ταχείας 
βιοψίας είναι υποχρεωμένος μέσα σε λίγα λεπτά της 
ώρας, να επεξεργαστεί το υλικό που του στέλνει ο 
Μαστολόγος από το χειρουργείο, ενώ  η ασθενής βρί-
σκεται κάτω από την επίδραση γενικής αναισθησίας 
(δηλ. είναι ναρκωμένη) και να αποφασίσει αν πρό-
κειται για καλοήθεια ή κακοήθεια και σε περίπτωση 
κακοήθειας να ελέγξει τα υγιεί όρια. Με τον τρόπο 
αυτό, βοηθάει τον Μαστολόγο  να επιλέξει τη σωστή 
κάθε φορά για τη συγκεκριμένη ασθενή χειρουργική 
επέμβαση. Διεγχειρητικά επίσης αποφαίνεται αν ο 
λεμφαδένας φρουρός είναι διηθημένος ή όχι.

γ)  Μετεγχειρητικά με την επεξεργασία τμήματος 
μαστού, ή ολόκληρου του μαστού (παρασκεύασμα 
μαστεκτομίας), με την κανονική ιστολογική εξέταση 
του λεμφαδένα φρουρού ή/και  με τους λεμφαδένες 
από τη μασχάλη. Επίσης, ο Παθολογοανατόμος συμ-
βάλλει στην εξέταση βιοψίας που λαμβάνεται από 
ύποπτη για μετάσταση εστία.
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Πώς τίθεται η διάγνωση;

Το χειρουργικό παρασκεύασμα ύστερα από κατάλληλη 
επεξεργασία, τοποθετείται επάνω σε γυάλινα πλακάκια τα 
οποία βάφονται και στη συνέχεια εξετάζονται από τον/την 
Παθολογοανατόμο στο μικροσκόπιο. Ακολούθως συντάσ-
σεται η έκθεση της ιστολογικής εξέτασης (δηλ. καταγρά-
φονται όλα τα στοιχεία που ο /η Παθολογοανατόμος δια-
πιστώνει στην εξέταση). Στην έκθεση ακόμη καταγράφεται 
η τελική διάγνωση και τα στοιχεία που σχετίζονται με την 
πρόγνωση και τη βιολογική συμπεριφορά της αλλοίωσης.

Τι μπορεί να είναι η τελική διάγνωση  
μιας ιστολογικής εξέτασης;

Η τελική διάγνωση μιας ιστολογικής εξέτασης μπορεί να 
είναι:

• Καλοήθης αλλοίωση

•  Προκαρκινωματώδης ή οριακής κακοήθειας αλλοίωση 
που κατατάσσει την ασθενή σε ομάδα υψηλής επικιν-
δυνότητας για μελλοντική ανάπτυξη καρκινώματος 
μαστού.

• Κακοήθης αλλοίωση

Η σωστή διάγνωση στηρίζεται στη σωστή συνεργασία και 
την εμπειρία τόσο του ιατρού που εκτελεί τη χειρουργική 
επέμβαση (Μαστολόγου) όσο και του Παθολογοανατόμου 
που διενεργεί την ιστολογική εξέταση (βιοψία).

Τα ιστολογικά χαρακτηριστικά μιας οριακής αλλοίωσης 
που έχουν προγνωστική σημασία για την ασθενή, είναι 
στοιχεία που θα αναζητήσει ο Παθολογοανατόμος στη 
μικροσκοπική εξέταση, για να ενημερώσει τόσο τον θερά-
ποντα ιατρό όσο και την ίδια τη γυναίκα.

Τα άτομα που πιθανόν ανήκουν σε ομάδα υψηλής επικιν-
δυνότητας για ανάπτυξη καρκίνου του μαστού, αποτελούν 
μια ξεχωριστή ομάδα που θα χρειασθεί στενότερη παρα-
κολούθηση.
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Όταν πρόκειται για κακοήθεια, ο Παθολογοανατόμος 
πρέπει να εκτιμήσει το ακριβές μέγεθος του όγκου, να μελε-
τήσει τα ιδιαίτερα ιστολογικά του χαρακτηριστικά και να 
διερευνήσει την παρουσία ή μη μεταστάσεων στους λεμ-
φαδένες (εφ’ όσον έχουν συναφαιρεθεί).

Παράλληλα, σήμερα ο Παθολογοανατόμος έχει τη δυνα-
τότητα με σύγχρονα μέσα, να προσδιορίσει στον ιστό δεί-
κτες όπως ογκογονίδια, ορμονικούς υποδοχείς, δείκτες 
κυτταρικού πολλαπλασιασμού κ.ά. που σχετίζονται με 
τη βιολογική δραστηριότητα του όγκου και βοηθούν τον 
θεράποντα ιατρό να προσαρμόσει στην κάθε περίπτωση 
την κατάλληλη  συμπληρωματική θεραπευτική αγωγή. Τα 
στοιχεία αυτά θα βοηθήσουν στον καθορισμό της πρόγνω-
σης και κατά συνέπεια την πορεία της νόσου.

Είναι γνωστό ότι η πρόγνωση των ασθενών με καρκίνο 
του μαστού διαφέρει από ασθενή σε ασθενή και υπάρχουν 
ασθενείς με άριστη, μέτρια ή κακή πρόγνωση.

Με βάση την τελική διάγνωση από την ιστολογική έκθε-
ση, ο θεράπων ιατρός είτε θα καθησυχάσει την ασθενή και 
δεν θα ακολουθήσει άλλη συμπληρωματική θεραπεία, είτε 
θα της συστήσει κάποια παρακολούθηση, είτε θα της χορη-
γήσει κάποια συμπληρωματική θεραπεία.

Είναι γνωστό ότι η πρόγνωση των ασθενών με καρκίνο 
του μαστού διαφέρει από ασθενή σε ασθενή και υπάρχουν 
ασθενείς με άριστη, μέτρια ή κακή πρόγνωση.

Με βάση την τελική διάγνωση από την ιστολογική έκθε-
ση, ο θεράπων Ιατρός είτε θα καθησυχάσει την ασθενή και 
δεν θα ακολουθήσει άλλη συμπληρωματική θεραπεία, είτε 
θα της συστήσει κάποια παρακολούθηση, είτε θα της χορη-
γήσει κάποια συμπληρωματική θεραπεία.

60



61

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ  

ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

από 
Λυδία Ιωαννίδου - Μουζάκα
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Είναι η χειρουργική επέμβαση η μέθοδος  εκλογής 
για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού;

Τις περισσότερες φορές ΝΑΙ. Υπάρχουν όμως και περι-
πτώσεις –τον τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί οι ενδείξεις 
– που θα πρέπει να προηγηθεί  θεραπεία με φάρμακα δηλ. 
χημειοθεραπεία και μετά να ακολουθήσει η χειρουργική 
επέμβαση.

Η απόλυτα αποδεκτές περιπτώσεις όπου οπωσδήποτε 
εφαρμόζεται η προεγχειρητική χημειοθεραπεία είναι ο 
τοπικά προχωρημένος καρκίνος του μαστού και ο φλεγμο-
νώδης καρκίνος του μαστού.

Ποιά είδη χειρουργικής επέμβασης υπάρχουν;

Υπάρχουν οι λεγόμενες Συντηρητικές (δεν αφαιρείται 
ο μαστός) και Ριζικές (αφαιρείται ο μαστός) χειρουργικές 
επεμβάσεις. 

