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Η σχέση ορμονών και Καρκίνου του Μαστού είναι γνωστή από τα τέλη του
19ου αιώνα όταν ο Beatson στη Σκωτία παρατήρησε ότι η αφαίρεση των

ωοθηκών προκαλεί ύφεση της νόσου σε προ-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Η
εντυπωσιακή πρόοδος που έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες τόσο στη βασι-
κή όσο και στην κλινική έρευνα έχει ευρύνει σημαντικά τους ορίζοντες της
ορμονικής παρέμβασης σε όλα τα στάδια της νόσου. Σκοπός της εκδήλωσης
αυτής είναι μια κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη παρουσίαση του θέματος και
των προοπτικών που διαγράφονται για το μέλλον. 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 
α. Η επίδραση των ορμονών στο φυσιολογικό Μαστό και στην καρκινογένεση
του Καρκίνου του Μαστού. 
β. Οι ορμόνες στη ζωή της γυναίκας πριν και μετά τη διάγνωση του Καρκίνου
του Μαστού. 
γ. Ο ρόλος της Ορμονοθεραπείας στην αντιμετώπιση του Καρκίνου του Μαστού.
δ. Η Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού.
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης ορισμένες διαλέξεις σε επιλεγμένα
θέματα και τελειώνει με μια εκδήλωση για το κοινό με θέμα: “Η πρόληψη του
Καρκίνου του Μαστού. Σημερινές δυνατότητες και προοπτική για το μέλλον.”
Τα κείμενα των διαλέξεων και εισηγήσεων θα τυπωθούν σε ειδικό τόμο. 
Η συμμετοχή στην εκδήλωση αυτή είναι δωρεάν, χρειάζεται όμως εγγραφή.

Με φιλικούς χαιρετισμούς 

Οι Πρόεδροι του Συμποσίου

Κ. Γεννατάς Δ. Λάζαρης
Αναπλ. Καθηγητής Επίκουρος Καθ., Δ/ντής Μ/Γ Κλινικής, 
Παθολογίας Ογκολογίας «Κωνσταντοπουλείου» Γενικού
Αρεταίειο Νοσοκομείο Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας
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08.00 - 09.30 Εγγραφές

09.30 - 09.45 Έναρξη - Χαιρετισμοί -Εισαγωγή
Γεννατάς Κ., Λάζαρης Δ.

ENOTHTA - Α
Η επίδραση των ορμονών στο φυσιολογικό Μαστό και στην 
καρκινογένεση του Καρκίνου του Μαστού. Η θεωρητική βάση 
της ενδοκρινικής θεραπείας 

09.45 - 10.15 Μαστός και Ορμόνες
Πρόεδροι: Τζαφέττας Ι., Μπαφαλούκος Δ.
Ομιλητής: Λάζαρης Δ.

10.15 - 11.15 Ορμόνες και Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού 
Πρόεδρος: Μαλάμος Ν. 
Ομιλήτρια: Λινού Αθ. 

11.15 - 11.45 Διάλειμμα 

11.45 - 12.15 Καρκίνος του Μαστού: Ορμόνες και καρκινογένεση 
Πρόεδροι: Κουλουλίας Β.
Ομιλητής: Μπριασούλης Ε. 

ΕΝΟΤΗΤΑ - Β
Οι ορμόνες στη ζωή της γυναίκας πριν και μετά τη διάγνωση
του Καρκίνου του Μαστού 

12.15 - 13.30 Στρογγυλό Τραπέζι: Καρκίνος του Μαστού και Ορμόνες 
Συντονιστές: Ζερβούδης Σ., Γρηγορίου Οδ.
Θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης
Τζαφέττας Ι. 
Η χορήγηση Αντισυλληπτικών
Vlastos G. 
Εξωσωματική γονιμοποίηση
Μαντζαβίνος Θ. 
Σχολιαστές: Φωτίου Στ., Χριστοδουλάκος Γ.

13.30 - 17.00 Μεσημβρινή διακοπή - ελαφρύ γεύμα 
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17.00 - 17.30 Ομιλία: Συνδυασμοί ορμονών και στοχευτικών παραγόντων
στον καρκίνο του μαστού 
Πρόεδρος: Τσαβαρής Ν. 
Ομιλητής: Αρδαβάνης Α. 

ΕΝΟΤΗΤΑ - Γ 
Ο ρόλος της Ορμονοθεραπείας στην αντιμετώπιση 
του Καρκίνου του Μαστού 

17.30 - 19.00 Στρογγυλό Τραπέζι: Ο ρόλος της Ορμονοθεραπείας 
στην αντιμετώπιση του μεταστατικού Καρκίνου του Μαστού
Συντονιστής: Κοσμίδης Π. 
Ορμονικοί χειρισμοί (μέρος Α)
Μαυρουδής Δ.
Ορμονικοί χειρισμοί (μέρος Β)
Μπαρμπούνης Β. 
Σχολιαστές: Πολύζος Α., Vlastos G.

19.00 - 19.30 Ομιλία: Νέες μέθοδοι ομαδοποίησης των 
μικροαποτιτανώσεων του μαστού 
Πρόεδρος: Τζωρακοελευθεράκης E.
Ομιλητής: Βραχάτης Μ.

19.30-20.00 Διάλειμμα 

20.00 Τελετή έναρξης | Σύντομοι χαιρετισμοί
Γεννατάς Κ., Λάζαρης Δ., Βώρος Δ., Δημόπουλος Μ.Α. 
Ομιλία: Καρκίνος του Μαστού και εγκυμοσύνη 
Πρόεδρος: Γεννατάς Κ. 
Ομιλητής: Παυλίδης Ν. 

21.00- 21.30 Μουσική εκδήλωση

21.30 Δείπνο
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ΕΝΟΤΗΤΑ - Γ (συνέχεια)

09.30 - 11.30 Στρογγυλό Τραπέζι: Ο ρόλος της ορμονοθεραπείας στην 
αντιμετώπιση των αρχικών σταδίων του Καρκίνου του 
Μαστού. Μετεγχειρητική Ορμονοθεραπεία 
Συντονιστές: Καλόφωνος Χ., Συρίγος Κ.
Αναστολείς της αρωματάσης
Αλεξόπουλος Αθ.
Αντιοιστρογόνα, διακοπή της λειτουργίας των ωοθηκών
Μιχαλάκη Β. 

11.30 - 12.00 Η προεγχειρητική ορμονοθεραπεία του Καρκίνου του Μαστού 
Πρόεδρος: Γεωργούλιας Β. 
Ομιλητής: Ανδρεάδης Χ. 

12.00 - 12.30 Διάλειμμα 

12.30 - 13.15 Διάλεξη: Διάγνωση και θεραπεία στον κληρονομικό 
Καρκίνο του Μαστού
Πρόεδρος: Ψυχογυιός Ι.
Ομιλητής: Εφραιμίδου Α.
Σχολιαστής: Βώρος Δ.

13.15 - 13.35 Διάλεξη: Διεγχειρητική Ακτινοθεραπεία 
Πρόεδρος: Μπότσης Δ. 
Ομιλητής: Dubois B.-J

13.35 - 17.00 Μεσημβρινή διακοπή - ελαφρύ γεύμα 

ΕΝΟΤΗΤΑ - Δ 
Η Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού 

17.00 - 19.00 Στρογγυλό Τραπέζι: Η πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού 
Συντονιστής: Γεννατάς Κ.
Η πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού: 
Σημερινές δυνατότητες και προοπτική για το μέλλον
Γεννατάς Κ. 
Προφυλακτική Μαστεκτομή
Αρκαδόπουλος Ν. 



Προφυλακτική Ωοθηκεκτομή
Αγοραστός Θ. 
Χημειοπροφύλαξη 
Μιχαλάκη Β. 

Σχολιαστής: Σμυρνιώτης Β.

19.00 - 19.30 Ομιλία: Η συμβολή της Πυρηνικής Ιατρικής στην 
αντιμετώπιση του Καρκίνου του Μαστού 
Πρόεδρος: Κούβαρης Ι. 
Ομιλητής: Λιμούρης Γ. 

19.30 - 20.00 Διάλειμμα 

20.00 - 21.00 Εκδήλωση για το Κοινό

20.00 - 20.30 Η πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού:
Σημερινές δυνατότητες και προοπτική για το μέλλον 
Πρόεδρος: Λάζαρης Δ. 
Ομιλήτης: Γεννατάς Κ.

20.30 - 21.00 Συζήτηση με το κοινό
Ο ρόλος των εθελοντών και των ΜΜΕ 

Δεξίωση-Μπουφές
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ΜΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ

Λάζαρης Π. Δημήτρης
Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Δ/ντής Μ/Γ Κλινικής «Κωνσταντοπουλείου» 
Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας 

Ο μαστός είναι το μόνο όργανο του ανθρωπίνου σώματος το οποίο κατά την γέννηση δεν είναι πλή-
ρως ανεπτυγμένο, διαφοροποιημένο και πλήρως λειτουργικό. Η διάπλαση του μαστού αρχίζει από
την ενδομήτριο ζωή. Ήδη από την πέμπτη ως έκτη εβδομάδα της κυήσεως αναγνωρίζεται η κατα-
βολή των μαστών στο έμβρυο. Από τότε παρατηρούνται αμφοτερόπλευρα δύο παχύνσεις του «εξω-
δέρματος» που εκτείνονται από τις μασχαλιαίες έως τις βουβωνικές περιοχές τις οποίες ονομάζου-
με «μαστικές γραμμές» ή «ακρολοφίες». Τα ακραία τμήματα των γραμμών αυτών ατροφούν έως την
ένατη εβδομάδα της κυήσεως. Τα τμήματα της θωρακικής περιοχής αναπτύσσονται και από αυτά
διαπλάσσεται ο αρχέγονος μαστός δια πολλαπλασιασμού των επιθηλιακών τους κυττάρων και σχη-
ματισμού συμπαγών βλαστών οι οποίες καταδύονται στο υποκείμενο χόριο. Στο τέλος του τρίτου
μήνα της κυήσεως οι επιθηλιακές αυτές καταδύσεις διακλαδίζονται έχοντας σχηματίσει τις κατα-
βολές 15 - 20 γαλακτοφόρων πόρων οι οποίοι είναι ακόμα συμπαγείς. Στο τέλος της κυήσεως οι
πόροι αποκτούν αυλό και εκεί που συνενώνονται σχηματίζονται οι θηλές των μαστών.
Η ανάπτυξη των μαστών συνεχίζεται κατά την παιδική ηλικία αλλά κυρίως κατά την εφηβεία οπότε
υπό την επίδραση των γεννητικών ορμονών οι γαλακτοφόροι πόροι επιμηκύνονται και διακλαδίζο-
νται περαιτέρω. Τότε αρχίζει και η ανάπτυξη του αδενικού στοιχείου του μαστού παράλληλα με τον
πολλαπλασιασμό των τελικών τμημάτων των γαλακτοφόρων πόρων αλλά και η εναπόθεση λίπους
και συνδετικού ιστού που αποτελούν το 90 % των μαστών. Η τελική διαμόρφωση και η λειτουργική
ωρίμανση του μαστού όμως, επέρχεται μόνον μετά από μια τελειόμηνη κύηση και κυρίως μετά την
επέλευση της γαλουχίας.
Ο τέλειος μαστός είναι ένας σύνθετος κυψελοειδής αδένας αποτελούμενος από 15 - 20 κύριους
εκφορητικούς πόρους με πολλαπλές διακλαδώσεις οι οποίες καταλήγουν σε λόβια και διακρίνεται
σε εκκριτικό και εκφορητικό μέρος. Το εκκριτικό σκέλος αποτελείται από αδενοκυψέλες οι οποί-
ες σχηματίζουν λόβια και ανά 10 - 100 λόβια σχηματίζουν ένα λοβό. Κάθε λόβιο εκβάλλει με τον
εκφορητικό του πόρο στους ενδολοβιακούς πόρους και αυτοί συνενούμενοι στους εξωλοβιακούς
πόρους. Αυτοί με τη σειρά τους σχηματίζουν τους μεσολοβιακούς και τελικά συνενούμενοι τους
κύριους εκφορητικούς ή «γαλακτοφόρους» πόρους οι οποίοι πριν εκβάλλουν στη θηλή σχηματίζουν
τον «γαλακτοφόρο κόλπο». Οι πόροι αυτοί αποτελούν το εκφορητικό σκέλος των μαστών. Τα λόβια
με τους ενδολοβιακούς και τους εξωλοβιακούς τους πόρους σχηματίζουν τις «πορολοβιακές» μονά-
δες που είναι οι βασικές λειτουργικές μονάδες του μαστού.
Κατά την ανάπτυξη του μαστού οι αρχέγονοι πόροι καταλήγουν στις «τελικές βλάστες» (Terminal
End Buds - TEB) οι οποίες βρίθουν από αρχέγονα αδιαφοροποίητα κύτταρα (stem cells). Από τα
σημεία αυτά (TEB) δια διχοτομήσεων και επιμηκύνσεων των αρχέγονων πόρων σχηματίζεται το
δίκτυο των γαλακτοφόρων πόρων οι οποίοι καταλήγουν στις κυψελιδικές ή «βοτρυοειδείς βλάστες»
(Alveolar Buds, AB) οι οποίες καλύπτονται από αδιαφοροποίητο επιθήλιο. Από τις βλάστες αυτές
υπό την επίδραση των στεροειδών ορμονών σχηματίζονται τα λόβια σε διάστημα μεγαλύτερο των
δύο ετών από την εμμηναρχή αν και η πλήρης ωρίμανση απαιτεί μεγαλύτερο διάστημα και τη
συνεργητική δράση των ορμονών της κύησης (της β - hCG, της προλακτίνης κλπ.).
Στη διάρκεια του γεννητικού κύκλου το φυσιολογικό επιθήλιο του μαστού υφίσταται κυκλικές εναλ-
λαγές (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης του DNA του) υπό την επίδραση των ωοθηκικών ορμο-
νών. Κατά τις κυκλικές καταμήνιες αυτές μεταβολές (πολλαπλασιασμός - απόπτωση) το επιθήλιο
δεν επανέρχεται ακριβώς στην προτέρα του κατάσταση αλλά με κάθε κύκλο επέρχεται πολλαπλα-
σιασμός των επιθηλιακών κυττάρων και μικρή περαιτέρω ανάπτυξη του μαζικού αδένα. Ειδικότε-
ρα στην παραγωγική φάση του κύκλου η πορολοβιακή μονάδα αποτελείται από την «βασική μεμ-
βράνη» η οποία καλύπτεται εν μέρει από μυοεπιθηλιακά κύτταρα και ένα στοίχο επιθηλιακών κυτ-



