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Καρκίνος Μαστού

 Ο καρκίνος Πολυπαραγοντική Νόσος

 Δυτικός κόσμος           μία στις 8 γυναίκες θα 
αναπτύξει καρκίνο του μαστού κάποια 
στιγμή στη ζωή της.

 Ο προληπτικός έλεγχος είναι ο 
σημαντικότερος τρόπος αποφυγής της 
νόσου και συμβάλει μέγιστα στην 
αποτελεσματική θεραπεία. 



Τύποι & Στάδια Κακοήθειας 



Βιοψία Μαστού
 Εάν το εύρημα αξιολογηθεί ως Ύποπτο μετά την εκτίμηση 

των απεικονιστικών εξετάσεων & κλινική εξέταση ιστολογική 
ταυτοποίηση.

Η διαγνωστική βιοψία λόγω των καινοτόμων ιατρικών τεχνικών 
γίνεται με εξαιρετική ακρίβεια ανώδυνα, αναίμακτα, χωρίς 
χειρουργική επέμβαση και νοσηλεία.



Πρώιμος Καρκίνος Μαστού 



Επιλογές Χειρουργικής 
Αντιμετώπισης 

Ογκεκτομή με διατήρηση 
του μαστού 

ή

Μαστεκτομή με ή χωρίς 
αποκατάσταση 

* Και στις δυο περιπτώσεις εκτελείται χειρουργική σταδιοποίηση της μασχάλης 



Σχεδιασμός  Χειρουργικής 
Επέμβασης 

Εντοπισμός  &  Μέγεθος του όγκου 

Ιστολογικός τύπος του όγκου 

Μοριακό προφίλ όγκου 

Μέγεθος του στήθους 

Μονήρης  ή Πολύ -εστιακός 

Επιθυμία ασθενούς για διατήρηση μαστού 
ή επιθυμία για αποκατάσταση 



Προεγχειρητική χημειοθεραπεία 
(Νew Αdjuvant chemotherapy ) 

Υπάρχουν περιπτώσεις που χρήζουν Προ εγχειρητικής 
χημειοθεραπεία   

Παράγοντες

1. Στάδιο της νόσου 

2. βαθμός Κακοηθείας του όγκου (Grade)

3. υποδοχείς  ER, PR, HER2 η Triple negative 
(Simpson JF 2000 )



Διατήρηση του Μαστού 
ή 

Μαστεκτομή  

Προοπτικές & αναδρομικές  μελέτες έδειξαν ότι η 
Ογκεκτομή με ακόλουθη  Ακτινοθεραπεία έχει τα ίδια 
ποσοστά επιβίωσης με την επέμβαση μαστεκτομής με ή 
χωρίς αποκατάσταση 

(Van Dongen 2002)



Μαστεκτομή

❖ Στην περίπτωση της 
μαστεκτομής υπάρχει η 
δυνατότητα να εκτελείται 
ταυτόχρονα ή 
μεταχρονολογημένα η 
αποκατάσταση .

❖ Στο πλαίσιο της 
αποκατάστασης κερδίζει 
έδαφος η υποδόρια 
μαστεκτομή με ή χωρίς 
την διατήρηση της θηλής 



Εκτίμηση Λεμφαδένων 
Μασχάλης



Λεμφαδένας Φρουρός (α)

Ως λεμφαδένα φρουρό αποκαλούμε οποιονδήποτε 
λεμφαδένα παροχετεύει την λέμφο από την πρωτοπαθή 
εστία της νόσου .(Kern KA 1999)



Λεμφαδένας Φρουρός (β)
Η βιοψία του Λεμφαδένα Φρουρού         

 Πρώτη καθιερωμένη επεμβατική μέθοδος για την σταδιοποίηση 
της μασχάλης σε γυναίκες με διηθητικό καρκίνο μαστού   