•  Η ευρεία ογκεκτομή, που αφορά μόνον την εξαίρεση 
του ογκιδίου ή της ακτινολογικής ανωμαλίας και του 
περιβάλλοντος ιστού.

•  Η τμηματεκτομή που αφορά στην εξαίρεση ενός τεταρ-
τημορίου του μαστού, σ’ αυτό που έχει αναπτυχθεί ο 
όγκος.

Και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να γίνει  εξαίρεση του 
λεμφαδένα φρουρού ή και λεμφαδενικός καθαρισμός.

Στις ριζικές επεμβάσεις περιλαμβάνονται:

•  Η απλή μαστεκτομή, όπου αφαιρείται ο μαστός με τη 
θηλή και την θηλαία άλω και

•  Η τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή όπου μαζί με τον 
μαστό αφαιρούνται και οι λεμφαδένες της μασχάλης.

Και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να γίνει  εξαίρεση του 
λεμφαδένα φρουρού ή και λεμφαδενικός καθαρισμός.

Από ποιους παράγοντες εξαρτάται σε τι είδους επέμ-
βαση  θα υποβληθεί η γυναίκα;

Σε ποιό είδος επέμβασης θα υποβληθεί η γυναίκα εξαρτά-
ται από μερικούς παράγοντες τους οποίους εκτιμούμε από 
την κλινική εξέταση, τη μαστογραφία, αλλά και τον τύπο 
του καρκίνου, ούτως ώστε η γυναίκα να μην κινδυνεύει στο 
εγγύς μέλλον να πάθει τοπική υποτροπή. (Βλ. Κεφάλαιο “Η 
επιλογή του είδους της Χειρουργικής επέμβασης στον καρ-
κίνο του μαστού”) Οι παράγοντες αυτοί είναι:
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•  Η ηλικία. Όσο ποιο νέα η γυναίκα τόσος μεγαλύτε-
ρος είναι ο κίνδυνος της τοπικής υποτροπής.

•  Το μέγεθος του ογκιδίου και μάλιστα σε σχέση με το 
μέγεθος του μαστού, π.χ. ένα ογκίδιο μεγέθους 2 cm 
μπορεί εύκολα να υποβληθεί σε συντηρητική επέμ-
βαση, σε μία γυναίκα, αν το μέγεθος του μαστού της 
είναι μεγάλο, παρά όταν είναι μικρό.

•  Η πολυεστιακή ή πολυκεντρική ανάπτυξη του καρκίνου. 
Στις περιπτώσεις αυτές απαγορεύεται συντηρητική 
επέμβαση.

• Η επιθυμία της γυναίκας.

•  Κοινωνικοί   λόγοι. Περιπτώσεις ασθενών που μένουν 
μακριά από μεγάλα Ιατρικά Κέντρα και δεν μπο-
ρούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα 
μακριά από τα σπίτια τους, για να υποβληθούν σε 
συντηρητική επέμβαση μαστού που εκ προοιμίου 
απαιτεί και 6 εβδομάδες για Ακτινοθεραπεία.

• Τοπικά προχωρημένη κατάσταση του όγκου.

Υπάρχουν επιπλοκές σε μία χειρουργική επέμβαση 
στον μαστό;

Όπως σε όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις έτσι και 
στις επεμβάσεις του μαστού υπάρχει μετεγχειρητι-
κός κίνδυνος για αιμορραγία και φλεγμονή. Ήσσονος 
σημασίας είναι η συγκέντρωση λέμφου στην περιοχή 
της μαστεκτομής, η λεγόμενη λεμφοκήλη. Ως απώτερη 
επιπλοκή θεωρείται το μετεγχειρητικό λεμφοίδημα του 
σύστοιχου άνω άκρου, δηλ. διόγκωση και οίδημα.

Υπάρχει περίπτωση να προηγηθεί η χημειοθερα-
πεία της χειρουργικής επέμβασης;

NAI. Όταν θέλουμε να μικρύνουμε το μέγεθος του 
όγκου, πριν το χειρουργείο ή σε περίπτωση φλεγμονώ-
δους καρκίνου. Σήμερα υπάρχει αυτή η τάση γενικότε-
ρα.

Υπάρχει περίπτωση σε πολύ αρχόμενο καρκίνο  
να πρέπει να γίνει μαστεκτομή;

ΝAI, ακόμη και σε πολύ αρχική μορφή καρκίνου που 
είναι το μη διηθητικό ή in situ καρκίνωμα, χρειάζεται 
μερικές φορές να γίνεται μαστεκτομή, εάν παρουσιάζει 
πολυκεντρική ή πολυεστιακή ανάπτυξη το καρκίνωμα.



64

 

 

 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2021 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Ημερομηνίες διεξαγωγής κύκλων σπουδών:

2-3 Ιουλίου 2021 

22-23 Οκτωβρίου 2021

19-20 Νοεμβρίου 2021

10-11 Δεκεμβρίου 2021

14-15 Iανουαρίου 2022

 



65

ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 
ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 

ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

από 
Λυδία Ιωαννίδου - Μουζάκα

 

 

 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2021 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Ημερομηνίες διεξαγωγής κύκλων σπουδών:

2-3 Ιουλίου 2021 

22-23 Οκτωβρίου 2021

19-20 Νοεμβρίου 2021

10-11 Δεκεμβρίου 2021

14-15 Iανουαρίου 2022

 



6666

Η Χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού 
χωρίζεται σε δύο βασικές ομάδες τη Ριζική Χειρουργική και 
τη Συντηρητική.

Η Ριζική Χειρουργική  αφορά στην αφαίρεση του μαστού 
και μπορεί να είναι απλή Μαστεκτομή ή Τροποποιημένη 
Ριζική Μαστεκτομή όπου μαζί με τον μαστό αφαιρούνται 
και οι λεμφαδένες από τη μασχάλη.

Η Συντηρητική Χειρουργική αφορά στην μη αφαίρεση 
του μαστού δηλ. στη διατήρηση του μαστού και περιλαμβά-
νει την Ογκεκτομή, την Ογκοπλαστική, την Τμηματεκτομή 
και τον λεμφαδένα φρουρό.   

            Ο σκοπός της παρούσας ενημέρωσης επικεντρώνεται  
στην επιλογή του τύπου της χειρουργικής επέμβασης 
αυτής καθ’ εαυτής στις περιπτώσεις καρκίνου του μαστού.  

Η επιλογή  του είδους της  χειρουργικής  επέμβασης στην 
αντιμετώπιση  του  καρκίνου  του μαστού είναι κάτι πολύ 
σημαντικό για την υγεία της ασθενούς και την μετέπειτα 
εξέλιξη της νόσου.

Η επιλογή  του είδους της  χειρουργικής  επέμβασης δεν 
μπορεί να είναι “ΟΝΕ SIZE” μέθοδος, δηλ. ενός και μόνον 
τύπου χειρουργική επέμβαση για όλες τις περιπτώσεις 
του καρκίνου του μαστού.  Η επιλογή  του είδους της  χει-
ρουργικής  επέμβασης, θα πρέπει να είναι απόλυτα εξατο-
μικευμένη για την κάθε ασθενή σύμφωνα με τα δικά της και 
μόνον ευρήματα. Θα πρέπει να είναι Ογκολογικά αποδεκτή, 
δηλ.  η επέμβαση δεν θα πρέπει να αυξάνει τα ποσοστά της 
τοπικής υποτροπής της νόσου στον ίδιο μαστό.  Σκοπός 
της Επιστημονικής κοινότητας  είναι η τοπική υποτροπή 
να είναι σε χαμηλά επίπεδα, δηλ. της τάξεως μέχρι 1% στην 
10ετία. 

Υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που επιτρέπουν 
ευκολότερα την επιλογή της συντηρητικής  χειρουρ-
γικής επέμβασης στον Μαστό και ποιες είναι αυτές; 

Πράγματι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και αυτές είναι:

•  Οι  μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς.

•  Οι μικροί  όγκοι  έως 2 εκ., και το πολύ έως 3 εκ. σε μεγα-
λύτερους μαστούς.

•  Οι μονήρης όγκοι, ή και  διπλοί όγκοι αλλά στο ίδιο 
τεταρτημόριο του μαστού.
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•   Όταν η χειρουργική  επέμβαση πραγματοποιείται από 
έμπειρο/η  Μαστολόγο.

•   Η συγκεκριμένη θέση στην οποία εντοπίζεται το ογκί-
διο.

•   Όγκοι με χαμηλό δείκτη κακοήθειας, Grade I και  II.

•   Η επιθυμία της ασθενούς και κατά πόσο η ασθενής είναι 
άτομο που μπορεί συμμορφωθεί  με τις οδηγίες.       

Η επιθυμία της ασθενούς παίζει κάποιο ρόλο στο 
είδος της επέμβασης που θα επιλεγεί;   

Η επιθυμία της ασθενούς είναι κάτι που θα πρέπει να 
γίνεται σεβαστό από όλους. Θα πρέπει όμως παράλληλα να 
εξηγείται  στην ασθενή  με  κάθε λεπτομέρεια:

•   το τι έχει

•   σε τι επέμβαση της συστήνεται να υποβληθεί

•   να συμμετέχει και η ίδια στη λήψη της απόφασης

Επειδή η παράληψη κάποιου από τα ανωτέρω, σήμερα 
αποτελεί Ιατρική αμέλεια, θα πρέπει να έχουμε γραπτά και 
υπογεγραμμένη τη συγκατάθεση της ασθενούς πριν το  χει-
ρουργείο.

Υπάρχουν απόλυτες αντενδείξεις για Συντηρητική 
Χειρουργική επέμβαση σε κάποιες ασθενείς;

Ασφαλώς όπως π.χ.:

•  Η πολυκεντρικότητα του όγκου, ανεξάρτητα αν αυτός  
          είναι μη διηθητικός ή  διηθητικός. 

•   Οι μεγάλοι όγκοι με τοπικά εκτεταμένη κακοήθεια.

•   Ο φλεγμονώδης  καρκίνος του μαστού.

•   Η ύπαρξη διάχυτων συρρεουσών μικροαποτιτανώσε-
ων.

•   Η διάγνωση καρκίνου μαστού σε περίοδο εγκυμοσύ-
νης 1ου ή 2ου τριμήνου .

•   Όταν υπάρχει διαπιστωμένη γονιδιακή επιβάρυνση 
στα γονίδια  BRCA1 & BRCA2 και στα νεώτερα.

•   Εάν έχει προηγηθεί  ακτινοβολία του θωρακικού τοιχώ-
ματος για οποιαδήποτε αιτία.

•   Εάν συνυπάρχει κάποια νόσος του κολλαγόνου.
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Υπάρχουν και σχετικές αντενδείξεις για συντηρητική 
χειρουργική αντιμετώπιση; αυτές με τι σχετίζονται;

Μάλιστα. Αυτές είναι:

•  Το μη διηθητικό πορογενές καρκίνωμα του μαστού με 
διάχυτες μικροαποτιτανώσεις  και  

•  Οι  διπλοεστιακοί όγκοι στο ίδιο τεταρτημόριο, εφόσον 
το ογκολογικό και κοσμητικό αποτέλεσμα δεν θα είναι 
ικανοποιητικό. 

Άρα η επιλογή του είδους της χειρουργικής επέμβασης 
στον μαστό είναι κάτι πολύ σημαντικό, θα πρέπει να γίνεται  
σύμφωνα με τους Διεθνώς αποδεκτούς κανόνες και επ’ ουδε-
νί λόγο μπορούμε να κάνουμε σε όλες τις ασθενείς την ίδια 
επέμβαση.

Μήπως θα μπορούσε με συντομία  να αναφερθεί τι 
συμβαίνει  με το θέμα των  λεμφαδένων της μασχά-
λης;

Παλαιοτέρα συνηθίζετο σε κάθε περίπτωση καρκίνου 
του μαστού να γίνεται λεμφαδενικός καθαρισμός και να 
αφαιρούνται οι λεμφαδένες της μασχάλης. Το γεγονός 
αυτό αύξανε τη νοσηρότητα της επέμβασης. Σήμερα, ανε-
ξάρτητα με το είδος της επέμβασης στον  μαστό, (ριζική ή 
συντηρητική),  γίνεται προσπάθεια  συντηρητικής  χειρουρ-
γικής επέμβασης στους λεμφαδένες της μασχάλης. Αυτό 
επιτυγχάνεται με τον εντοπισμό του λεμφαδένα φρουρού 
με ραδιενεργό ουσία ή με χρωστική,  πριν το χειρουργείο 
και την εξαίρεση του κατά τη διάρκεια της χειρουργικής 
επεμβάσεως. Εάν διαπιστωθεί πρόβλημα στον λεμφαδένα 
φρουρό στην ταχεία βιοψία κατά τη διάρκεια της χειρουρ-
γικής επεμβάσεως, τότε γίνεται κανονική εξαίρεση και των 
υπολοίπων λεμφαδένων της μασχάλης, δηλ. ο λεγόμενος  
λεμφαδενικός καθαρισμός. Εάν η ταχεία βιοψία είναι αρνη-
τική, δεν αφαιρούνται άλλοι λεμφαδένες.

Στις περιπτώσεις που γίνεται συντηρητική χειρουρ-
γική θεραπεία χρειάζεται κάποια συμπληρωματική 
προφυλακτική δράση;

Στις περιπτώσεις αυτές η χειρουργική μας αντιμετώπιση 
θα πρέπει να συμπληρωθεί με  Ακτινοθεραπεία.
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Η Ακτινοθεραπεία  καλύπτει τις ασθενείς και έχει 
καλά αποτέλεσμα;

Όταν η Συντηρητική επέμβαση έχει γίνει με όλους τους 
κανόνες  όπως:

•   Τα όρια εκτομής να είναι υγιή

•   Το Grade του όγκου να είναι  χαμηλής κακοηθείας (I ή II)

•   Το μέγεθος του όγκου μέχρι 2 εκ. και σε περίπτωση 
μεγάλου μαστού μέχρι 3 εκ.

•   Ο κίνδυνος τοπικής υποτροπής να  είναι 1% ανά έτος 

Τότε η επιβίωση της γυναίκας με συντηρητική χειρουρ-
γική επέμβαση είναι ίδια με αυτή της ριζικής επεμβάσεως.   

