
 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 

Τα τελευταία 10 (δέκα) χρόνια, έχουν συντελεστεί μεγάλες πρόοδοι στην πρώιμη διάγνωση, 

την πιο αποτελεσματική και εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Έχουμε 

εντυπωσιακή βελτίωση της πρόγνωσης του χρόνου επιβίωσης, αλλά και της ποιότητας ζωής 

των ασθενών. 

Τα ανωτέρω είναι σημαντικά, γιατί ο καρκίνος του μαστού εξακολουθεί να αποτελεί το 

συχνότερο κακόηθες νεόπλασμα των γυναικών και τη δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο 

μετά τον καρκίνο του πνεύμονα. 

Σήμερα, η δυνατότητα δίαγνωσης σε πρώιμο στάδιο έχει αυξηθεί σημαντικά με την 

προληπτική χρήση της ψηφιακής μαστογραφίας σε γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών. Ο 

συνδυασμός με την υπερηχοτομογραφία του μαστού μπορεί να δώσει επιπλέον σημαντικές 

πληροφορίες, όπως η αιμάτωση και ο βαθμός σκληρότητας του όγκου (ελαστογραφία). 

Η Μαγνητική Τομογραφία επίσης προσφέρει σημαντικά στον εντοπισμό πρώιμων μορφών 

καρκίνου. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι και η τεχνική της ταχείας μαγνητικής μαστογραφίας. 

Στον τομέα την προεγχειρητικής διάγνωσης, εκτός από τη λήψη υλικού παρακέντησης με 

FNA, υπάρχουν και πιο εξελιγμένες τεχνικές, όπου η λήψη υλικού γίνεται είτε με την 

καθοδήγηση υπερήχου, είτε με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων (Mammotome). 

Στις εξελίξεις της χειρουργικής θεραπείας θα πρέπει να σημειώσουμε την καθιέρωση της 

τεχνικής του «φρουρού λεμφαδένα» (χρήση χρωστικής ραδιοϊσοτόπου). Έτσι μπορεί να 

αποφευχθεί ως περιττή η αφαίρεση των μασχαλιαίων λεμφαδένων σε αρκετές περιπτώσεις 

και να γλιτώσουν οι ασθενείς την κακή ποιότητα ζωής από ένα λεμφοίδημα. 

Όσον αφορά τη χημειοθεραπευτική αντιμετώπιση, οι όγκοι του μαστού σήμερα 

διακρίνονται σε μοριακούς υπότυπους (Luminal A, Luminal B – HER-Z neg. Και HER-Z posit., 

Non Luminal posotive και Tripple Negative). Κάθε υπότυπος έχει ιδιαίτερα μοριακά 

χαρακτηριστικά. 

Σε αυτή τη βάση αναπτύχθηκαν οι λεγόμενες «στοχευμένες θεραπείες». Οι στοχευμένες 

θεραπείες δεν υποκαθιστούν την κλασική χημειοθεραπεία, αλλά χρησιμοποιούνται σε 

συνδυασμό με αυτή, ενισχύοντας σημαντικά το θεραπευτικό αποτέλεσμα. 

Η βελτίωση των ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων και μεθόδων, μειώνουν σημαντικά τις 

γνωστές παρενέργειες από την ακτινοβολία (εκτεταμένα εγκαύματα, ιστικές νεκρώσεις, 

πνευμονίτιδες, καρδιοτοξικότητα κτλ). 