τάρων (κυβοειδών ή χαμηλών κυλινδρικών με ωοειδείς πυρήνες) και με 0 - 0,5 μιτώσεις ανά
λόβιο (λόβια τύπου 1). Στην εκκριτική φάση του κύκλου η πορολοβιακή μονάδα διογκώνεται
λόγω αύξησης του αριθμού και του μεγέθους των αδενοκυψελών ενώ στα επιθηλιακά της κύττα-
ρα παρατηρούνται 1 - 1,5 μιτώσεις ανά λόβιο. Στην αιμορροϊκή φάση στα επιθηλιακά κύτταρα
δεν παρατηρούνται μιτώσεις ενώ μερικά από αυτά αποπίπτουν. 
Κατά την κύηση ο μαστός υφίσταται τη μέγιστη ανάπτυξη και ωρίμανσή του. Στο πρώτο ήμισι της
κυήσεως επέρχεται υπερανάπτυξη των λοβίων τα οποία παίρνουν «κυψελοειδή βοτρυοειδή»
μορφή (acini). Τα λόβια αυτά έχουν μεγαλύτερο μέγεθος και διαθέτουν πολλαπλάσια επιθηλια-
κά κύτταρα τα οποία αρχίζουν να εμφανίζουν κενοτόπια στο κυτταρόπλασμά τους (λόβια τύπου
2). Τέτοιου είδους λόβια απουσιάζουν τελείως από μαστούς άτοκων γυναικών. Στο δεύτερο τρί-
μηνο της κυήσεως υπερπλάσσεται περαιτέρω η πορολοβιακή μονάδα, αυξάνει ο αριθμός των
αδενοκυψελών ενώ γίνονται περισσότερο εμφανή τα κενοτόπια στα επιθηλιακά κύτταρα και
έκκριμα στο ελεύθερο άκρο τους. Η ανάπτυξη των λοβίων είναι τόσο έντονη ώστε δυσχερώς δια-
κρίνονται οι δομές τους ιστολογικά. Στο τελευταίο τρίμηνο της κυήσεως οι αλλαγές αυτές έχουν
ολοκληρωθεί μορφολογικά και παρατηρείται μεγαλύτερη εκκριτική δραστηριότητα του επιθηλί-
ου. Ο πολλαπλασιασμός των κυψελίδων ολοκληρώνεται και επέρχεται πλέον «διαφοροποίηση»
των επιθηλιακών κυττάρων με πλέον εμφανή τα κενοτόπια, οι δε πορολοβιακές μονάδες είναι
διατεταμένες και πλήρεις εκκρίματος (λόβια τύπου 3). Με τη γαλουχία επέρχεται ένα νέο κύμα
μιτωτικής δραστηριότητας με αύξηση του DNA των κυττάρων του μαστικού αδένα. Η διάταση
των αδενοκυψελών φτάνει στο έπακρο (με την παραγωγή γάλακτος ) όπως και η εξάλειψη του
διαμέσου υποστρώματος (λόβια τύπου 4 κατά Russo). 
Πολλοί ερευνητές παρατήρησαν ότι υπό την επίδραση καρκινογόνων παραγόντων τα λόβια
τύπου 1 και 2 είναι επιδεκτικά εξαλλαγής ενώ τα λόβια τύπου 3 και 4 ανθίστανται στην καρκι-
νογένεση. Τα λόβια τύπου 1 περιέχουν σε υψηλότερα ποσοστά οιστρογονικούς και προγεστερο-
νικούς υποδοχείς και αντιδρούν θετικά στο αντιγόνο Ki - 67. Ο δείκτης πολλαπλασιασμού στα
λόβια τύπου 1 είναι διπλάσιος από αυτόν των λοβίων τύπου 3. Με την τεχνική του υβριδισμού
βρέθηκε διαφορά στην έκφραση 82 γονιδίων μεταξύ λοβίων 1 και 3. 
Η διαδικασία διαφοροποίησης είναι αποτέλεσμα συνδιασμένης δράσης «ωοθηκικών» (οιστρο-
γόνα, προγεστερόνη), «υποφυσιακών» (προλακτίνη, αυξητική) και πλακουντιακής προέλευσης
ορμονών (β - hCG, πλακουντιακή γαλακτογόνος ορμόνη). Στα διαφοροποιημένα κύτταρα του
μαστού παρατηρείται αναστολή του πολλαπλασιασμού των κυττάρων (μειωμένη σύνθεση και
αυξημένη ικανότητα διορθώσεων των αλύσεων του DNA), αδρανοποίηση των υποδοχέων
οιστρογόνων(ER- a), προγεστερόνης (PR) και διαφόρων ογκογονιδίων (c-erb-B2 ) και δραστη-
ριοποίηση άλλων γονιδίων όπως η Inhibin, το p-53 ογκοκατασταλτικό γονίδιο, c-myc, bcl-xs,
interleukine-1-beta-converting enzyme, ο αναστολέας του αυξητικού παράγοντα του μαστού
(mammary derived G.F. Inhibitor), ενός γονιδίου ομοιάζοντος προς τη σερπίνη (serpin like-
gene) των υποδοχέων ER-β, και άλλων γονιδίων που συμβάλλουν στην απόπτωση των κυττάρων.
Τα γονίδια αυτά παραμένουν ενεργοποιημένα επί μακρόν. Το γεγονός αυτό εξηγεί την δια βίου
μείωση του κινδύνου για εμφάνιση καρκίνου μαστού σε γυναίκες με τελειόμηνη κύηση σε νεαρή
ηλικία, προτού κάποια επιθηλιακά κύτταρα υποστούν τις αρχικές αλλοιώσεις ογκογένεσης.
Με την εμμηνόπαυση έχουμε επανεμφάνιση των λοβίων τύπου 1 και προοδευτική μείωση των
λοβίων τύπου 3. Παρά τη μορφολογική ομοιότητα του μετεμμηνοπαυσιακού μαστού μεταξύ
τεκούσης και ατόκου φαίνεται ότι οι ορμονικές επιδράσεις της κύησης προκαλούν μόνιμες αλλα-
γές (imprint) στη βιολογία του μαστού και επομένως στη δυνητικότητα να υποστεί νεοπλασματι-
κές αλλοιώσεις, δηλαδή οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις των μαστών διαφέρουν μεταξύ ατόκων και
τεκουσών γυναικών. Στις άτοκες το 65 - 80 % των λοβίων είναι τύπου 1, το 10 - 35 % είναι τύπου
2 ενώ τύπου 3 είναι το 0 - 5 %. Δεν παρατηρούνται λόβια τύπου 4. Αντίθετα στις τεκούσες το 70
- 90 % των λοβίων είναι τύπου 3.
Ο Russo κ.α. απέδειξαν τη σημασία της διαφοροποίησης του επιθηλίου της πορολοβιακής μονά-
δας αναφορικά με την προφύλαξη από την ογκογένεση αλλά και ειδικότερα την ισχυρή προστα-
τευτική δράση της χοριακής γοναδοτροπίνης στο μαστό έναντι του καρκίνου λόγω της προκα-



λούμενης από αυτήν σύνθεσης Inhibin (ανασταλτίνης), η οποία είναι ογκοκατασταλτική πρωτεϊνη.
Η προστασία είναι τόσο σημαντική ώστε προτάθηκε η συστηματική χορήγηση β - hCG ως χημειο-
προφύλαξης σε γυναίκες υψηλού κινδύνου για εμφάνιση καρκίνου μαστού. Καθ' όμοιον τρόπο εξη-
γείται και η προστατευτική δράση της πρόωρης εμμηνόπαυσης οπότε οι υψηλές στάθμες (LH) που
προσομοιάζει χημικά με την β - hCG, μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου μαστού.
Ο καρκίνος του μαστού είναι μία πολυπαραγοντική αλλά κατά κύριο λόγο ορμονοεξαρτώμενη νόσος.
Ειδικότερα τα οιστρογόνα εμπλέκονται στην ανάπτυξη και ωρίμανση του μαστού αλλά και στην καρ-
κινογένεση, στην νεοαγγειογένεση (τοπική αύξηση του όγκου) και στην μεταστατική διαδικασία του
καρκίνου του μαστού μέσω cross talk με αυξητικούς παράγοντες, γονίδια, κυττοκίνες κλπ. Αντίστοι-
χα, ορμονικοί χειρισμοί (TAMOXIFEN, SERMs, Αναστολείς της Αρωματάσης, Αντιοιστρογόνα
κλπ.) έχουν αποδειχθεί λίαν αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση της νόσου. Κατά την ανάπτυξη του
θέματος θα παρουσιαστούν λεπτομερέστερα ερευνητικά δεδομένα που αποδεικνύουν τον κεντρικό
ρόλο των ορμονών στην εμφάνιση, επίπτωση και αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.



ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Μαντζαβίνος Θεμιστοκλής
Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Παν/μίου Αθηνών

Ο καρκίνος του μαστού παραμένει ο πλέον κοινός καρκίνος σε όλο τον Δυτικό κόσμο. 
Η επιδημιολογία του καρκίνου του μαστού έχει διεθνώς αναλυτικά μελετηθεί με πολλούς ερευ-
νητές να αναζητούν την πιθανή επίδραση των ενδογενών και εξωγενών ορμονών. Τα επίπεδα
των οιστρογόνων αυξάνονται απότομα πριν την ωοθυλακιορρηξία και παραμένουν υψηλά στην
εκκριτική φάση του κύκλου ενώ τα επίπεδα της προγεστερόνης είναι μικρά πριν και μεγάλα
μετά την ωοθυλακιορρηξία.
Η Kathryn Terry και συν βασιζόμενοι στην φυσιολογία της ανθρώπινης αναπαραγωγής σε μια
μελέτη από το Harvard Medical School συλλέγοντας αποτελέσματα από ερωτηματολόγια σε
116.671 γυναίκες από 15 Πολιτείες των Η.Π.Α διαπίστωσαν ότι ο χρόνος εμφάνισης εμμηναρχής
και εμμηνόπαυσης έχει σχέση με την εμφάνιση του καρκίνου του μαστού. Έτσι φαίνεται ότι υψη-
λότερου κινδύνου είναι οι γυναίκες με πρώιμο εμμηναρχή και καθυστερημένη εμμηνόπαυση.
Στη μελέτη αυτή διαπιστώθηκε επίσης ότι σε γυναίκες με υπογονιμότητα λόγω ανωορρηξίας το
ποσοστό εμφάνισης καρκίνου του μαστού ήταν 40% μικρότερο.
Περίπου το 10-15 % των ζευγαριών σε όλο το Δυτικό κόσμο έχουν πρόβλημα υπογονιμότητας.
Τις τελευταίες δεκαετίες γίνεται όλο και περισσότερο χρήση φαρμάκων για πρόκληση ωοθυ-
λακιορρηξίας. 
Στην αρχή τα φάρμακα χρησιμοποιήθηκαν σε γυναίκες με πρόβλημα ωορρηξίας αργότερα σε
περιστατικά ανεξήγητου στειρότητας και τις τελευταίες δεκαετίες σε όλα τα προγράμματα εξω-
σωματικής γονιμοποίησης. 
Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται κυρίως είναι η κιτρική κλομιφένη από το 1960, οι γοναδο-
τροπίνες από το 1965 και η χοριακή γοναδοτροπίνη από το 1932. Από τις χρονολογίες διαπι-
στώνουμε ότι μπορούμε να αξιολογήσουμε τις πιθανές επιπτώσεις τους για ένα πολύ μεγάλο
χρονικό διάστημα που έχουν χορηγηθεί μέχρι σήμερα. 
Επειδή ο καρκίνος του μαστού είναι ένα κλασσικό παράδειγμα ορμονοεξαρτώμενου καρκίνου
και τα φάρμακα για την πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας που χρησιμοποιούνται αυξάνουν τα επί-
πεδα των γοναδικών ορμονών, ανέκαθεν υπήρχαν υποψίες για πιθανή συσχέτισή τους.
Σημειωτέων ότι η χρήση της κλομιφένης αυξάνει τα επίπεδα της οιστραδιόλης 2 έως 3 φορές
ενώ οι οι γοναδοτροφίνες 6 έως 9 φορές.
Είναι εντυπωσιακό ότι μέχρι σήμερα οι περισσότερες μελέτες για τη χρήση ωορρηκτικών φαρ-
μάκων δεικνύουν ότι δεν υπάρχει συσχέτιση με την εμφάνιση καρκίνου του στήθους.
Σε μια μελέτη με την ονομασία French 3N που έγινε στη Γαλλία από τους E. Ganthier και συν
μελετήθηκαν 92.555 γυναίκες εκ των οποίων οι 6.602 λάμβαναν φάρμακα για πρόκληση ωοθυ-
λακιορρηξίας. Τα επόμενα 10 χρόνια από τη χρήση τους διαγνώστηκαν 2.571 περιπτώσεις καρ-
κίνου του στήθους εκ των οποίων τα 183 ανήκαν στην ομάδα των γυναικών που λάμβαναν φαρ-
μακευτική αγωγή. Δε διαπιστώθηκε συσχέτιση της χρήσης των φαρμάκων με την εμφάνιση του
καρκίνου του στήθους ανεξαρτήτως του τύπου της θεραπείας, των διαφορετικών φαρμάκων, την
ηλικία των γυναικών και τη διάρκεια της χρήσης τους.
Η πρώτη περίπτωση εμφάνισης καρκίνου του στήθους μετά από τη χρήση κλομιφένης δημοσι-
εύτηκε το 1977 από τον καθηγητή Bolton. Έκτοτε δημοσιεύτηκαν ορισμένα μεμονωμένα περι-
στατικά τα οποία δεν επιβεβαίωσαν τίποτα.
Η Louise Brinton και συν σε μια μελέτη στις Η.Π.Α σε 12.193 γυναίκες με υπογονιμότητα ανέ-
φεραν 292 περιπτώσεις καρκίνου στο στήθος και τις συνέκριναν με αντίστοιχο φυσιολογικό
πληθυσμό γυναικών. Η μελέτη αφορούσε διάστημα 23 ετών. Διαπιστώθηκε ότι στις γυναίκες με



υπογονιμότητα η εμφάνιση καρκίνου του στήθους ήταν 30% υψηλότερη και η χρήση κλομιφένης και
γοναδοτροπίνων επηρέαζε την εμφάνιση του καρκίνου σε πολύ μικρό ποσοστό. 
Σε μια μελέτη ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο Int J. Fertility από το Saint George Hospital του
Λονδίνου από τους Al Saranbi και συν έγινε σύγκριση 15 μεγάλων μελετών που αφορούσαν 60.050
γυναίκες που συμμετείχαν σε πρόγραμμα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης χωρίς να διαπιστωθεί
ουδεμία σχέση μεταξύ της χρήσης φαρμάκων και καρκίνου του μαστού. 
Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Am J.Epidemiology από τους R. Calderon-Margolit και συν έδειξε
ότι από τα φάρμακα που χορηγηθήκαν για πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας μόνο η κλομιφένη επηρέ-
αζε σε ένα μικρό ποσοστό την εμφάνιση καρκίνου στου μαστού.
Από τους Papo και συν σε μια μελέτη από το Ισραήλ το 2008 από 5 πανεπιστημιακές κλινικές ανα-
κοινώθηκε ότι υπάρχει σχέση καρκίνου του μαστού στις γυναίκες με υπογονιμότητα, όταν αρχίζουν
θεραπεία σε ηλικία άνω των 40 ετών καθώς επίσης όταν υπερβαίνουν τις τέσσερις προσπάθειες
εξωσωματικής γονιμοποίησης.
Οι Jensen και συν μελέτησαν 54.362 υπογόνιμες γυναίκες οι οποίες προσήλθαν σε διάφορα κέντρα
Υπογονιμότητας στη Δανία σε διάστημα 35 ετών και ανέφεραν ότι η χρήση κλομιφένης, γοναδο-
τροπίνων, χοριακής γοναδοτροπίνης καθώς και αγωνιστών του υποθαλάμου δεν έχουν ουδεμία
σχέση με την εμφάνιση καρκίνου του μαστού. Επίσης δεν διαπίστωσαν ουδεμία συσχέτιση στις
γυναίκες που είχαν κάνει πάνω από 10 προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης χωρίς να επιτύ-
χουν εγκυμοσύνη. 
Άλλη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Lancet το 1999 από την Αυστραλία από τους Venn και συν
συνέκρινε 29.700 ιστορικά γυναικών που δεν έκαναν καμία θεραπεία με 9.044 ιστορικά γυναικών
που έλαβαν φάρμακα υπογονιμότητας και δε διαπίστωσαν καμία σχέση μεταξύ τους. 
Σε μια μελέτη στην Ολλανδία από από την Alexandra Vanden Belt-Dusebant και συν από το Cancer
Institute στο Amsterdam συνέκριναν 18970 γυναίκες που έκαναν τουλάχιστον μια φορά εξωσωματι-
κή γονιμοποίηση με 7.536 που δεν έλαβαν καμία θεραπεία για διάστημα 15 ετών. Αναφέρθηκαν 378
γυναίκες με καρκίνο στο μαστό εκ των οποίων 266 ανήκαν στην πρώτη κατηγορία και 112 στη δεύ-
τερη ομάδα. Δεν διαπιστώθηκε καμία στατιστική διαφορά μεταξύ των δυο ομάδων των γυναικών. 
Σε άλλη μελέτη του Daniel Katz και συν από το Ισραήλ από 7 πανεπιστημιακές κλινικές μελετήθηκαν
7.162 γυναίκες που συμμετείχαν σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης. Από αυτές 38 γυναίκες
εμφάνισαν καρκίνο στο μαστό και συγκρίθηκαν με 114 περιπτώσεις γυναικών που εμφάνισαν καρκί-
νο στο μαστό χωρίς να λάβουν φαρμακευτική αγωγή. Το μόνο που διαπιστώθηκε ήταν μια μικρή
αύξηση της εμφάνισης καρκίνου του μαστού στις γυναίκες που άρχιζαν θεραπεία μετά τα τριάντα.
Τέλος μια μελέτη του Joanne Kotsopoulos και συν όπου συμμετείχαν 15 Ογκολογικά και Γενετικά
κέντρα από όλο τον κόσμο και δημοσιεύτηκε το 2009 στο Cancer Causes Control, η οποία βασίστη-
κε στο ότι οι γυναίκες που έχουν τα γονίδια 1 και 2 (mutations BRCA1 και BRCA2) έχουν αυξη-
μένες πιθανότητες να πάθουν καρκίνο στο μαστό.
Διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε συσχέτιση μεταξύ των γυναικών που έχουν το ύποπτο γονίδιο και
έλαβαν φαρμακευτική αγωγή με την εμφάνιση καρκίνου του μαστού. 
Συμπερασματικά πιστεύουμε ότι παρότι η μεγάλη πλειοψηφία των μελετών αναφέρει ότι δεν υπάρ-
χει συσχέτιση της χρήσης των φάρμακων υπογονιμότητας με την εμφάνιση καρκίνου του μαστού θα
πρέπει οι μελέτες να συνεχιστούν σε βάθος χρόνου και να αναζητηθούν και άλλοι παράγοντες που
μπορεί να ενοχοποιούνται ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν αποτελεσμα-
τικότερα τον εφιάλτη που απειλεί την ζωή κάθε γυναίκας.  



ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΟΡΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Αρδαβάνης Αλέξανδρος 
Παθολόγος-Ογκολόγος, ΝΑΣ Αγιος Σάββας