Από τι εξαρτάται η  ποσότητα του μαζικού αδένα που 
θα πρέπει να αφαιρεθεί, για να έχουμε υγιή όρια;

Αυτό εξαρτάται από :

•   Το μέγεθος του όγκου

•   Τα ιστολογικά χαρακτηριστικά του όγκου

•   Τη μέθοδο ανίχνευσης του όγκου

•   Τη χειρουργική εμπειρία του/της Μαστολόγου

Σε ποιες περιπτώσεις είναι δυνατόν να μην εκτιμη-
θούν σωστά τα όρια;

Οι κύριες αιτίες για τη μη σωστή εκτίμηση των εγχειρητι-
κών ορίων είναι:

•   Ακατάλληλη εξαίρεση του μαζικού  ιστού

•   Λήψη τυχαίας θέσης από την Παθολογοανατόμο για 
βιοψία

•   Διακοπτόμενη επέκταση των καρκινικών κυττάρων 
από τον πρωτοπαθή όγκο

Τα χειρουργικά όρια θα πρέπει να είναι υγιή επει-
δή η συμπληρωματική Ακτινοθεραπεία χορηγείται για  
να αποστειρώσει την περιοχή, ΌΧΙ για να καλύψει κακούς   
χειρουργικούς χειρισμούς.

Το μήνυμα που θα πρέπει να ληφθεί είναι ότι η επιλογή  του 
είδους της  χειρουργικής  επέμβασης στην αντιμετώπιση  
του  καρκίνου  του μαστού είναι κάτι πολύ σημαντικό για την 
υγεία της ασθενούς και την μετέπειτα εξέλιξη της νόσου, και 
γι’ αυτό το είδος της  χειρουργικής  επέμβασης δεν μπορεί να 
είναι  “ΟΝΕ SIZE”  μέθοδος.
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Τί είναι η αποκατάσταση του μαστού;

Είναι η εκ νέου ανάπλαση του μαστού που αφαιρέθηκε με 
μαστεκτομή. Μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με τη μαστεκτο-
μή ή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Στην πρώτη περί-
πτωση που γίνεται η ανάπλαση ταυτόχρονα με τη μαστε-
κτομή η γυναίκα έχει το πλεονέκτημα να ξυπνήσει μετά το 
χειρουργείο και να έχει πάλι δυο μαστούς, έχοντας τον και-
νούργιο μαστό στη θέση του παλιού.

Τί προσφέρει η αποκατάσταση του μαστού;

Η αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή προ-
σφέρει στις γυναίκες καταρχήν ψυχολογική στήριξη και 
αποφυγή της εικόνας του ακρωτηριασμού αμέσως μετά 
την επέμβαση. Στη συνέχεια εξυπηρετεί τη γυναίκα στις 
κινήσεις και στο ντύσιμό της αφού δεν κινδυνεύει να της 
φύγει η πρόθεση.

Σήμερα αυτές οι επεμβάσεις έχουν πολύ καλά αποτελέ-
σματα αφού οι νέες χειρουργικές τεχνικές, η εξειδίκευση 
των πλαστικών χειρουργών και οι νέες προθέσεις βοηθούν 
θετικά στο θέμα.

Ποιά ασθενής είναι κατάλληλη για αποκατάσταση;

Οι περισσότερες ασθενείς με καρκίνο του μαστού είναι 
κατάλληλες για αποκατάσταση του μαστού η οποία μπορεί 
να γίνει αμέσως μετά τη μαστεκτομή.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που θα πρέπει για 
λόγους ιατρικούς και όχι μόνον από τη νόσο του καρκίνου, 
η αποκατάσταση του μαστού να καθυστερήσει και να γίνει 
σε δεύτερο χρόνο.

Η ενημέρωση όμως των γυναικών με καρκίνο του μαστού 
σήμερα, προεγχειρητικά, είναι υποχρέωση του θεράπο-
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ντος ιατρού και δίνει στις γυναίκες τη δυνατότητα να 
αντιμετωπίσουν πιο θετικά τον καρκίνο του μαστού και 
με προοπτικές για το μέλλον.

Είναι ακίνδυνη η αποκατάσταση του μαστού;

Θεωρητικά, όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις περι-
κλείουν κάποιους κινδύνους και θεωρητικά σχεδόν 
όλες οι γυναίκες μπορούν να υποβληθούν σε αποκα-
τάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή. Οι κίνδυ-
νοι στην περίπτωση της αποκατάστασης μπορούν να 
συνοψιστούν σε αιμορραγία, συλλογή υγρού, υπερτρο-
φική ουλή, μόλυνση και ρίκνωση της κάψας.

Η αποκατάσταση του μαστού δεν έχει καμία επί-
δραση στις υποτροπές της νόσου και δεν εμποδίζει τη 
μετεγχειρητική χορήγηση προφυλακτικής χημειοθε-
ραπείας ή ακτινοθεραπείας.

Υπάρχει μόνον ένας τρόπος αποκατάστασης;

OXI. Υπάρχουν πολλοί τρόποι αποκατάστασης, άλλοι 
πιο απλοί και άλλοι πιο περίπλοκοι που χρησιμοποιού-
νται ανάλογα με την περίπτωση.

Μερικές από αυτές τις μεθόδους είναι:

• Αποκατάσταση με διαστολέα ιστών,

•  Αποκατάσταση με κρημνούς, όπως του πλατέως 
ραχιαίου μυός, του ορθού κοιλιακού μυός κ.α.

Ασφαλώς όμως το ποια μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί 
είναι θέμα που η κάθε γυναίκα θα πρέπει να το συζητή-
σει με τον ιατρό της.

Πώς σχεδιάζεται η επέμβαση;

Ο Μαστολόγος μπορεί να συζητήσει για την αποκα-
τάσταση του μαστού αμέσως μόλις πληροφορήσει τη 
γυναίκα για τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και 
αρχίσει να συζητά για τη θεραπεία της. Ιδανικό είναι 
αμέσως μετά να στείλει τη γυναίκα στον Πλαστικό 
Χειρουργό για να ολοκληρωθεί η όλη προεργασία του 
προεγχειρητικού σχεδιασμού.

Ο Πλαστικός Χειρουργός θα πρέπει να εξηγήσει τις 
διάφορες χειρουργικές μεθόδους και σε συνεννόηση 
με τον/την Μαστολόγο να καταλήξουν στην κατάλληλη 
για την ασθενή επέμβαση. Επίσης, πρέπει να συζητηθεί 
το είδος της αναισθησίας, ο χρόνος νοσηλείας, αλλά και 
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το κόστος της επέμβασης εφόσον η ασθενής πρόκειται να 
χειρουργηθεί σε ιδιωτικό νοσοκομείο.

Τα είδη των επεμβάσεων

• Δ ι α σ τ ο λ έ α ς  ι σ τ ώ ν

Η πιο συνηθισμένη επέμβαση είναι να τοποθετηθεί ένας 
διαστολέας ιστών και αργότερα να αντικατασταθεί με πρό-
θεση σιλικόνης.

Μετά τη μαστεκτομή ο διαστολέας ιστών τοποθετείται 
κάτω από το μείζονα θωρακικό μυ που βρίσκεται πίσω 
από το μαστό και μετά την επέμβαση από μια βαλβίδα ανά 
δεκαήμερο αρχίζει να διαστέλλεται με φυσιολογικό ορό. 
Όταν η διαστολή φτάσει στο επιθυμητό όριο, ο διαστολέ-
ας (εφόσον είναι απλός) αντικαθίσταται με μια πρόθεση 
σιλικόνης. Μερικοί διαστολείς παραμένουν μόνιμα ώστε 
στην περίπτωση αυτή να μη χρειασθεί δεύτερη επέμβαση. 
Η αποκατάσταση της θηλής γίνεται σε δεύτερο χρόνο με 
τοπική αναισθησία.