 Συνοδεύεται με λιγότερη νοσηρότητα από τον λεμφαδενικὀ
καθαρισμό (Krag DN, Anderson SJ 2010)



Λεμφαδενικὀς Καθαρισμός 
Μασχάλης 

Εάν Θετικός Λεμφαδένας Φρουρός

Λεμφαδενικὀς  καθαρισμός μασχάλης 

Ωστόσο 

Νέες έρευνες υποστηρίζουν ότι ακόμα και στην περίπτωση θετικού 
Λεμφαδένα Φρουρού αλλά με Περιορισμένη Διήθηση μπορούμε 
να αποφύγουμε τον λεμφαδενικὀ καθαρισμό 

( Βάσει κριτήριων Z0011/IBCSG23-01 )



Μεταστατικός 
Καρκίνος Μαστού 

(α)

 Οστά 

 Ήπαρ 

 Πνεύμονες 

 Εγκέφαλος 

Τα καρκινικά κύτταρα 
μπορούν να εγκατασταθούν 
σε οποιοδήποτε σημείο του 
σώματος ,
Συχνότερα όμως 
προσβάλλονται 



Μεταστατικός Καρκίνος Μαστού (β)
Σε ποσοστό 5% με 10 % παρουσιάζεται σαν μεταστατικός από την αρχή 

της διάγνωσης

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ασθενείς μπορούν να ωφεληθούν από την 
αφαίρεση του πρωτοπαθή όγκου 

Μεταστατικός καρκίνος είναι επίσης & ο καρκίνος που υποτροπιάζει μετά 
από την αρχική διάγνωση και αντιμετώπιση του πρωίμου καρκίνου 

Σε επιλεγμένους ασθενείς η εκτομή των μεταστάσεων ήπατος πνευμόνων 
η εγκέφαλου  αυξάνει το προσδόκιμο επιβίωσης καθώς και την ποιότητα 
ζωής .

Ένα μικρό ποσοστό ασθενών με μονήρη εγκεφαλική 
μετάσταση έχουν ωφεληθεί από εκτομή της μετάστασης

Έχουν περιγράφει πολλές επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης 
με σκοπό την πρόληψη των καταγμάτων σε συνδυασμό με 
ακτινοθεραπεία 

(Jetske Ruiterkamp 2011)



Τρόπος ζωής & Παράγοντες 
Κινδύνου 

Ο σημαντικότερος παράγοντας αποφυγής της 
νόσου  αλλά & της αποτελεσματικής 

θεραπείας

Η πρόληψη και Έγκαιρη Διάγνωση

Πλήθος ερευνών έχει δείξει πως η συντριπτική 
πλειοψηφία των καρκίνων, σε ποσοστό 80%, θα 

μπορούσε να αποφευχθεί εάν οι ασθενείς 
άλλαζαν το μοντέλο της ζωής τους.



Παράγοντες Κινδύνου

❖ Ηλικία & Φύλο 

❖ Προσωπικό & Οικογενειακό Ιστορικό Καρκίνο 
του μαστού και των ωοθηκών 

❖ Γενετική προδιάθεση 

❖ Έκθεση σε Οιστρογόνα & Προγεστερόνη

❖ Ηλικία πρώτης περιόδου < 12 ετών 

❖ Ηλικία εμμηνόπαυσης  > 55 ετών 

❖ Άτεκνες γυναίκες 

❖ 1ο παιδί μετά την ηλικία των 35 ετών 



Παράγοντες Κίνδυνου     Παχυσαρκία

❖ Η παχυσαρκία μετά 
την εμμηνόπαυση, 
αυξάνει τον κίνδυνο 
για καρκίνο του μαστού, 
καθώς  υπέρβαρες 
γυναίκες μέσης ηλικίας 
ανήκουν σε ομάδα 
υψηλότερου κινδύνου σε 
σχέση με τις 
συνομήλικές τους με 
κανονικό βάρος.