Οι καθιερωμένοι ορμονικοί χειρισμοί, ταμοξιφένη (ΤΜ), αναστολείς αρωματάσης (ΑΑ) και η
καταστολή ωοθηκών έχουν αποδεδειγμένη δραστικότητα έναντι ικανοποιητικής ασφάλειας και
ανοχής οδηγώντας σε βελτίωση της επιβίωσης στον ορμονοεξαρτώμενο ΚΜ. Η ανάπτυξη ορμο-
νοαντοχής εμφανίζεται σχεδόν νομοτελειακά στην πορεία της νόσου και είναι υπεύθυνη για την
επανεμφάνισή της. 
Είναι ευνόητο ότι οι ορμονικοί παράγοντες παρουσιάζουν ένα ασύγκριτα καλύτερο προφίλ τοξικό-
τητας και ασφάλειας έναντι της χημειοθεραπείας. Είναι επομένως μείζονος σημασίας η μέγιστη επι-
μήκυνση της ζωής των ασθενών με ΚΜ χωρίς έκθεση στην τελευταία και η αυτό μπορεί να επιτευ-
χθεί κυρίως μέσω της αναστολής ή έστω της χρονικής μετάθεσης της ανάπτυξης της ορμονοαντοχής. 
Έχει δειχθεί ότι ορμονοαντοχή σημαίνει ανέπαφη οδό του ER και παράκαμψή της από άλλες
οδούς ή παρουσία «συνομιλίας» με άλλες οδούς εξαρχής ή μεταγενέστερα. Έτσι η μεταγωγή
σημάτων επιτελείται μέσω άλλων οδών. Εν όψει αυτού η υπερνίκηση ή καθυστέρηση της αντοχής
μπορεί να προσεγγισθεί μέσω τριών μειζόνων στρατηγικών 1) με μέγιστο αποκλεισμό μεταγωγής
του σήματος του ER (σε προεμμηνοπαυσιακές LHRHa με ΤΜ ή ΑΑ, σε εμμηνοπαυσιακές έναν
ΑΑ ή τον εκλεκτικό μειορρυθμιστή του ER φουλβεστράντη) 2) με συγχορήγηση του ίδιου παρά-
γοντα με φάρμακα που αποκλείουν τη μετάδοση σημάτων μέσω των οδών της οικογένειας (π.χ.
anti-HER, anti-EGFR) και 3) συγχορήγηση με παράγοντες που αποκλείουν την κατιούσα μετα-
γωγή σήματος όπως mTOR και farnesyl transferase αναστολείς). Θα εστιάσουμε στις δύο τελευ-
ταίες Κλινικές Μελέτες.
Σε τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙΙ (TANDEM study, JCO 2009), η προσθήκη τραστουζουμά-
μπης στην αναστροζόλη βελτίωσε σημαντικά το PFS και τις ανταποκρίσεις. Διαφορά στην επι-
βίωση δεν υπήρξε αν και στο 70% έγινε crossover. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τυχαιοποιημένη φάσης ΙΙΙ μελέτη που δημοσιεύθηκε πρό-
σφατα (Schwarzberg et al, Oncologist 2010), βάσει της οποίας δόθηκε από τον FDA η πρώτη έγκρι-
ση συνδυασμού βιολογικού με ορμονικό παράγοντα σε πρώτη γραμμή. Σε ασθενείς με ER+ μετα-
στατικό ΚΜ η προσθήκη λαπατινίμπης στη λετροζόλη βελτίωσε σημαντικά το PFS και το κλινικό
όφελος. Και στη μελέτη αυτή, υπήρξε crossover που άμβλυνε την όποια επίδραση στην επιβίωση. 
Οι συνδυασμοί ορμονών με anti-EGFR, anti- mTOR, και farnesyl transferase inhibitors παράγο-
ντες δεν έχουν δώσει ακόμα τα αναμενόμενα παρά τις αρχικές προσδοκίες και τα ενθαρρυντικά
προκλινικά δεδομένα. Εξάλλου, σε εξέλιξη βρίσκονται πολλές μελέτες διαφόρων συνδυασμών. 
Συνοψίζοντας, τα φάρμακα μοριακής στόχευσης αναδύονται πλέον ως νέες θεραπευτικές στρα-
τηγικές οι οποίες μπορούν έναντι αποδεκτής τοξικότητας να βελτιώσουν την αποτελεσματικότη-
τα της ορμονοθεραπείας στον καρκίνο του μαστού, κυρίως όμως να επεκτείνουν τον χρόνο που
είναι αυτή δραστική είτε χορηγούμενα στην εμφάνιση της αστοχίας της είτε εξαρχής με στόχο την
καθυστέρηση της ορμονοαντοχής. Οι πρώτες θετικές μελέτες προέρχονται από τη στόχευση της
οικογένειας υποδοχέων ΗΕR συγκεκριμένα από τις λαπατινίμπη και τραστουζουμάμπη. Το όφε-
λος για τις ασθενείς από μία ακόμα θεραπευτική ευκαιρία αλλά και τη χρονική μετάθεση της κυτ-
ταροτοξικής θεραπείας προβάλλει αυτονόητο και διευρύνοντας την ποιοτική ζωή τους.
Τέλος, άγνωστο παραμένει, πώς όλα αυτά τα ενδιαφέροντα και ελπιδοφόρα αποτελέσματα από
τη μεταφραστική και την κλινική έρευνα θα μεταφερθούν αποδοτικά στην κλινική πράξη δεδο-
μένου του σύνθετου και ολοένα πιο περίπλοκου τοπίου της τελευταίας αλλά και της δυσμενούς
σημερινής και ίσως μακράς ακόμα κοινωνικοοικονομικής συγκυρίας. 
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Η ορμονοθεραπεία είναι η πρώτη θεραπεία που εφαρμόστηκε σε γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο
μαστού (ΜΚΜ). Αρχικά με χειρουργική αφαίρεση των ωοθηκών, των επινεφριδίων ή ακόμα και της
υπόφυσης επιτυγχανόταν μείωση των κυκλοφορούντων οιστρογόνων και σε πολλές περιπτώσεις
υποχώρηση της νόσου. Αργότερα το ίδιο αποτέλεσμα είχε η χορήγηση υψηλών δόσεων οιστρογόνων.
Τα τελευταία 35 χρόνια η χορήγηση της ταμοξιφένης αποτελεί τη καθιερωμένη πλέον ορμονοθερα-
πεία σε προεμμηνοπαυσιακές και μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ΜΚΜ. Πιο πρόσφατα οι εκλε-
κτικοί αναστολείς της αρωματάσης έχουν αντικαταστήσει τη ταμοξιφένη σαν τη προτιμότερη ορμο-
νοθεραπεία πρώτης γραμμής στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.
Σε γενικές γραμμές, ασθενείς με ΜΚΜ που εκφράζει υποδοχείς οιστρογόνων (ER) ή/και προγε-
στερόνης (PR) έχουν 50-60% πιθανότητα ανταπόκρισης σε ορμονοθεραπεία ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό είναι μόλις 5-10% σε απουσία έκφρασης των ER/PR υποδοχέων. Άλλοι προβλεπτικοί
παράγοντες ανταπόκρισης στην ορμονοθεραπεία στο ΜΚΜ αποτελούν: το μεγάλο χρονικό διάστη-
μα μέχρι την υποτροπή της νόσου, η ύπαρξη μεταστάσεων μόνο στα οστά ή/και στα μαλακά μόρια, ο
χαμηλός δείκτης πολλαπλασιασμού του όγκου και προηγούμενη ανταπόκριση σε ορμονοθεραπεία.
Η υπερέκφραση του HER2 παρότι σε ορισμένες μελέτες σχετιζόταν με μειωμένη ανταπόκριση στην
ορμονοθεραπεία, δεν θα πρέπει να αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού της χρήσης ορμονοθεραπείας σε
περιπτώσεις που υπάρχει έκφραση ορμονικών υποδοχέων στον όγκο. Στις περιπτώσεις αυτές η συν-
χορήγηση του αντι-HER2 μονοκλωνικού αντισώματος trastuzumab ή του αναστολέα της τυροσινικής
κινάσης των EGFR και HER2 lapatinib μαζί με την ορμονοθεραπεία μπορεί να βελτιώσει την απο-
τελεσματικότητα της θεραπείας.

Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 
Τυχαιοποιημένες μελέτες καθώς και μία μετα-ανάλυση έχουν δείξει ότι οι εκλεκτικοί αναστολείς της
αρωματάσης (αναστραζόλη, λετροζόλη και εξαμεστάνη) όταν χορηγούνται σαν ορμονοθεραπεία
πρώτης γραμμής σε ασθενείς με ΜΚΜ προσφέρουν υψηλότερα ποσοστά αντικειμενικών ανταπο-
κρίσεων, μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι τη πρόοδο νόσου και μικρή αλλά σημαντική αύξηση
της επιβίωσης γιαυτό και σήμερα αποτελούν τη πρώτη θεραπευτική επιλογή. 
Σε γυναίκες που οι αναστολείς της αρωματάσης έχουν αποτύχει συνιστάται η χορήγηση ταμοξιφέ-
νης που αποτελεί εκλεκτικό τροποποιητή του υποδοχέα των οιστρογόνων ή της φουλβεστράνης που
έχει αμιγώς αντι-οιστρογονική δράση. Σε περίπτωση αποτυχίας και των παραπάνω, η επόμενη
γραμμή ορμονοθεραπείας μπορεί να περιλαμβάνει τη χορήγηση προγεστινοειδών όπως η μεγε-
στρόλη ή οιστρογόνων σε ασθενείς που δεν έχουν ιστορικό θρομβοεμβολικής νόσου ή άλλους
παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. 

Προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Η ορμονοθεραπεία πρώτης γραμμής περιλαμβάνει τη χορήγηση ταμοξιφένης. Η συνχορήγηση μαζί
με τη ταμοξιφένη ενός GnRH αγωνιστή όπως η γκοσερελίνη μπορεί να αυξήσει τα ποσοστά αντα-
ποκρίσεων, το χρόνο μέχρι τη πρόοδο της νόσου και ίσως και να προσφέρει ένα μικρό όφελος στην
επιβίωση. 
Σε περιπτώσεις που έχουν αποτύχει τόσο η ταμοξιφένη όσο και οι GnRH αγωνιστές, μπορούν να
δοκιμαστούν οι εκλεκτικοί αναστολείς της αρωματάσης για τους οποίους όμως υπάρχει μικρή
εμπειρία σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, η φουλβεστράνη ή η μεγεστρόλη. 
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Εισαγωγή
Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη βασική αιτία θανάτου από καρκίνο στο γυναικείο πληθυσμό διε-
θνώς, προκαλώντας κατά προσέγγιση 519.000 θανά-τους ετησίως.1 Το 30% των γυναικών που διαγι-
γνώσκονται αρχικά με καρκίνο του μαστού πρώιμου σταδίου θα αναπτύξουν τελικά μεταστατικό
καρκίνο του μαστού.2

Μεταστατικός καρκίνος του μαστού μπορεί να επέλθει είτε ακολούθως ανθεκτι-κού στη θεραπεία
καρκίνου του μαστού πρώιμου σταδίου (πρώτη επιδείνωση) ή επανεμφάνισης της νόσου μετά την
αρχική θεραπεία για καρκίνο του μαστού πρώιμου σταδίου (υποτροπή).
Ο κύριος στόχος θεραπείας του μεταστατικού καρκίνου του μαστού είναι η πρό-ληψη της εξέλιξης
της νόσου, καθώς και η διατήρηση της ποιότητας ζωής. Η ενδοκρινική θεραπεία (όπως η ταμοξι-
φαίνη, οι αναστολείς της αρωματάσης και η φουλβεστράντη) είναι η προτιμώμενη θεραπευτική προ-
σέγγιση σε μεταστατι-κό καρκίνο του μαστού με θετικούς ορμονικούς υποδοχείς για ασθενείς και
ιατρούς εξαιτίαςτης αποτελεσματικότητας της και των λίγων ανεπιθυμήτων ενεργειών.
Είναι γνωστό για πολλά χρόνια ότι τα οιστρογόνα είναι οι κύριες ορμόνες που ευθυνονται για την
ανάπτυξη του καρκίνου του μαστού και ότι ο χειρισμός των ορμονών μπορεί να παρέμβει στην εξέ-
λιξη της νόσου. Η ταμοξιφαίνη έχει καθι-ερωθεί σαν “το golden standard” της ενδοκρινικής θερα-
πείας για την αντιμετώ-πιση του καρκίνου του μαστού για περισσότερο από 25 χρόνια. 3,4,5 Είναι ένα
αντιοιστρογόνο, το οποίο δρα με συναγωνιστικό αποκλεισμό της οιστραδιό-λης στον οιστρογονοϋ-
ποδοχέα (ER), αν και άλλοι μηχανισμοί δράσεως έχουν επίσης περιγραφεί. Η ταμοξιφαίνη ανήκει
σε μια κατηγορία αντιοιστρογόνων γνωστή ως SERMs (Selective Estrogen Receptor Modulators -
Εκλεκτικοί Ρυθ-μιστές των Οιστρογονοϋποδοχέων), οι οποίοι εμφανίζουν κάποιου βαθμού, μερική
αγωνιστική (διεγερτική) δράση στους ER. Το τελικό αποτέλεσμα της θεραπείας με έναν SERM,
επομένως, είναι μια ισορροπία μεταξύ αγωνιστικής και ανταγωνιστικής δράσεως.6

Η ταμοξιφαίνη, έχει ευεργετικές επιδράσεις δια μέσου της αγωνιστικής της δρά-σης στην οστική
πυκνότητα και στο λιπιδαιμικό προφίλ7,8. Οι αγωνιστικές αυτές επιδράσεις ευθύνονται για τις ανεπι-
θύμητες ενέργειες στο ενδομήτριο, την έ-ξαρση του όγκου και τα θρομβοεμβολικά επεισόδια. Ως
αποτέλεσμα, η απομά-κρυνση της μερικής αγωνιστικής δράσης της ταμοξιφαίνης θεωρείται γενικά
ως επιθυμητός στόχος για τη βελτίωση τόσο της αποτελεσματικότητας όσο και της ανοχής στην αντι-
μετώπιση του καρκίνου του μαστού.