• Α π ο κα τ ά σ τ α σ η  μ ε  κ ρ η μ ν ο ύ ς

Μια άλλη μέθοδος είναι η χρήση των λεγόμενων μυοδερ-
ματικών κρημνών δηλαδή τμήματα δέρματος με άφθονο 
υποδόριο λίπος που παίρνονται από κάποιο άλλο σημείο 
του σώματος όπως η πλάτη, η κοιλιά ή οι γλουτοί και τοπο-
θετούνται με ειδικό τρόπο στη θέση του μαστού που αφαι-
ρέθηκε.

• Ά λ λ ε ς  ε π ε μ β ά σ ε ι ς

Συνήθως ο άλλος μαστός χρειάζεται είτε μείωση, είτε 
αύξηση, είτε ανόρθωση για να υπάρχει τελικά συμμετρία 
μεταξύ των δυο μαστών.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το αισθητικό απο-
τέλεσμα μετά την επέμβαση είναι πολύ ικανοποιητικό και 
βοηθάει πολύ σημαντικά στην καλύτερη ποιότητα ζωής 
των γυναικών.
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ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ  
ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  

ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ  
ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

από 
Βασίλειο Μπαρμπούνη
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Η φαρμακευτική αγωγή τα τελευταία χρόνια έχει βοη-
θήσει σημαντικά στην αντιμετώπιση του καρκίνου του 
μαστού. Με την πρόοδο της έρευνας κάθε χρόνο καινούρ-
για φάρμακα ανακαλύπτονται και προστίθενται στα ήδη 
υπάρχοντα. Τα φάρμακα αυτά μπορεί να χορηγηθούν είτε 
μετεγχειρητικά, ως συμπλήρωμα της εγχείρισης, είτε προ-
εγχειρητικά για να βοηθήσουν να μειωθεί το μέγεθος του 
όγκου είτε σε περιπτώσεις που υπάρχουν μεταστάσεις.

Γιατί χορηγούνται φάρμακα  
μετά από μία εγχείρηση;

Είναι δυνατόν νεοπλασματικά κύτταρα να διαφύγουν από 
την περιοχή του όγκου και διαμέσου της κυκλοφορίας του 
αίματος ή της λέμφου να εγκατασταθούν σε άλλα σημεία 
του σώματος της γυναίκας, χωρίς να μπορούμε να τα εντο-
πίσουμε στο αρχικό τους στάδιο. Για τον λόγο αυτό μετά τη 
χειρουργική επέμβαση και την αφαίρεση του όγκου, συνι-
στάται στις περισσότερες ασθενείς μετεγχειρητική προφυ-
λακτική φαρμακευτική θεραπεία.

Η θεραπεία αυτή αποφασίζεται ύστερα από την εκτίμηση 
ορισμένων παραγόντων που προκύπτουν κυρίως από την 
ιστολογική εξέταση του όγκου, αλλά και από άλλες εξετά-
σεις, όπως ορμονικοί υποδοχείς, ή ύπαρξη ή όχι του γονι-
δίου HER-2 κ.α. Μεταξύ των παραγόντων που θα ληφθούν 
υπόψη είναι η ηλικία της γυναίκας, και εάν έχει ή όχι ακόμη 
περίοδο.

Η συμπληρωματική μετεγχειρητική θεραπεία του καρκί-
νου του μαστού με φάρμακα, έχει βελτιώσει σημαντικά την 
πρόγνωση τα τελευταία 20 περίπου χρόνια.

Πώς χορηγούνται αυτά τα φάρμακα,  
και ποιά είναι:

Τα φάρμακα αυτά χορηγούνται είτε από το στόμα ως 
χάπια είτε από τη φλέβα ως ενέσεις. Η μετεγχειρητική 
φαρμακευτική αγωγή αποτελείται είτε από κυτταροστα-
τικά φάρμακα είτε από ορμονικά σκευάσματα είτε γίνεται 
συνδυασμός των δύο. Πρόσφατα έχει προστεθεί και το 
Trastuzumab (Ηerceptin) ένα μονοκλωνικό αντίσωμα ενα-
ντίον του αυξητικού παράγοντα HER2/Neu.

Ποιά από αυτές τις θεραπείες είναι  
η πιο αποτελεσματική;

Η αποτελεσματικότητα της κάθε θεραπείας εξαρτάται 
από ορισμένους παράγοντες. Για κάθε ασθενή ο ιατρός 
με βάση ορισμένα κριτήρια (ιστολογική εξέταση, ηλικία, 
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περίοδος αλλά και σε σχέση με άλλα υπάρχοντα προ-
βλήματα υγείας), θα επιλέξει αυτήν που θεωρεί ως την 
πιο κατάλληλη για τη συγκεκριμένη ασθενή αφού προ-
ηγουμένως συζητήσει το θέμα μαζί της.

Τί διάρκεια έχει η προφυλακτική θεραπεία;

Η διάρκεια της μετεγχειρητικής προφυλακτικής 
χημειοθεραπείας είναι συνήθως 6 μήνες, ενώ η διάρ-

κεια της μετεγχειρητικής προφυλακτικής ορμονοθερα-
πείας είναι 5 - 7 χρόνια. Η θεραπεία με Ηerceptin διαρ-
κεί 1 - 2 χρόνια.

Υπάρχουν παρενέργειες από τη χημειοθεραπεία  
και ποιες είναι αυτές ;

Η χημειοθεραπεία μπορεί να εμφανίσει παρενέργειες 
οι οποίες εξαρτώνται από το είδος των φαρμάκων, τη 
δοσολογία αλλά και από την αντίδραση της κάθε ασθε-
νούς. Τα κυτταροστατικά φάρμακα επηρεάζουν τα κύτ-
ταρα του μυελού των οστών και τα κύτταρα που καλύ-
πτουν το γαστρεντερικό σωλήνα. Έτσι κατά τη διάρκεια 
της χημειοθεραπείας μπορεί να παρουσιασθούν παρε-
νέργειες που έχουν σχέση με το αίμα, όπως μείωση των 
λευκών αιμοσφαιρίων που έχει ως συνέπεια τη μειωμέ-
νη αντίσταση του οργανισμού και ευαισθησία στις λοι-
μώξεις, προβλήματα από το γαστρεντερικό σύστημα, 
όπως ανορεξία, ναυτία, έμετοι, διάρροια, στοματίτιδα.

Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα να περιορίσουμε ή να 
αποφύγουμε σε μεγάλο βαθμό τις παρενέργειες αυτές 
με φάρμακα, ή και να τις αντιμετωπίσουμε.

Τα μαλλιά πέφτουν με τη χημειοθεραπεία;

Το αν θα πέσουν ή όχι τα μαλλιά εξαρτάται κυρίως 
από τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται. Τα μαλλιά 
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μετά το τέλος της χημειοθεραπείας έτσι και αλλιώς ξανα-
βγαίνουν. Στις περιπτώσεις όμως που πέφτουν εκτός από 
τη σωστή ενημέρωση, χρειάζεται προσωρινά μια περούκα 
για να περιορισθούν οι συναισθηματικές επιπτώσεις της 
παροδικής αλλαγής στην εμφάνιση της γυναίκας.