(Libby M. Morimoto 2002)



Παράγοντες Κίνδυνου       Κάπνισμα

Γυναίκες 20-44 ετών, που 
καπνίζουν ένα πακέτο 
τσιγάρα την ημέρα για 
τουλάχιστον μια δεκαετία, 
έχουν 60% περισσότερες 
πιθανότητες να 
εκδηλώσουν καρκίνο του 
μαστού θετικό στους 
υποδοχείς οιστρογόνων, 
συγκριτικά με 
συνομήλικές τους που 
καπνίζουν λιγότερο.

(Fred Hutchinson Cancer 
Research Center) 



Παράγοντες Κίνδυνου 
Aλκοόλ

❖ Η υπερβολική 
κατανάλωση αλκοόλ 
έχει ταυτιστεί με την 
αύξηση του κινδύνου 
για εμφάνιση 
καρκίνου του μαστού 
στις γυναίκες.

❖ Τα αυξημένα επίπεδα 
οιστρογόνων στις 
γυναίκες με υψηλή 
κατανάλωση 
οινοπνευματωδών 
ποτών ενδέχεται να 
οφείλεται στη μείωση 
του μεταβολισμού των 
οιστρογόνων ή σε 
αυξημένη έκκριση.



Μητρικός Θηλασμός 
❖ Ο θηλασμός μειώνει τον κίνδυνο 

εμφάνισης καρκίνου του μαστού. 

❖ Γυναίκες με οικογενειακό 
ιστορικό καρκίνου του μαστού 
είχαν σημαντικά χαμηλότερο 
κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου 
πριν από την εμμηνόπαυση αν 
είχαν θηλάσει τα μωρά τους σε 
σχέση με γυναίκες που δεν 
θήλασαν.

❖ Γυναίκες που θήλασαν τα παιδιά 
τους για 6 με 12 μήνες έχουν 
μικρότερο κίνδυνο να 
εμφανίσουν καρκίνο του μαστού 
κατά 5 με 7%.



Διατροφή

❖ Υψηλή καθημερινή κατανάλωση 
φρούτων και λαχανικών

❖ Προτίμηση της μεσογειακής 
κουζίνας πλούσια σε όσπρια, 
ψαριά, ελαιόλαδο μη 
επεξεργασμένα δημητριακά

❖ Μείωση κατανάλωση κόκκινου 
κρέατος και αλλαντικών.

❖ Δραστική μείωση έως και 
αποφυγή τροφών που 
εμπεριέχουν trans λιπαρά οξέα, 
τοξικές ουσίες οπός 
φυτοφάρμακα ή τοξικά μέταλλα



Φυσική Άσκηση

Η συχνή, μέτρια άσκηση 
ενδυναμώνει το μυϊκό 

σύστημα και μειώνει το 
κίνδυνο εμφάνισης

 Καρκίνου του μαστού

 Καρδιαγγειακών νόσων

 Πονοκεφάλων

 Στρες και Κατάθλιψης.

 Βελτιώνουν γενικά το μεταβολισμό 

 Βοηθάνε στην διατήρηση του 

σωματικού βάρους 

 Βελτιώνουν τη διάθεση και την 

κοινωνικότητα μας

Μειώνουν το άγχος και διοχετεύουν 

το stress

Η συστηματική φυσική άσκηση 
συνδυασμένη με την σωστή 

διατροφή 



Τρόπος Ζωής & Πρόληψη 
στις Παθήσεις Μαστού 

 Βασιλική Κουμαντάκη Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος & Εθελόντρια συλλόγου Κ.Ε.ΦΙ

 Αλεξάνδρα Οικονόμου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχολογίας του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 Ζωή Κούρνια, Ερευνήτρια Γ' στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της 
Ακαδημίας Αθηνών

 Ξενοφώντα Ξενάκη, Χειρουργό Μαστού, Ειδικό Μαστολόγο

Έρευνα Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι σε συνεργασία με :