Fulvestrant (Faslodex) 
Υπήρχε ανάγκη, για την ανακάλυψη ενός αντιοι-
στρογόνου απαλλαγμένου από την μερική αγωνι-
στική δράση των προηγουμένων,ικανού να επιδεί-
ξει βελτιωμέ-νη αποτελεσματικότητα και ανοχή
σε σύγκριση με τους σύγχρονους διαθέσι-μους
SERMs. Τα αποτελέσματα της έρευνας οδήγησαν
στην ανακάλυψη του Fulvestrant (Faslodex), ενός
προς τα κάτω ρυθμιστή (Down regulator ) των
Οιστρογονοϋποδοχέων, το οποίο όχι μόνο απο-
κλείει τη δράση των οιστρογό-νων στους υποδο-
χείς αλλά οδηγεί σε “αποδόμηση” τον ίδιο τον ER,
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μια διαδι-κασία που τώρα αναφέρεται ευρέως ως “ελεγχόμενη ελάττω-ση”(Downregulation). Το
Fulvestrant (Faslodex) είναι ένα νεωτεριστικό, στεροειδές, μη αγωνιστικό αντιοιστρογόνο που στε-
ρείται οιστρογονικής δρα-στηριότητας.
Ο χημικός τύπος του Fulvestrant (Faslodex) φαίνεται στην Εικόνα 1.
Το Fulvestrant (Faslodex) παρασκευάζεται υπό μορφήν εφάπαξ μηνιαίας ένεσης περιέχουσας
250mg fulvestrant σε 5ml διαλύματος, σε μια άσηπτη, απλή για τον ασθενή, προγεμισμένη σύριγ-
γα. Το Fulvestrant (Faslodex) χορηγείται ενδομυϊκώς στο γλουτό.9

Τρόπος δράσεως του Fulvestrant (Faslodex)
Το FASLODEX διαθέτει έναν ιδιαίτερο μηχανισμό δράσης, διαφορετικό από εκείνο άλλων
ορμονικών παραγόντων όπως η ταμοξιφαίνη και οι αναστολείς της αρωματάσης, υπό την έννοια
ότι αποκλείει τη δράση των οιστρογόνων στους υποδοχείς τους και αναστέλλει τη σηματοδότηση
των οιστρογονικών υποδοχέων, οδηγώντας σε “κατασταλτική ρύθμιση” των οιστρογονικών
υποδο-χέων στον όγκο, και αναστολή άλλων οδών που ενέχονται στην ανάπτυξη του καρκίνου. 
Το γεγονός αυτό οδηγεί όχι μόνο σε μείωση της ανάπτυξης και εξάπλωσης του καρκίνου, αλλά
δύναται να συμβάλλει στη μείωση ή επιβράδυνση της ανάπτυξης αντίστασης στη θεραπεία.10,11

Τέτοιες ενώσεις έχουν περιγραφεί στην επιστημονική βιβλιογραφία ως “αμιγή” αντιοιστρογόνα.12,13,14,15

Οι κατασταλτικοί ρυθμιστές των οιστρογονικών υποδοχέων (ERD) και οι SERMs διαφέρουν στον
τρόπο δράσεώς τους ως προς τις επιδράσεις τους στους ER. Ενας λεπτομερής απολογισμός του τρόπου
δράσεως των διαφορετι-κών αυτών κατηγοριών φαρμάκων έχει πραγματοποιηθεί από τον Wakeling16.

*Όπου AF: Activation Function (Λειτουργία ενεργοποίησης)

Η δράση του Fulvestrant (Faslodex) είναι μοναδική, στο ότι δεν εμφανίζει αγωνιστική δραστη-
ριότητα στον ER, ενώ επιφέρει περίπου πλήρη ελεγχόμενη ελάττωση του ίδιου του ER.
Η Εικόνα 2. υπογραμμίζει σχηματικά τους διαφορετικούς τρόπους δράσεως της οιστραδιόλης,
ταμοξιφαίνης και Fulvestrant (Faslodex) στις αλληλεπιδράσεις τους με τον ER κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας μεταγραφής του DNA.16 Περιληπτικά, το Fulvestrant (Faslodex) έχει έναν μονα-
δικό μηχανισμό δρά-σεως. Αποκλείει και αποδομεί τον ER, όπως φαίνεται από την ταχεία απώ-
λεια της ER πρωτεΐνης. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις σύγχρονες επιλογές αντιμε-τώπισης σε
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μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ανταποκρινόμενο σε ενδοκρινική θεραπεία καρκίνο του μαστού,
που περιλαμβάνει αφ'ενός μεν αναστολείς της αρωματάσης, όπως το Arimidex, οι οποίοι μειώνουν
τα επίπεδα οιστραδιόλης αφετέρου δε τα αντιοιστρογόνα τύπου SERM όπως η ταμοξιφαίνη, τα
οποία αποκλείουν μόνο μερικώς τον ER (Εικόνα 2).

Αποτελεσματικότητα
Το Fulvestrant (Faslodex) επιβεβαίωσε ότι είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελε-σματικό όσο ένας τρί-
της γενιάς αναστολέας της αρωματάσης στη θεραπεία δεύτερης γραμμής του προχωρημένου καρκί-
νου του μαστού ως προς τις παρα-μέτρους TTP(Time to progression),OR(OR=CR+PR)* και επι-
βίωση. Επίσης αποδείχθηκε αποτελεσματικό μετά από αποτυχία της ταμοξιφαίνης σε μια ελεγ-χόμε-
νη, Φάσης ΙΙΙ κλινική μελέτη ενός προγράμματος σε ασθενείς με προχωρη-μένο καρκίνο του μαστού
που υποτροπίασαν σε προηγηθείσα ενδοκρινική θεραπεία. 
*CR: Complete response PR: Partial response
Το Fulvestrant (Faslodex) συγκρίθηκε με το Arimidex σε δυο πολυκεντρικές, τυχαιοποιημένες,
Φάσης ΙΙΙ μελέτες (Μελέτες 0020 / 0021) 17,18

Αποτελέσματα της συνδυασμένης ανάλυσηςτων μελετών 0020 και 0021:
Το Fulvestrant (Faslodex) είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικό ως προς το ΤΤΡ(διάμεσο ελεύθε-
ρο νόσου διάστημα) (median TTP, Fulvestrant: 5,5 μή-νες, Aναστροζόλη: 5,1μήνες) OR (συνολική
ανταπόκριση) και επιβίωση όσο και ένας αναστολέας αρωματάσης τρίτης γενιάς στη θεραπεία δεύ-
τερης γραμμής του προχωρημένου καρκίνου του μαστού σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.14,15

Η χρήση ενδοκρινικών παραγόντων μετά το Fulvestrant (Faslodex) ως θεραπεία δεύτερης γραμμής
Η αναδρομική ανάλυση19 από τις δυο μελέτες Φάσης ΙΙΙ (0020 και 0021) σε ασθενείς οι οποίες προη-
γουμένως είχαν ανταποκριθεί στο Fulvestrant (Faslodex) ως θεραπεία δεύτερης γραμμής (n=423),
για να εξεταστεί εάν επιτυγχανόταν ή όχι η ανταπόκριση του όγκου μετά από μετάβαση σε θεραπεία
με Fulvestrant (Faslodex). Δεδομένα παρακολούθησης ήταν διαθέσιμα για 54 ασθενείς.
• Η αναλογία των ασθενών που αποκόμισαν κλινικό όφελος με επακόλουθη ενδοκρινική θεραπεία
ήταν χαμηλότερη στην ομάδα των ασθενών που δεν εμφάνισε κλινικό όφελος, μετά τη θεραπεία δεύ-
τερης γραμμής με Fulvestrant (Faslodex) σε σύγκριση με το τμήμα που πέτυχε κλινικό όφελος (CB)
με θεραπεία δεύτερης γραμμής Fulvestrant (Faslodex). Τα αποτε-λέσματα έδειξαν ότι οι ασθενείς
με καρκίνο του μαστού που απέτυχαν να α-νταποκριθούν σε ταμοξιφαίνη και οι οποίες, ενώ αντα-
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ποκρίθηκαν σε θερα-πεία δεύτερης γραμμής με Fulvestrant (Faslodex), παρουσίασαν εν συνεχεία
εξέλιξη της νόσου, μπόρεσαν να αποκομίσουν περαιτέρω όφελος ακολου-θώντας τρίτης γραμμής
ενδοκρινική θεραπεία με έναν αναστολέα αρωματά-σης ή με προγεστίνη. Η ελεγχόμενη ελάττω-
ση των υποδοχέων με το Fulvestrant (Faslodex), επομένως, δεν αναστέλλει μεταγενέστερη αποτε-
λεσματική θεραπεία με άλλες ενδοκρινικές θεραπείες. 
Ασφάλεια
• Στον πίνακα 1 φαινονται οι κυριότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζο-νται με την χορή-
γηση του fulvestrant
Πίνακας 1: Μελέτες 0020 και 0021: Συχνότερα αναφερόμενες AEs σχετιζόμενες με τα φάρμακα:
Συνδυασμένα δεδομένα18*.

Fulvestrant (Faslodex) Αναστροζόλη Τιμή p
250mg (n=423) 1mg (n=423)

Γαστρεντερ. διαταραχές * 46,3% 43,7% n.s
Εξάψεις ** 21,0% 20,6% n.s
Λοίμωξη ουροποιητικού 7,3% 4,3% n.s
Διαταραχές αρθρώσεων *** 5,4% 10,6% 0,0036 †
Θρομβοεμβολική νόσος 3,5% 4,0% n.s
Κολπίτιδα 2,6% 1,9% n.s
Αύξηση σωμ. βάρους 0,9% 1,7% n.s
* Περιελάμβαναν: ναυτία, έμετο, δυσκοιλιότητα, ανορεξία, γαστρίτιδα, δυσπεψία, γαστρεντερίτιδα και έναν μεγάλο αριθμό
άλλων γαστρεντερικών συμπτωμάτων
** Περιελάμβαναν: αγγειοδιαστολή, εφίδρωση
*** Περιελάμβαναν: αρθραλγία, αρθροπάθεια, αρθρίτιδα
n.s. = μη σημαντική διαφορά

† Treatment odds ratio (95% CI) = 0,47 (0,272-0,783)   

• Οι ασθενείς μπορεί να είχαν περισσότερες από μια AE σχετιζόμενη με τα φάρμακα.
Το Fulvestrant (Faslodex) είχε παρόμοια χαμηλή επίπτωση θρομβοεμβολικών επεισοδίων, αύξησης
σωματικού βάρους και κολπίτιδας όταν συγκρίθηκε με το Arimidex.
Το ποσοστό αποσύρσεων λόγω AEs σχετιζομένων με το φάρμακο ήταν 0,9% για την ομάδα του
Fulvestrant (Faslodex) και 1,2% για την ομάδα του Arimidex.18 Δεν συνιστώνται προσαρμογές της
δόσης για τις ασθενείς με ήπια ηπατική ανεπάρκεια.
Το FASLODEX εγκρίθηκε αρχικά στη δόση των 250mg για χορήγηση ως ενδο-μυϊκή ένεση μία
φορά το μήνα για τη θεραπεία του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του μαστού σε
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ορμονο-εξαρτώμενο καρκίνο του μαστού που παρουσίασαν
υποτροπή ή εξέλιξη της νόσου κατά τη θεραπεία με αντιοιστρογόνο (π.χ. ταμοξιφαίνη). 
Η μελέτη CONFIRM διεξήχθη προκειμένου να διευκρινισθεί εάν υφίσταται επι-πρόσθετο κλινι-
κό όφελος με τη δόση των 500mg συγκριτικά με τη δόση των 250mg FASLODEX

Δεδομένα από τις μελέτες FIRST (FASLODEX fIRst line Study comparing endocrine Treatments/
Μελέτη του FASLODEX ως Θεραπεία 1ης Γραμμής για τη Σύγκριση Ενδοκρινικών Θεραπειών) και
NEWEST (Neoadjuvant Endocrine Therapy for Women with Estrogen-Sensitive Tumours/ Νεοεπι-
κουρική Θεραπεία για Γυναίκες με Ορμονοευαίσθητους Όγκους) δείχνουν ότι όταν χρησιμοποιείται
στην αυξημένη δόση των 500mg, το FASLODEX βελτιώνει περαιτέρω τον έλεγ-χο της νόσου γεγο-
νός που μπορεί να αποδοθεί στην επαύξηση (ενίσχυση) της αποδόμησηςτων οιστρογονικών υποδο-
χέων.19,20 Τα αποτελέσματα από τη μελέ-τη FACT (Fulvestrant and Anastrozole in Combination Trial/
Μελέτη του Συνδυ-ασμού Φουλβεστράντης και Αναστραζόλης), η οποία παρουσιάστηκε στο SABCS
2009, δείχνουν ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα επιπρόσθετο πλεονέκτη-μα με το συνδυασμό
FASLODEX και ARIMIDEX (αναστραζόλη), συγκριτικά με τη μονοθεραπεία αναστραζόλης21 ενι-
σχύοντας την άποψη ότι η μελλοντική θε-ραπευτική προσέγγιση για την επίτευξη παρατεταμένου
ελέγχου της νόσου με το FASLODEX σε μεταστατική νόσο θα είναι η αύξηση της δόσης, όπως απο-
δει-κνύεται από την υπεροχή των κλινικών αποτελεσμάτων στη μελέτη CONFIRM. 22