Υπάρχουν άλλες παρενέργειες;

Η Χημειοθεραπεία μπορεί επίσης να προκαλέσει και 
άλλες παρενέργειες, είτε κατά τη διάρκεια της θεραπείας 
είτε αργότερα. Ο ιατρός θα ενημερώσει σχετικά την ασθε-
νή ανάλογα με το είδος των φαρμάκων που της χορηγεί.

Ποιές είναι οι παρενέργειες  
της ορμονοθεραπείας;

Η ορμονοθεραπεία έχει γενικά λιγότερες παρενέργει-
ες. Μπορεί όμως, ανάλογα με το φάρμακο και την ηλικία 
της γυναίκας, να προκαλέσει αξιόλογα ενοχλήματα όπως 
συμπτώματα εμμηνόπαυσης, διαταραχές της περιόδου, 
εξάψεις, ξηρότητα του κόλπου κ.λ.π.

Τα αντιοιστρογόνα που συχνά χορηγούνται μετά από μια 
επέμβαση, μπορεί να παρουσιάσουν μετά από μακροχρό-
νια χρήση αξιόλογες παρενέργειες από τα μάτια και από το 
ενδομήτριο και για τον λόγο αυτό απαιτείται συστηματική 
ιατρική παρακολούθηση. Οι αναστολείς της αρωματάσης 
προκαλούν κυρίως οστεοπόρωση και υπερχοληστεριναι-
μία.

Σχεδόν όλες οι παρενέργειες αυτές, σήμερα μπορούν να 
αποφευχθούν ή να αντιμετωπισθούν με επιτυχία.

Εκτός από την προφυλακτική χημειοθεραπεία υπάρ-
χει άλλη χημειοθεραπεία;

ΝΑΙ. Η χημειοθεραπεία που χορηγείται θεραπευτικά για 
την αντιμετώπιση των μεταστάσεων. Συνήθως πρόκειται 
για τους ίδιους φαρμακευτικούς παράγοντες.
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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ  
ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

από 
Ξενοφώντα Βακάλη
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Τί είναι η Ακτινοθεραπεία;

Είναι η θεραπεία του καρκίνου με αόρατες ακτίνες. 
Πρόκειται για ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δηλ. ακτινο-
βολία φωτονίων όπως είναι οι ακτίνες Χ που εκπέμπονται 
από ένα μηχάνημα που λέγεται Γραμμικός Επιταχυντής.

Πότε χορηγείται;

Μπορεί να χορηγηθεί προεγχειρητικά με σκοπό την 
ελάττωση του μεγέθους του όγκου , προκειμένου να κατα-
στεί χειρουργήσιμος ή μετεγχειρητικά ως συμπλήρωμα 
των «συντηρητικών» χειρουργικών επεμβάσεων όπως η 
ογκεκτομή  ή η μερική μαστεκτομή ή και σε περιπτώσεις 
μετά από τροποποιημένη  ριζική μαστεκτομή (μεγάλο μέγε-
θος όγκου ή προσβολή των μασχαλιαίων λεμφαδένων).

Όταν χορηγείται μετά από χειρουργική επέμβαση (συντη-
ρητική ή ριζική), η Ακτινοθεραπεία έχει σκοπό να απο-
στειρώσει από τυχόν καρκινικά κύτταρα την περιοχή του 
μαστού ή του θώρακα. Συνήθως μετά την επέμβαση ακο-
λουθεί η Χημειοθεραπεία (εάν έχει ένδειξη) κι ένα μήνα μετά 
το τέλος της Χημειοθεραπείας αρχίζει η Ακτινοθεραπεία. Αν 
δεν χρειάζεται η Χημειοθεραπεία , η Ακτινοθεραπεία αρχίζει 
ένα μήνα μετά την χειρουργική επέμβαση.

Πως δρα η Ακτινοθεραπεία;

Το όφελος της είναι ότι μειώνει σημαντικά την πιθανότη-
τα να επανεμφανισθεί η νόσος στην περιοχή. Η πιθανότητα 
τοπικής υποτροπής μειώνεται στο 1/3.

Αυτό το καταφέρνει καταστρέφοντας το DNAτων καρκι-
νικών κυττάρων. Παράλληλα όμως και τα γειτονικά φυσιο-
λογικά κύτταρα που αναγκαστικά ακτινοβολούνται, παθαί-
νουν βλάβες, αλλά αυτές μπορούν να επιδιορθωθούν με 
τους μηχανισμούς έπιδιόρθωσης που διαθέτουν τα κύττα-
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ρα, χωρίς με τον τρόπο αυτό  να επέλθει ο θάνατος τους. 
Με τον τρόπο  αυτό προκαλούνται οι παρενέργειες, που 
όμως είναι ελαφρές κι εύκολα αντιμετωπίσιμες.  

Ποια η διαδικασία χορήγησης της 
Ακτινοθεραπείας; 

Χορηγείται καθημερινά συνήθως για περίοδο περί-
που έξι εβδομάδων εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

Τα τελευταία χρόνια μελέτες έχουν αποδείξει ότι η 
ακτινοβόληση του μαστού σε λιγότερες μέρες (συνε-
δρίες) αλλά με μεγαλύτερη ημερήσια δόση έχει παρό-
μοια αποτελέσματα.

Έτσι η διάρκειά της μπορεί να μικρύνει από 6 εβδομά-
δες σε 3-4 εβδομάδες.

Πρόσφατες  μελέτες για μικρούς  όγκους, αρχικού 
σταδίου, υποστηρίζουν Ακτινοθεραπεία μικρότερης 
διάρκειας (μιας εβδομάδας) η οποία επιτυγχάνεται με 
ακτινοβόληση μόνο της περιοχής του όγκου,  που αφαι-
ρέθηκε χειρουργικά και όχι όλου του μαστού.
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Πριν την έναρξη της Ακτινοθεραπείας γίνεται ειδική αξο-
νική τομογραφία θώρακος προκειμένου ο ιατρός να σχεδι-
άσει την περιοχή της θεραπείας.  Τυχόν  αξονικές που έχουν 
γίνει πρόσφατα στην ασθενή δεν χρησιμεύουν για τον σχε-
διασμό.

Η διάρκεια της κάθε συνεδρίας είναι περίπου 10-15 λεπτά 
της ώρας.

Ποιες είναι οι παρενέργειες  της Ακτινοθεραπείας;

Η ακτινοθεραπεία είναι ανώδυνη. Η ασθενής δεν εκπέ-
μπει ραδιενέργεια οπότε δεν χρειάζεται να απομακρύνεται 
από τα παιδιά ή από τις εγκύους.

Επίσης δεν προκαλεί τριχόπτωση κεφαλής (αλωπεκία) 
όπως η Χημειοθεραπεία.

•  Η ασθενής που υποβάλλεται σε Ακτινοθεραπεία θα 
εμφανίσει κάποια ερυθρότητα στο δέρμα του μαστού 
της, η οποία αντιμετωπίζεται με ειδικά σκευάσματα 
(κρέμες ή gel). Απαγορεύεται το κολύμπι σε θάλασσα ή 
σε πισίνα.

•  Μετά από το πλύσιμο στη μπανιέρα ή το ντους, το 
σκούπισμα πρέπει να γίνεται με μία μαλακή βαμβακερή 
πετσέτα και να στεγνώνει  η  περιοχή  με προσοχή.