Έρευνα Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι

Μέθοδος:

Χορήγηση ερωτηματολογίου

Εργαλεία: 

• Κατασκευασμένο 
Ερωτηματολόγιο 47 
Ερωτήσεων

• Στατιστική Ανάλυση 
δεδομένων με  SPSS

Δείγμα :

265 Άτομα 
(συμπτωματικό δείγμα)

Φύλο :

Γυναίκες

Ηλικία : 

20 έως 84 χρονών 



Επιπλέον Πληροφορίες Δείγματος 

 Ηλικία Κυμαίνεται από 20 χρονών έως 84 αλλά οι περισσότερες 
τιμές είναι γύρω στο 41,8 χρονών



Επιπλέον Πληροφορίες Δείγματος

Οι ώρες εργασίας 
κυμαίνονται από 5 ώρες  έως 75 
ώρες εβδομαδιαίως αλλά οι 
περισσότερες τιμές είναι γύρω 
στο 35,3 ώρες εργασίας την 
εβδομάδα 

Έτη εκπαίδευσης 

Εργασία - Απασχόληση

Δείκτης Μάζας Σώματος          
Κυμαίνεται από 17,2 έως 43 με 
τις περισσότερες τιμές να είναι 
κοντά στο ελάχιστο . Η μέση τιμή 
του δείκτη μάζας σώματος είναι 
24



Κατανάλωση Αλκοόλ & Κάπνισμα 

Ο αριθμός των τσιγάρων 
κυμαίνονται από 2 έως 40 την 
μέρα. Η μέση τιμή είναι 15 
τσιγάρα την μέρα .

Κάπνισμα

Κατανάλωση Αλκοόλ 
Ο αριθμός των ποτών κυμαίνεται από 1 έως 
60 μηνιαίως  με τις περισσότερες τιμές να 
βρίσκονται προς το ελάχιστο. Η μέση τιμή 
είναι 4 ποτά το μήνα 



Κληρονομικότητα

Ο αριθμός των συγγενών             
Κυμαίνεται από 1 έως 5 

αλλά το 80% των τιμών είναι 
μικρότερες ή ίσες του 2.

Εάν ναι, πιστεύετε ότι 
μπορεί να νοσήσετε και 
εσείς ;

το 70,1 % απάντησε ΝΑΙ 
& το 29,9 % απάντησε ΟΧΙ      



Στην ερώτηση εάν οι ιδίες έχουν νοσήσει  γενικά από κάποια πάθηση του 
μαστού και η ερώτηση  αφορούσε όχι μόνο κακοήθεις παθήσεις  αλλά 

και καλοήθεις 



• Έχουν νοσήσει τα ίδια  

• Έχουν συγγενή που έχει νοσήσει 

 Επίσης υπάρχει σημαντική συσχέτιση στην συχνότητα 
προληπτικών ελέγχων (συχνότερος έλεγχος ) με τα 
άτομα που έχουν κάνει Γενετικό τεστ για τον καρκίνο 
του Μαστού 

Μέσα από την έρευνα φάνηκε             τείνουν να 
κάνουν συχνότερους ελέγχους τα άτομα 



Θα ήταν χρήσιμο για εσάς αν κάποιος φορέας, σας ενημέρωνε 
τακτικά για τους προληπτικούς ελέγχους σχετικά με το στήθος σας ;

Ιδιαίτερα 
χρήσιμό  

51,3 %

25,7%

15,1%

3,8% 4,1%

Καθόλου 
χρήσιμο  

έως



Πόσο  θετική είστε στο να λαμβάνετε μέρος σε εκπαιδευτικά ή 
ενημερωτικά προγράμματα που αφορούν την πρόληψη & την 

πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού ;

Ιδιαίτερα 
θετική 

42,3 %

23,8% 20,4%

8,7%
4,8 %

Καθόλου 
θετική 

έως





Ευχαριστούμε  
για την προσοχή 

σας 