Δύο αρχικές μελέτες αξιολόγησαν κατά πόσον μια υψηλότερη δόση θα μπορού-σε να παράσχει
επιπρόσθετο κλινικό όφελος. Τα δεδομένα από τις μελέτες FIRST19b και NEWEST20 δείχνουν



ότι η αύξηση της δόσης του FASLODEX στα 500mg επάγει περαιτέρω βελτίωση του ελέγχου της
νόσου γεγονός που παρείχε το σκεπτικό στη μελέτη CONFIRM για τη διερεύνηση της δυνατότητας
βελτίωσης της αποτελεσματικότητας με αύξηση της δόσης στα 500mg. 
Η μελέτη CONFIRM (COmparisoN of FASLODEX In Recurrent or Metastatic breast cancer/
Σύγκριση του FASLODEX σε Υποτροπιάζοντα ή Μεταστατικό Καρκίνο του Μαστού), η οποία
παρουσιάστηκε στο SABCS 2009, υποστηρίζει περαιτέρω ότι η νέα δόση των 500mg FASLODEX
βελτιώνει σημαντικά τον έλεγχο της νόσου, χωρίς καμία επίδραση στην ανοχή, συγκριτικά με την
εγκεκρι-μένη δόση των 250mg.22

Η μελέτη CONFIRM είναι μία τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, παράλληλων ομά-δων, πολυκεντρική
μελέτη φάσης III σύγκρισης του FASLODEX 250mg (n=374) με το FASLODEX 500mg (n=362) σε
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με θετικό στους οιστρογονικούς υποδοχείς μεταστατικό καρκίνο που
έχει παρουσιάσει υποτροπή ή επιδείνωση μετά από προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία (42,5%
αναστολέας αρωματάσης, 57,5% θεραπεία με αντιοιστρογόνο).22

Ο πρωτεύων στόχος ήταν η σύγκριση της αποτελεσματικότητας αμφότερων των ομάδων θεραπείας
από την άποψη του χρόνου μέχρι την εξέλιξη της νόσου (TTP). Οι δευτερεύοντες στόχοι ήταν: ποσο-
στό αντικειμενικής ανταπόκρισης (ORR), ποσοστό κλινικού οφέλους (CBR, πλήρης ή μερική
ύφεση/ανταπόκριση ή σταθερή νόσος για ≥24 εβδομάδες), διάρκεια κλινικού οφέλους (DoCB),
συνο-λική επιβίωση και ποιότητα ζωής (QoL). Αξιολογήθηκαν επίσης η ασφάλεια και ανεκτικότητα.22

Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκε στο SABCS 2009, δείχνουν ότι η νέα δόση των 500mg
FASLODEX βελτιώνει σημαντικά τον έλεγχο της νόσου, χωρίς καμία επίδραση στην ανεκτικότητα,
κατά τη σύγκριση με την ισχύουσα εγκεκρι-μένη δόση των 250mg:22 με σημαντική μείωση κατά 20%
του κινδύνου εξέλιξης της νόσου για τις ασθενείς που λαμβάνουν FASLODEX 500mg, συγκριτικά
με τη δόση των 250mg. 34% των ασθενών στην ομάδα των 500mg FASLODEX επιβίωσαν χωρίς εξέ-
λιξη της νόσου μετά από ένα έτος, συγκριτικά με το 25% των ασθενών στην ομάδα τω 250mg.Τα δευ-
τερεύοντα τελικά σημεία, συμπερι-λαμβανομένων της μείωσης του κινδύνου θανάτου και του ποσο-
στού κλινικού οφέλους, πλεονεκτούν αριθμητικά υπέρ της δόσης των 500mg. Το προφίλ ανε-κτικό-
τητας ήταν παρεμφερές σε αμφότερες τις ομάδες θεραπείας και δεν εντο-πίστηκαν νέα ζητήματα
ασφάλειας με την αύξηση της δόσης. 
Το τρέχον εγκεκριμένο δοσολογικό σχήμα των 500mg χορηγείται ως ακολού-θως: 
• Ημέρα 1: ΕΜ ενέσεις 2 x 250mg, μία σε κάθε γλουτό
• Ημέρα 14: μία επιπρόσθετη 'δόση φόρτισης' συνιστάμενη από 2 x 250mg ενέσεις 
• Ημέρα 28: επιπλέον 2 x 250mg ενέσεις, ακολουθούμενες στη συ-νέχεια από μία ένεση 2 x 250mg
μία φορά το μήνα.
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Η ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Ανδρεάδης Χαράλαμπος
Παθολόγος-Ογκολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής, 3ο Τμήμα Κλινικής Ογκολογίας, Θεαγένειο Α.Ν.

Το θεραπευτικό πλαίσιο του καρκίνου του μαστού διαρκώς μεταβάλλεται. Νέα φάρμακα διαφόρων
κατηγοριών συνεχώς δοκιμάζονται είτε μεμονωμένα, είτε σε συνδυασμούς. Ειδικώς, στο κεφάλαιο της
ορμονοθεραπείας έχουν αναπτυχθεί γόνιμες ερευνητικές εργασίες, ιδιαίτερα με τα νεότερα σκευά-
σματα των αναστολέων αρωματάσης, οι οποίες μεταφερόμενες στη καθημερινή κλινική πράξη έδωσαν
νέες προοπτικές και νέες επιλογές. Μεταξύ αυτών των επιλογών είναι και η εφαρμογή της εισαγωγι-
κής, προεγχειρητικής ορμονοθεραπείας σε γυναίκες με δυνητικά εγχειρήσιμο καρκίνο μαστού.
Η μέθοδος της προεγχειρητικής ορμονοθεραπείας δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σαν μέθοδος ρουτί-
νας, αλλά δοκιμάζεται κυρίως μέσα σε ελεγχόμενα κλινικά πρωτόκολλα. Έξω από ερευνητικές μελέ-
τες η προεγχειρητική ορμονοθεραπεία εφαρμόζεται σε γυναίκες με επιβαρυντικά συνοδά νοσήματα
που δυσκολεύουν την εφαρμογή προεγχειρητικής χημειοθεραπείας. Προϋπόθεση είναι οι γυναίκες
να έχουν υπερέκφραση οιστρογονικών ή/και προγεστερονικών υποδοχέων, γεγονός που τις κάνει
ευαίσθητες σε ορμονοθεραπεία. Επιλέγονται συνήθως γυναίκες με τοπικά προχωρημένη νόσο και
ηλικιωμένες γυναίκες (>70 ετών). Οι στόχοι αυτής της θεραπευτικής επιλογής είναι η μείωση του
μεγέθους του πρωτοπαθούς όγκου και η κατά το δυνατόν συντηρητικότερη μετάχρονη εγχείρηση.
Έτσι, η διάρκεια της προεγχειρητικής ορμονοθεραπείας δεν μπορεί να διαρκέσει επί μακρόν (τυπι-
κά δεν διαρκεί για διάστημα άνω των 6 μηνών)1,2. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν λίγες μελέτες που δεί-
χνουν ότι η επιμήκυνση της προεγχειρητικής ορμονοθεραπείας τείνει να αυξάνει τις ανταποκρίσεις3.
Πάντως, η εγχείρηση πρέπει να γίνεται ακόμη και σε μεγάλη ύφεση, διότι χωρίς τοπική θεραπεία τα
ποσοστά υποτροπών αυξάνουν. Η ολική επιβίωση δεν είναι βέβαιο ότι επιδεινώνεται τουλάχιστον σε
γυναίκες >70 ετών4-6.
Η προεγχειρητική ορμονοθεραπεία έχει δείξει σαφή δραστικότητα με σημαντικό αριθμό ασθενών να
εμφανίζει κλινικές υφέσεις και βελτιώσεις του πρωτογενούς νεοπλασματικού φορτίου, σε ποσοστό
που ενίοτε ξεπερνάει το70%7. Οι παθολογοανατομικές πλήρεις ανταποκρίσεις (pCR) είναι σπάνιες
(<5%), όμως τα ποσοστά των ασθενών που κάνουν συντηρητικότερες χειρουργικές επεμβάσεις είναι
σημαντικά. Ασθενείς οι οποίοι ανταποκρίνονται, φαίνεται ότι έχουν και καλύτερη 5ετή επιβίωση
χωρίς υποτροπή8. Η ανταποκρίσεις είναι ανάλογες της έκφρασης των ορμονικών υποδοχέων' σε
γυναίκες με υψηλή έκφραση των υποδοχέων, η ταμοξιφένη και οι αναστολείς αρωματάσης έχουν
παρόμοια αυξημένη δραστικότητα, αλλά όταν η έκφραση είναι μέτρια, τότε φαίνεται ότι οι αναστο-
λείς αρωματάσης είναι δραστικότεροι9,10. 
Συγκριτικές μελέτες προεγχειρητικής ορμονοθεραπείας με ταμοξιφένη ή αναστολείς αρωματάσης
έδειξαν καλύτερη δραστικότητα στις τελευταίες και μεγαλύτερα ποσοστά γυναικών να υποβάλλονται
εντέλει σε συντηρητικότερες επεμβάσεις11-13. Σε μερικές μελέτες με τοπικά προχωρημένο καρκίνο
μαστού η αποτελεσματικότητα της προεγχειρητικής αγωγής με αναστολείς αρωματάσης αποδείχτηκε
εφάμιλλη των αποτελεσμάτων της εισαγωγικής χημειοθεραπείας14.
Στην υποομάδα γυναικών με υπερέκφραση HER-2 υπάρχει μεγάλη φιλολογία σχετικά με την δρα-
στικότητα ή την αντίσταση της δράσης των ορμονών. Το 50% περίπου των HER-2 θετικών γυναικών
έχουν και θετικούς ορμονικούς υποδοχείς. Προκλινικές μελέτες ανέδειξαν τη παρουσία διασταυ-
ρούμενης «συνομιλίας» (cross talk) μεταξύ σηματοδοτικών οδών των HER2 και οιστρογονικών υπο-
δοχέων που παρεμβαίνει στον μηχανισμό αντίστασης στην ορμονοθεραπεία15. Πράγματι, έχει δειχθεί
ότι οι ανταποκρίσεις στην ορμονοθεραπεία είναι μικρότερες στην ομάδα αυτή16. Σε σύγκριση με τη
ταμοξιφένη, οι αναστολείς αρωματάσης φαίνεται ότι είναι πλέον δραστικοί17. Σε πρόσφατες μελέτες
φάσης ΙΙΙ σε γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο μαστού, ο συνδυασμός αντι-HER θεραπείας και
ορμονοθεραπείας με αναστολείς αρωματάσης έδειξαν σημαντικότερο όφελος έναντι της ορμονοθε-
ραπείας μόνης18-19. Επίσης, σημαντικό θεωρείται ότι υπάρχουν σαφή ευρήματα ότι η προεγχειρητική



εφαρμογή αναστολέων αρωματάσης μειώνει τη συχνότητα υπερέκφρασης του Her-2/neu20. Τέλος, μελέ-
τη προεγχειρητικής θεραπείας με συνδυασμό αναστολέα αρωματάσης (anastrozol) και αντι-EGFR
θεραπείας (gefitinib) έχει δείξει ασφάλεια και καλύτερη δραστικότητα έναντι μόνου του gefitinib21.
Συμπερασματικά, η προεγχειρητική ορμονοθεραπεία θεωρείται παρέμβαση που μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί σε γυναίκες με τοπικά προχωρημένο καρκίνο μαστού με στόχο τη δυνατότητα συντηρη-
τικότερης επέμβασης, σε ηλικιωμένες γυναίκες (>70 ετών), σε γυναίκες που λόγω συνοδών νοση-
μάτων αδυνατούν να λάβουν εισαγωγική χημειοθεραπεία και περισσότερο στα πλαίσια ερευνητι-
κών μελετών. Θεωρείται δραστική, με σημαντικό ποσοστό κλινικών ανταποκρίσεων και περιπτώ-
σεων με συντηρητικότερες επεμβάσεις. Οι αναστολείς αρωματάσης φαίνεται ότι είναι δραστικότε-
ροι της ταμοξιφένης. Σε ασθενείς με παρουσία HER-2 και θετικών ορμονικών υποδοχέων ο συν-
δυασμός trastuzumab ή lapatinib μαζί με αναστολέα αρωματάσης μάλλον είναι απαραίτητος, αλλά
χρειάζονται μελέτες σε υλικό ασθενών με τοπική νόσο. 
Η απουσία -προς το παρόν- συγκεκριμένων προγνωστικών βιοδεικτών κάνει την προεγχειρητική
ορμονοθεραπεία να μην είναι αρκετά διαδεδομένη στη καθημερινή κλινική πράξη, οπότε η έρευνα
προς την ανεύρεση τέτοιων δεικτών θεωρείται απαραίτητη για την επιλογή ασθενών με ενδεχόμε-
νη υψηλότερη πιθανότητα ανταπόκρισης και οφέλους από την αγωγή αυτή.
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INTRA-OPERATIVE RADIATION THERAPY (IORT) 
IN BREAST CANCER

Jean-Bernard Dubois
Professor of Radiology-Radiotherapy, Director General of Centre Regional de Lutte Contre Le Cancer

After tumour resection, IORT is one of the available means of partial breast radiotherapy:
either in the form of a boost on the tumour bed after irradiation of the whole breast, or as sole
irradiation treatment of one of the quadrants of the breast.