•  Απαγορεύεται η χρήση αποσμητικών ή αρωματικής 
πούδρας ή μαντηλιού στην περιοχή της θεραπείας. 
Τελευταίες ιατρικές μελέτες επιτρέπουν τη χρήση απο-
σμητικών, αλλά καλό είναι πριν χρησιμοποιήσει κάποιος 
οτιδήποτε στην Ακτινοβολούμενη περιοχή, να ρωτήσει 
πρώτα τον/την  Ακτινοθεραπευτή.

•  Καλό είναι να αποφεύγεται στηθόδεσμος από συνθε-
τική ύλη και να προτιμάται στηθόδεσμος από φυσικές 
ίνες (βαμβάκι). Στο σπίτι, αν υπάρχει δυνατότητα, η 
ασθενής να μην φοράει στηθόδεσμο ώστε ο μαστός της 
να αερίζεται επαρκώς.
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Αν υπάρξει σοβαρή  αντίδραση από την 
Ακτινοθεραπεία τι γίνεται;

Μερικές φορές, όταν η αντίδραση είναι σοβαρή, ο/η 
Ακτινοθεραπευτής μπορεί να αποφασίσει τη διακοπή 
της αγωγής μέχρις ότου αποκατασταθεί η ανωμαλία. 
Αυτό είναι καλύτερο από τη συνέχιση της αγωγής ενώ 
έχει δημιουργηθεί σοβαρή αντίδραση, επειδή μπορεί 
έτσι να προκληθεί περισσότερο κακό, παρά καλό.

Τις απορίες τους οι ασθενείς θα πρέπει να τις  θέτουν 
υπόψη του/της  θεράποντος Ιατρού και όχι σε άλλες 
ασθενείς ή φίλες, ή ακόμη και σε άλλους Ιατρούς, καθό-
τι μόνο ο/η  θεράπων Ιατρός μπορεί να δώσει τις κατάλ-
ληλες πληροφορίες.

Η ασθενής  είναι σε θέση  να εργάζεται, αλλά δεν θα 
πρέπει να κουράζεται ή να ταλαιπωρεί το χειρουργη-
μένο χέρι της, γιατί αλλιώς θα πρηστεί το σύστοιχο άνω 
άκρο (λεμφοίδημα).

 Όσον αφορά τη διατροφή δεν υπάρχει ιδιαίτερος 
περιορισμός.

Η σύγχρονη τεχνολογία ελαχιστοποιεί τις πιθανό-
τητες σοβαρών επιπλοκών χωρίς να είναι ικανή να 
τις μηδενίσει. Οι επιπτώσεις αφορούν στην καρδιά 
και στον πνεύμονα που είναι ακριβώς πίσω από τον 
µαστό. Οι σύγχρονες τεχνικές επιτρέπουν στον/στην  
Ακτινοθεραπευτή να ακτινοβολήσει µε ακρίβεια χιλι-
οστού τον  µαστό και να προστατεύσει παράλληλα τα 
όργανα που βρίσκονται από   πίσω από αυτόν. Πάντως η  
πιθανότητα  βλάβης , είναι μικρότερη από 2-3%.

Μπορεί η ασθενής να λαμβάνει ορμονοθεραπεία 
κατά τη διάρκεια της Ακτινοθεραπείας;

Εάν  οι  ορμονικοί υποδοχείς του όγκου είναι θετικοί, 
τότε η ασθενής  μπορεί να λαμβάνει Ορμονοθεραπεία 
σε μορφή χαπιών,  που λαμβάνονται καθημερινά επί  5 
τουλάχιστον χρόνια.

Σε νεαρές γυναίκες που πριν αρρωστήσουν είχαν 
έμμηνο ρύση, χορηγείται η φαρμακευτική ουσία ταμο-
ξιφένη σε χάπι καθημερινά. Εάν η  ταμοξιφένη συγχο-
ρηγείται με την Ακτινοθεραπεία αυξάνει την πιθανό-
τητα για δερματικές παρενέργειες στον μαστό. Αυτός 
είναι και ο λόγος που ο/η  Ιατρός θα τη συνταγογραφή-
σει αμέσως μετά το τέλος της Ακτινοθεραπείας.
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Σε μεγαλύτερης  ηλικίας  γυναίκες που πριν αρρωστή-
σουν δεν είχαν έμμηνο ρύση, χορηγείται φαρμακευτική 
ουσία που ανήκει στην κατηγορία των αναστολέων της 
αρωματάσης , σε χάπι καθημερινά. Οι  αναστολείς της αρω-
ματάσης επιτρέπεται να λαμβάνοται κατά τη διάρκεια της 
Ακτινοθεραπείας.
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ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗ
Μία αυτοεξέταση 

μερικών λεπτών της ώρας 
κάθε μήνα 

μπορεί να σώσει  
τη ζωή σας!

Να λοιπόν πως...

από 
Λυδία Ιωαννίδου - Μουζάκα
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Στις περισσότερες περιπτώσεις ο καρκίνος του μαστού 
σήμερα θα μπορούσε να θεραπευτεί. Αλλά η θεραπεία και 
προπαντός ο τρόπος της θεραπείας, εξαρτόνται από το 
πόσο έγκαιρα θα πάμε στον/στην  Μαστολόγο.

Εξετάστε λοιπόν μόνη σας, τους μαστούς σας κάθε 
μήνα, αμέσως μετά την περίοδο σας, εφόσον έχετε ακόμη 
περίοδο. Εάν είσθε στην εμμηνόπαυση βάλτε μία σταθερή 
ημερομηνία του μήνα  και μάθετε καλά τους μαστούς σας. 

Εάν διαπιστώσετε ένα ογκίδιο ή μια σκληρία που δεν 
υπήρχε στον μαστό σας, μην πανικοβληθείτε διότι υπάρ-
χει μεγάλη πιθανότητα το ογκίδιο να είναι κάτι καλόηθες. 
Γι’ αυτό όμως,  μόνον ο/η  ειδικός Μαστολόγος,  θα μπορεί 
να σας διαβεβαιώσει.

Συμβουλευτείτε τον/την  λοιπόν χωρίς καμία καθυστέ-
ρηση.

Επισκόπηση

•  Σταθείτε γυμνή από τη μέση και πάνω μπροστά στον 
καθρέφτη σας με τα χέρια προς τα κάτω, παράλληλα στο 



87

σώμα σας, παρατηρήστε προσεκτικά τους μαστούς 
σας  (σχήμα, μέγεθος, συμμετρία), το δέρμα και τις 
θηλές.

•  Πάντα μπροστά στον καθρέφτη, σηκώστε ψηλά τα 
χέρια σας και παρατηρείστε πάλι τα ίδια πράγματα.

•  Πιέστε τη θηλή ανάμεσα στον δείκτη και τον αντί-
χειρα και προσέξτε αν θα βγάλει κάποιο έκκριμα 
(υγρό). Εάν διαπιστώσετε κάποιο έκκριμα  από τους 
δύο μαστούς, από πολλούς πόρους, χρώματος λευ-
κού ή πρασινωπού συνήθως είναι αθώο και έχει 
ορμονική προέλευση. Αν όμως το έκκριμά είναι από 
ένα μαστό και από ένα πόρο και είναι αιματηρό ή 
ορρώδες χρειάζεται άμεση συνεννόηση με τον/την 
Μαστολόγο σας. 

Ψηλάφηση

•  Ξαπλώστε ανάσκελα βάζοντας ένα μαξιλάρι κάτω 
από την αριστερή ωμοπλάτη. Ψηλαφήστε με το δεξί 

σας χέρι (με την εσωτερική επιφάνεια των δακτύ-
λων και όχι μόνον με τις άκρες των δακτύλων) τον 
αριστερό σας μαστό, εφαρμόζοντας στην αρχή μια 
μικρή αλλά σταθερή πίεση και κάνοντας κυκλικές 
κινήσεις σ’ όλη την επιφάνεια του μαστού. Στη συνέ-
χεια ασκήστε μεγαλύτερη πίεση και επαναλάβετε τις 
ίδιες κινήσεις. Μην ξεχάσετε την περιοχή της θηλής 
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και την περιοχή κάτω από τον μαστό. Επαναλάβετε το 
ίδιο και τη δεξιά πλευρά.

•  Τοποθετείστε στη συνέχεια τα χέρια σας στη μασχάλη 
και ψηλαφίστε και την περιοχή αυτή.  
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ΚΕΝΤΡΟ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ  
ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ  

«ΕΛΛΗ ΛΑΜΠΕΤΗ»
της Ελληνικής Εταιρείας 

Μαστολογίας

από 
Κων/να Χρονοπούλου & Φιλίππα Κολοκοτρώνη
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Τί είναι το Κέντρο «ΕΛΛΗ ΛΑΜΠΕΤΗ»;

Το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Γυναικών 
με καρκίνο του μαστού «Έλλη Λαμπέτη» ιδρύθηκε από 
την Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας την 1η Απριλίου 
2002 με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
γυναικών με καρκίνο του μαστού, καθώς και τη στήριξη 
των μελών, των οικογενειών τους. Είναι ένα ανεξάρτητο 
Ελληνικό εξωνοσοκομειακό Κέντρο που επιχορηγείται 
από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Από τη δημιουργία του μέχρι σήμερα, το Κέντρο έχει 
προσφέρει τις υπηρεσίες του με περισσότερες από 
7.800 Συνεδρίες σε γυναίκες και άνδρες που το επισκέ-
φθηκαν, ή έκαμαν τηλεφωνική ή διαδικτυακή Συνεδρία 
από την επαρχία, επειδή είτε δεν μπορούσαν να μετακι-
νηθούν, ή αν ακόμη ήθελαν να διατηρήσουν την ανω-
νυμία τους.

Στο ιδιαίτερα φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον 
του Κέντρου, καταρτισμένοι ψυχολόγοι, παρέχουν 
ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες ψυχολογικής και κοινωνικής υπο-
στήριξης με ραντεβού, τηρώντας τις αρχές του ιατρι-
κού απορρήτου.

Σε ποιούς απευθύνεται το Κέντρο;

Το προσωπικό του Κέντρου «Έλλη Λαμπέτη», με 
γνώση και ευαισθησία, βοηθά τις γυναίκες και τις οικο-
γένειές τους να αντιμετωπίσουν προσωπικά, κοινωνικά 
αλλά και εργασιακά προβλήματα, καθώς και να διευθε-
τήσουν καθημερινές δραστηριότητες που επηρεάζο-
νται από την εμφάνιση και τις συνέπειες της συγκεκρι-
μένης νόσου.

Συγκεκριμένα απευθύνεται:

•  Σε όλες τις γυναίκες με πρόσφατη διάγνωση καρκί-
νου του μαστού

•   Σε όλες τις γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με καρκί-
νο του μαστού και ακολουθούν θεραπευτική αγωγή

•  Σε όλες τις γυναίκες που βρίσκονται στο στάδιο της 
αποθεραπείας

•  Σε όλες τις γυναίκες που θέλουν να ενημερωθούν 
για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού
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•  Στα άτομα του στενού οικογενειακού, εργασιακού και 
κοινωνικού περιβάλλοντος τους.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο

Το Κέντρο προσφέρει, χωρίς καμία οικονομική επιβά-
ρυνση:

• Ενημέρωση σε σχέση με τη νόσο

•  Ατομική ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη σε 
γυναίκες με καρκίνου του μαστού

•  Ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη στις οικο-
γένειες τους, τόσο κατά τη διάρκεια της θεραπείας όσο 
και μετά

•  Υποστήριξη στη διαδικασία της επανένταξης στο οικο-
γενειακό και εργασιακό περιβάλλον
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•  Δυνατότητα γνωριμίας και επαφής με άλλες γυναίκες 
που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα

•  Συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και άλλες 
δραστηριότητες (ημερίδες, εορταστικές εκδηλώσεις, 
bazaars, συναυλίες, εκθέσεις ζωγραφικής κτλ.)

Διεύθυνση: 

Καλφοπούλειο 
1ο Δημοτικό ιατρείο Δήμου Αθηναίων, 

Σολωνος 78  (3ος όροφος), Αθήνα 106 80

Τηλ. & Fax: 210 - 74 70 257

Αριθμοί Λογαριασμού για δωρεές για την 
Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας 

και το  
Κέντρο Έλλη Λαμπέτη:

 Τραπεζα: ALPHA BANK
Αρ. Λογαρ.   34900 200 200 31 96,  

IBAN: GR 4701403490349002002003196
& Αρ. Λογαρ. 34900 200 200 53 19

ΙΒΑΝ: GR 53 0140 3490 3490 0200 2005 319
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AΠΛEΣ ΚΑΙ ΧΡHΣΙΜΕΣ  
ΣΥΜΒΟΥΛEΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑIΚΑ
από την Πρόεδρο  

της Ελληνικής Εταιρείας 
Μαστολογίας 

Δρ Λυδία Ιωαννίδου - Μουζάκα
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  Ο Φόβος είναι ο χειρότερος εχθρός  της 
γυναίκας.

 Ακολουθούν, η άγνοια και η αμέλεια.
 Νοιάσου για τους μαστούς σου.
  Οποιαδήποτε ανωμαλία στον μαστό, στο 

δέρμα, στο σχήμα, στη θηλή, στο μέγε-
θος, χρειάζεται άμεσα έλεγχο από τον 
Μαστολόγο.

  Δεν έπεται, όμως πως ότι βρούμε,   
είναι καρκίνος.

  Αν είσαι 40 – 55  χρειάζεσαι  κάθε 
χρόνο μία μαστογραφία.

  Η μαστογραφία για να είναι αξιόπιστη 
πρέπει να είναι καλής ποιότητας.

  Η μαστογραφία πρέπει να συμπληρώνεται 
με εξέταση από τον/την Μαστολόγο.



  Καμία εξέταση μόνη της,  
δεν αρκεί για σωστή διάγνωση.

  Με την έγκαιρη διάγνωση  τις περισσό-
τερες φορές δεν χρειάζεται μαστεκτομή.

  Αν πρέπει να γίνει αφαίρεση του μαστού 
σήμερα μπορεί να γίνει άμεση  αποκατά-
σταση του μαστού.

  Θα πρέπει να γνωρίζεις ότι η επιλογή 
της εξατομικευμένης χειρουργικής αντι-
μετώπισης  είναι η καταλληλότερη αντι-
μετώπιση της κάθε  γυναίκας με καρκίνο 
του μαστού.

 Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές.
  Αξίζει τον κόπο να ασχοληθείς  

με τους μαστούς σου.
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