Methods 
Our experience with IORT in the breast started 20 years ago.We evaluated 110 patients with over
half having a minimum threshold (life expectancy) of 10 years.
After local surgery, the edges of the resection in the tumour bed were joined together by sutures to
bring them into the target volume. The tumour beds were completely covered in flat circular
applicators of 4 to 6 cm. The dose was set at the half-value thickness of the 90% isodose with a focus
distance at 100cm. For the 68 patients treated by IORT as a boost, the median delivered dose was 10
Gy,and for the 42 patients treated by IORT as sole treatment, the delivered dose was 21 Gy, using
electron-beams with an energy range of 6 to 13 MeV (Median=9 MeV). Late toxicities and cosmetic
results were assessed by 2 different physicians according to the CT C 3.0 grading system. European
Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), quality of life (QOL,QLQC 30) and
EORTC breast cancer module (QLQBR 23) questionnaires were completed by each patient on their
latest medical visit.
42 patients of over 65 years old (pTo, pT1, pNo) were included in this Phase II study on the feasibility
and reproducibility of using a focused and concentrated electron-beam as sole radiotherapy
treatment after tumour resection (one 21-Gy fraction prescribed at the 90% isodose). For this group,
one of the criteria we studied was the in vivo reproducibility of dosimetric comparison of the
reference isodoses to the theoretical calculations by use of thermoluminascent dosimeters and
ionisation chambers.

Results
After a median follow-up 12.7 years (range: 0.5-20 years), three local recurrences were observed
within the primary tumour bed (one early recurrence at 4 months and 2 late recurrences: 8 years and
14 years after initial treatment). At the time of analysis: 96 patients were still alive (2 at a metastatic
stage and 94 without desease), 9 had died from metastases and 5 had died from other causes. Among
the 94 disease free remaining patients, no grade 3 or greater toxicities were observed; 6 patients had
experienced grade 2 late subcutaneous fibrosis within the irradiated area. Overall, the scores
indicated a very good QOL. In general, the scores for the body image functional scale of the QLQ-
BR 23 were good to excellent in 95% of the evaluated patients at 6 months. Feasibility and
reproducibility were also demonstrated in this Phase II study, for 42 of the patients, by comparing
the theoretical calculations to the doses measured in vivo. No acute grade 3 toxicities were observed.

Conclusions
Our results confirm that IORT is a reliable technique either as a boost after whole breast irradiation,
or as a sole treatment. This study demonstrates this technique's physical feasibility as well as its clinical
reliability in view of the cosmetic and oncological results, and confirms the possible role of IORT as
a sole radiotherapeutic treatment in combination with tumorectomy for patients over 65 years.



ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ 

Αρκαδόπουλος Νικόλαος
Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής 

Σύμφωνα με πρόσφατες παρατηρήσεις από τις ΗΠΑ, η συχνότητα της προφυλακτικής μαστεκτομής-
δηλαδή της ετερόπλευρης ή αμφοτερόπλευρης προληπτικής αφαίρεσης υγιών μαστών, αυξάνει.1 Η
προφυλακτική μαστεκτομή ανήκει στις στρατηγικές μείωσης του κινδύνου για καρκίνο του μαστού
(risk reduction strategies)2 κι εφαρμόζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες γυναικών: α) αυτές στις οποί-
ες υπάρχει ήδη διάγνωση καρκίνου διηθητικού ή μη στον ένα μαστό οπότε εκτέμνεται προληπτικά
και ο ετερόπλευρος μαστός και β) αυτές στις οποίες δεν υπάρχει διάγνωση καρκίνου αλλά πολύ
αυξημένος κίνδυνος ανάπτυξης της νόσου οπότε εκτέμνονται προληπτικά και οι δύο μαστοί. Σύμ-
φωνα με τις πρόσφατες οδηγίες της American Cancer Society,2 υψηλού κινδύνου θεωρούνται οι
γυναίκες που έχουν πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου του μαστού στη διάρκεια της ζωής τους >25%,
όπως αυτό υπολογίζεται από μοντέλα που αξιολογούν την παρουσία μεταλλάξεων BRCA, ισχυρού
οικογενειακού ιστορικού ή ιστολογικών παραγόντων κινδύνου.3

Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία ασθενών-αυτές με ιστορικό καρκίνου στον ένα μαστό, έχει υπο-
λογιστεί από μελέτες της δεκαετίας του 19801 ότι ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου στον άλλο μαστό
είναι μεγαλύτερος στις γυναίκες <50 ετών, (13-25% στη διάρκεια της ζωής τους) ενώ είναι σημα-
ντικά μικρότερος στις> 50 ετών (3%). Βέβαια το υψηλό ποσοστό στις νεότερες γυναίκες περιλαμ-
βάνει και αυτές με μεταλλάξεις BRCA1/2. Τελικά φαίνεται ότι το «καθαρό» ποσοστό κινδύνου για
τις νεότερες γυναίκες δεν είναι σημαντικά αυξημένο σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες. 
Η δεύτερη κατηγορία γυναικών-αυτές που δεν έχουν ιστορικό καρκίνου αλλά αυξημένο κίνδυνο με
βάση τα τρέχοντα προγνωστικά μοντέλα (Gail, BRCAPRO, BOADICEA, κλπ), είναι αυτή που
προσφεύγει με αυξημένη πλέον συχνότητα σε συμβουλευτική για το ενδεχόμενο προφυλακτικής
μαστεκτομής. Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του μαστού σε γυναίκες με μεταλλάξεις BRCA1/2
έχει υπολογιστεί ότι ανέρχεται σε 56-84% στη διάρκεια της ζωής τους.2,4,5 Επίσης σε αυξημένο κίν-
δυνο βρίσκονται οι γυναίκες με διάγνωση λοβιακού καρκινώματος in situ (LCIS) αλλά όχι αυτές με
διηθητικό λοβιακό καρκίνο.6

Όταν τεκμηριωθεί ότι μία γυναίκα εμπίπτει σε κατηγορία κινδύνου που έχει ένδειξη για προφυλα-
κτική μαστεκτομή, κι εφόσον αυτή επιλέγει αυτή τη στρατηγική μείωσης κινδύνου για καρκίνο του
μαστού, πρέπει να ακολουθήσουν πολλαπλές συνεδρίες συμβουλευτικής με όλες τις εμπλεκόμενες
ειδικότητες (χειρουργοί, παθολόγοι-ογκολόγοι, ψυχολόγοι, κλπ) ώστε να καλυφθούν όλες οι ιατρι-
κές, ψυχολογικές και κοινωνικές πτυχές του θέματος πριν την τελική απόφαση για μία μη αντι-
στρεπτή επέμβαση.2,3 Επίσης πριν τη μαστεκτομή πρέπει να γίνεται λεπτομερής έλεγχος των μαστών
με κλινικές και απεικονιστικές τεχνικές (κλασσική ή μαγνητική μαστογραφία) για πιθανές νεοπλα-
σματικές εστίες.
Η προφυλακτική μαστεκτομή γίνεται συνήθως με τεχνικές διατήρησης του δέρματος (skin sparing)
που επιτρέπουν τη σύγχρονη πλαστική αποκατάσταση. Πολλά κέντρα προτείνουν τη σύγχρονη βιο-
ψία λεμφαδένα φρουρού ώστε να αποφευχθεί δεύτερη επέμβαση σταδιοποίησης της μασχάλης σε
περίπτωση που στο παρασκεύασμα της μαστεκτομής βρεθεί νεοπλασματική εστία. Ωστόσο το πολύ
χαμηλό ποσοστό ανεύρεσης θετικού λεμφαδένα φρουρού εάν έχει προηγηθεί αρνητικός προεγχει-
ρητικός έλεγχος των μαστών, θέτει υπό αμφισβήτηση αυτή την προσέγγιση.5

Η αποτελεσματικότητα της αμφοτερόπλευρης προφυλακτικής μαστεκτομής στην πρόληψη του καρ-
κίνου του μαστού βρέθηκε να υπερβαίνει το 90% σε μελέτες με διάρκεια παρακολούθησης 13-14
έτη. Επίσης η προφυλακτική σαλπιγγο-ωοθηκεκτομή σε φορείς μεταλλάξεων BRCA1/2 πριν την
ηλικία των 40 ετών όχι μόνο ελαττώνει τον κίνδυνο καρκίνου ωοθηκών κατά 85% αλλά και τον κίν-
δυνο καρκίνου του μαστού κατά 50%. Εντούτοις δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη εάν η προφυλακτική
μαστεκτομή προσφέρει-και σε τι βαθμό-κέρδος στην επιβίωση. Σε πρόσφατη ανάλυση με χρήση
υπολογιστικών μοντέλων σε γυναίκες με μεταλλάξεις BRCA1/2 ο συνδυασμός προφυλακτικής σαλ-
πιγγο-ωοθηκεκτομήςπριν στα 40 έτη και προφυλακτικής μαστεκτομής στα 25 έτη προσφέρει πιθα-



νότητα επιβίωσης έως τα 70 πολύ κοντά σεαυτή του γενικού πληθυσμού (80% έναντι 84%).4 Η καθυ-
στέρηση της προφυλακτικής μαστεκτομής έως τα 40 έτη ελαττώνει το κέρδος της επιβίωσης μόνο
κατά 1-2% ενώ η υποκατάσταση της προφυλακατικής μαστεκτομής με εντατικό screening με μαγνη-
τική μαστογραφία ελαττώνει το κέρδος στην επιβίωση κατά 5%. 
Εντούτοις, στις ΗΠΑ περίπου το 36% των γυναικών που διαγιγνώσκονται με μεταλλάξεις BRCA1/2
επιλέγουν να κάνουν προφυλακτική μαστεκτομή.7 Η λεπτομερέστερη πρόσφατη ανασκόπηση για το
θέμα της προφυλακτικής μαστεκτομής 8 δεν κατέληξε σε σαφή συμπεράσματα σχετικά με τη βελ-
τίωση της επιβίωσης κυρίως λόγω της έλλειψης ισχυρών τυχαιοποιημένων μελετών.
Συμπερασματικά, η αύξηση της χρήσης της προφυλακτικής μαστεκτομής διεθνώς 9 δε φαίνεται να
συμβαδίζει με την αύξηση της επιστημονικής μας γνώσης για αυτή την επέμβαση-δηλαδή τις ακρι-
βείς ενδείξεις, το χρόνο και τον τρόπο εφαρμογής και τα μακροχρόνια αποτελέσματα. Αυτή η δυσα-
ναλογία, σε συνδυασμό με την καταγραφή σε ορισμένες μελέτες αυξημένου ποσοστού έλλειψης
ικανοποίησης των ασθενών που υποβλήθηκαν σε προφυλακτική μαστεκτομή,10 επιβάλλει την πολύ
προσεκτική προσέγγιση της μεθόδου από τους ιατρούς και την εφαρμογή της με αυστηρές ποιοτι-
κές προϋποθέσεις.11
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ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Γεννατάς Σ. Κωνσταντίνος 
Παθολόγος Ογκολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Καρκίνος ονομάζεται μια ομάδα ασθενειών, που διαφέρουν πολύ μεταξύ τους, αλλά έχουν ορι-
σμένα κοινά χαρακτηριστικά, όπως ο μη ελεγχόμενος πολλαπλασιασμός και η εξάπλωση παθο-
λογικών κυττάρων. Οφείλεται σε συνδυασμό εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων. Στους
εξωτερικούς παράγοντες περιλαμβάνονται το Κάπνισμα, λοιμώδεις παράγοντες, χημικές ουσίες
και η ακτινοβολία. Στους εσωτερικούς παράγοντες περιλαμβάνονται κληρονομικές μεταλλάξεις
και oρμόνες. Στον Πίνακα 1 συνοψίζονται οι βασικοί παράγοντες που συνδέονται με τον κίνδυ-
νο ανάπτυξης Καρκίνου.

Πίνακας 1: Παράγοντες που συνδέονται με τον κίνδυνο ανάπτυξης Καρκίνου.
Κάπνισμα - Οινόπνευμα
Παχυσαρκία, έλλειψη άσκησης, κακή διατροφή.
Λοιμώδεις παράγοντες: 
Ιός της ηπατίτιδας B και C, 
human papilloma virus -HPV, (ιός του θηλώματος του ανθρώπου).
human immunodeficiency virus - HIV, (ιός του AIDS). 
Helicobacter pylori -H.pylori, (Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού).
Η έκθεση στην ηλιακή ακτινολογία.

Έγκαιρη διάγνωση σημαίνει τη διάγνωση του Καρκίνου σε αρχικό στάδιο, ώστε να είναι πιο
εύκολη η θεραπεία και μεγαλύτερες οι πιθανότητες ίασης. Η πρόληψη περιλαμβάνει διάφορες
παρεμβάσεις που έχουν σκοπό την αποφυγή της ανάπτυξης Καρκίνου.
Ο Καρκίνος μπορεί, με τις σημερινές γνώσεις και δυνατότητες, να προληφθεί ή να διαγνωσθεί
εγκαίρως σε πολλές περιπτώσεις, όπως πχ με μαστογραφία, με την ανίχνευση/αφαίρεση προ-
καρκινωματωδών βλαβών παχέος εντέρου και ορθού με κολονοσκόπηση, την έγκαιρη διάγνω-
ση ή πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας με κυτταρολογική εξέταση κατά Παπανι-
κολάου ή εμβόλιο κατά του HPV αντιστοίχως.
Κάθε άνθρωπος κινδυνεύει να πάθει καρκίνο ανεξάρτητα από το ιστορικό της υγείας του.
Περισσότερο κινδυνεύουν οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Το 77% των Καρκίνων διαγιγνώσκο-
νται σε ηλικία άνω των 55 ετών. Ο «κίνδυνος» να αναπτύξει ένας άνδρας Καρκίνο κατά τη
διάρκεια της ζωής του είναι λίγο λιγότερο από 1 στους 2. Για τις γυναίκες είναι λίγο πάνω από
1 στις 3.
Ο «σχετικός κίνδυνος» ανάπτυξης Καρκίνου υπολογίζει τη σχέση μεταξύ ομάδων που έχουν
ένα συγκεκριμένο χαρκτηριστικό στοιχείο και του γενικού πληθυσμού. Πχ ένας άνδρας που
καπνίζει έχει 23 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξει Καρκίνο του πνεύμονα σε σχέση με
ένα άνδρα που δεν καπνίζει. Μία γυναίκα που έχει συγγενή πρώτου βαθμού με Καρκίνο του
Μαστού έχει διπλάσιο κίνδυνο να αναπτύξει όγκο στο Μαστό σε σχέση με μια γυναίκα χωρίς
το ιστορικό αυτό.
Σε όλους τους Καρκίνους παρατηρείται δυσλειτουργία των γονιδίων που ρυθμίζουν την αύξη-
ση και τη διαίρεση των κυττάρων. Στο 5% περίπου των περιπτώσεων Καρκίνου υπάρχει μια
κληρονομική διαταραχή των γονιδίων που συνδέεται με πολύ αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης της
νόσου. Στις υπόλοιπες περιπτώσει η γονιδιακή βλάβη είναι αποτέλεσμα επίδρασης βλαπτικών
παραγόντων κατά της διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου. 



Στις ΗΠΑ υπήρχε μια συνεχής αύξηση της συχνότητας του Καρκίνου του Μαστού για περισσότερο
από δύο δεκαετίες. Από το 1999 όμως μέχρι το 2005 παρατηρείται ελάττωση της συχνότητας κατά
2.2%. Η ελάττωση αυτή αποδίδεται στον περιορισμό της θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης
μετά την εμμηνόπαυση μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Women's Health Initiative το
2002, που συνδέουν τη θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης με αυξημένο κίνδυνο καρδιακών παθή-
σεων και Καρκίνο του Μαστού. Μπορεί επίσης να οφείλεται στον περιορισμό των μαστογραφιών
που καθυστερεί τη διάγνωση σε ορισμένες περιπτώσεις. Σύμφωνα με το National Health Interview
Survey, οι μαστογραφίες σε γυναίκες άνω των 40 ετών έπεσαν από 70.1% το 2000 στο 66.4% in
2005.
Ο Καρκίνος του Μαστού αποτελεί τη δευτέρα αιτία θανάτου από Καρκίνο στις γυναίκες μετά από
τον Καρκίνο του Πνεύμονος. Οι θάνατοι από Καρκίνο του Μαστού ελαττώνονται από το 1990,
περισσότερο στις νέες γυναίκες κάτω των 50 ετών σε σχέση με τις γυναίκες άνω των 50 ετών (3.2%
ετησίως και 2.0% αντιστοίχως). Η ελάττωση των θανάτων από Καρκίνο του Μαστού αποδίδεται
στην έγκαιρη διάγνωση και στη βελτίωση της θεραπείας. Οι παράγοντες που συνδέονται με τον κίν-
δυνο ανάπτυξης καρκίνου του Μαστού συνοψίζονται στον Πίνακα 2.

Πίνακας 2: Παράγοντες που συνδέονται με τον κίνδυνο ανάπτυξης Καρκίνου του Μαστού.
Το γυναικείο φύλο.
Η ηλικία - ο πλέον σημαντικός. 
Η παχυσαρκία μετά την εμμηνόπαυση.*
Η χορήγηση ορμονών. (Κυρίως ο συνδυασμός οιστρογόνων και προγεστερόνης).
Η έλλειψη σωματικής άσκησης.
Η κατανάλωση ενός ή περισσοτέρων αλκοολούχων ποτών ημερησίως. 
Οι πυκνοί μαστοί (μαστογραφία). 
Υψηλή οστική πυκνότητα.
Ιστολογικά τεκμηριωμένη υπερπλασία, κυρίως άτυπη υπερπλασία. 
Το ιστορικό ακτινοθεραπείας στο θώρακα. 
Η έναρξη της περιόδου σε μικρή ηλικία και/ή διακοπή της σε μεγάλη ηλικία.
Η πρόσφατη χρήση αντισυλληπτικών.
Όχι παιδιά. Πρώτο παιδί μετά τα 30.
Το ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό Καρκίνου Μαστού. (Μεταλλάξεις BRCA1 και BRCA2 γονίδια).
*Η παχυσαρκία έχει αρνητική επίδραση και στην επιβίωση των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών με
Καρκίνο του Μαστού.

Δεν υπάρχει ασφαλής μέθοδος πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού, όμως κάθε γυναίκα μπορεί:
Α. Να ελαττώσει τις πιθανότητες να πάθει Καρκίνο του Μαστού και Β) Να αυξήσει τις πιθανότη-
τες να διαγνωσθεί σε αρχικό στάδιο με αυξημένες δυνατότητες θεραπείας.
Κάθε γυναίκα μπορεί να τροποποιήσει τους παράγοντες κινδύνου που βρίσκονται υπό τον έλεγχό
της, να ελαττώσει την κατανάλωση οινοπνεύ-ματος, να διατήρηση φυσιολογικό σωματικό βάρος και
να ασκείται. Προστατευτική δράση έχει ο θηλασμός για αρκετούς μήνες και σαφώς σημαντική είναι
η μη χρησιμοποιήση ορμονικής θεραπείας μετά την εμμηνόπαυση χωρίς συγκεκριμένες προϋποθέ-
σεις,
Γυναίκες με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης Καρκίνου του Μαστού πρέπει να επισκέπτονται τακτικά
τον Γιατρό τους για παρακολούθηση με κλινική εξέταση και απεικονιστικό έλεγχο. Γενετικός έλεγ-
χος χρειάζεται μόνο σε γυναίκες με σαφές οικογενειακό ιστορικό Καρκίνου του Μαστού. Οι γενε-
τικοί παράγοντες ευθύνονται για το 5%-10% περίπου των περιπτώσεων Καρκίνου του Μαστού
αλλά είναι σπάνιες στο γενικό πληθυσμό (κάτω του 1%). Δεν συνιστάται λοιπόν έλεγχος στο γενι-
κό πληθυσμό, αλλά μόνον σε άτομα με σαφές οικογενειακό ιστορικό Καρκίνου του Mαστού και/ή
των ωοθηκών. Χρειάζεται η παροχή των απαραιτήτων πληροφοριών πριν από την διεξαγωγή γενε-
τικών δοκιμασιών και για το λόγο αυτό απαιτείται η δημιουργία της κατάλληλης υποδομής.
Με την προφυλακτική αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή αφαιρείται σε πολύ μεγάλο βαθμό ο μαζικός



ιστός. Η εγχείρηση αυτή ελαττώνει πολύ τον κίνδυνο ανάπτυξης Καρκίνου του Μαστού. Σύμ-
φωνα με την American Cancer Society χρειάζεται πολύ ισχυρή ένδειξη για να γίνει η εγχείρηση
αυτή και συνιστάται μια δεύτερη γνώμη πριν αποφασίσει μια γυναίκα να χειρουργηθεί.
Χημειοπροφύλαξη ονομάζεται η χορήγηση φαρμάκων με σκοπό την ελάττωση του κινδύνου
ανάπτυξης Καρκίνου. Δύο φάρμακα το tamoxifen και το raloxifene, έχουν εγκριθεί στις ΗΠΑ
για γυναίκες με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης Καρκίνου του Μαστού. Στην καθημερική πράξη η
χημειοπροφύλαξη παραμένει πολύ περιορισμένη. Τα δύο φάρμακα είναι εξίσου αποτελεσματι-
κά αλλά το μόνο το tamoxifen προστατεύει από το μη διηθητικό καρκίνο. Το raloxifene υπερέ-
χει στις παρενέργειες. (Καρκίνος του ενδομητρίου,θρομβώσεις). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
γυναίκες με μεταλλαγμένα γονίδια (BRCA1 ή 2) εάν υποβληθούν σε ωοθηκεκτομή έχουν κατά
50% τουλάχιστον μικρότερο κίνδυνο ανάπτυξης Καρκίνου του Μαστού. Στις περιπτώσεις αυτές
είναι επίσης αυξημένος ο κίνδυνος ανάπτυξης Καρκίνου των ωοθηκών και επομένως η ωοθηκε-
κτομή -μετά την τεκνοποίηση- έχει διπλή αξία.
Η πρόοδος στη βασική έρευνα και οι κλινικές μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη ελπίζουμε να
αυξήσουν στο μέλλον τις δυνατότητες πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού. Σήμερα όμως πρέ-
πει να αξιοποιήσουμε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις γνώσεις που έχουμε στη διάθεσή μας.
Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται βασικά από την American Cancer Society. Στις σελίδες της
Εταιρείας στο Internet υπάρχουν πολλές χρήσιμες πληροφορίες.
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