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ΝΕΑΤα της

Αγαπητά μέλη της ΕΧΕΜ 

Με ιδιαίτερη χαρά σας πα-
ρουσιάζουμε καθώς τελει-
ώνει το καλοκαίρι το τελευ-
ταίο τεύχος των ΝΕΩΝ της
Εταιρίας μας. Νομίζω ότι και
σε αυτό το τεύχος θα βρείτε
αρκετά ενδιαφέρουσα αρ-
θρογραφία για θέματα τα
οποία αφορούν στις παθή-
σεις του μαστού. Θα ήθελα

ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την κυρία Κορνηλία Ανα-
στασάκου, η οποία από αυτό το μήνα αποχωρεί
από Υπεύθυνη Σύνταξης λόγω ιδιαίτερα βεβαρυμ-
μένων προσωπικών υποχρεώσεων. Είναι αλήθεια
ότι η κ. Αναστασάκου συνέβαλε σημαντικά στη
δημιουργία και την υλοποίηση αυτού του στόχου
από το 2017, δηλαδή στην κυκλοφορία ενός απόλυτα
ανανεωμένου και σύγχρονου περιοδικού και μέσα
από αυτό το γράμμα θα ήθελα να την ευχαριστήσω
και προσωπικά, από καρδιάς, για την τόσο πρόθυμη
και ουσιαστική της συμμετοχή . Είμαι βέβαιος ότι
θα είναι κοντά μας στο μέλλον όχι μόνο για το ιν-
τερνετικό περιοδικό αλλά και για όλες τις δραστη-
ριότητες της Εταιρίας μας. 
Όσον αφορά στο τρίμηνο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου
2018, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι θα υπάρχει
μία πληθώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Κα-
ταρχήν μέσα στον Σεπτέμβριο θα κυκλοφορήσει
το πρόγραμμα των Εκπαιδευτικών Μαθημάτων το
οποίο θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα μας www.
exem2000.gr . Το Νοέμβριο, το Πανελλήνιο Συνέδριό

μας,  για πρώτη φορά θα γίνει τριήμερο και έχει
λάβει 23 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης από
τον ΠΙΣ προσβλέποντας τουλάχιστον στην ίδια επι-
τυχία που είχε το περσινό συνέδριο υπό την
προεδρία του κ. Ξεπαπαδάκη. 
Επίσης, για πρώτη φορά διοργανώνουμε Εκπαι-
δευτικό Σεμινάριο « Hands on » στη χειρουργική
του μαστού το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις
15- 16 Δεκεμβρίου σε συνεργασία με την ELPEN.
Θα υπάρχει περιορισμένος  αριθμός  συμμετεχόντων
και απευθύνεται κυρίως στους νέους συναδέλφους
οι οποίοι έχουν τελειώσει μόλις την ειδικότητα και
ενδιαφέρονται για την εξειδικευμένη Χειρουργική
του μαστού. Οι εκπαιδευτές θα είναι καταξιωμένοι
συνάδελφοι χειρουργοί  μαστού και θεωρώ ότι και
αυτό αποτελεί μία πρωτοπορία του Δ.Σ της εταιρίας.
Πρόεδρος αυτού του διήμερου θα είναι ο Αναπλη-
ρωτής  Καθηγητής  Χειρουργικής  κ. Μιχάλης Κοντός
και νομίζω ότι αυτό προεξοφλεί την επιτυχία του
επιστημονικού προγράμματος.
Τέλος θα ήθελα  να σας παρακαλέσω  να συμμετέχετε
ενεργά με την αποστολή εργασιών για το Πανελλήνιο
Συνέδριο μας του οποίου η θεματολογία είμαι σί-
γουρος ότι ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις
των μελών μας. 
Σας εύχομαι καλό Φθινόπωρο και stay tuned  με τα
«ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΧΕΜ ».

Με φιλικούς χαιρετισμούς 

Βασίλης Βενιζέλος 
Πρόεδρος ΕΧΕΜ 
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Διανέμεται δωρεάν

ΝΕΑΤα

ΕΧΕΜ
της

Αγαπητά Μέλη της ΕΧΕΜ,
αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το 5ο τεύχος του Περιο-
δικού μας έρχεται στο τέ-
λος των διακοπών για τους
περισσότερους. Το τεύχος
αυτό φιλοξενεί ενδιαφέ-
ροντα νομίζω άρθρα για
την καθημερινή και μελ-
λοντική πρακτική της μα-
στολογίας και χειρουργι-
κής του μαστού: Τα πο-
λυαναμενόμενα αποτε-

λέσματα της μελέτης TAILORx σχετικά με τις ομάδες
κινδύνου του Oncotype DX και το όφελος της χη-
μειοθεραπείας, το σύγχρονο θέμα της ανοσοθε-
ραπείας στον καρκίνο του μαστού καθώς και ένα
άρθρο για τη χρησιμότητα, τις ενδείξεις και τα όρια
της μαγνητικής μαστογραφίας. Επίσης στο τεύχος

αυτό υπάρχει επισκόπηση για τον καρκίνο του μα-
στού στον άνδρα και τέλος αναλύεται το φλέγον
θέμα της διατροφής και του ρόλου της στον καρκίνο
του μαστού. 

Με το παρόν τεύχος ολοκληρώνεται για μένα ένας
κύκλος ως Υπεύθυνης Σύνταξης στο Περιοδικό της
ΕΧΕΜ. Τη θέση αυτή ανέλαβα με χαρά και η συ-
νεργασία με τους εμπλεκόμενους συναδέλφους
μου προσέφερε ιδιαίτερη ευχαρίστηση. Λόγω όμως
αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων από μέ-
ρους μου στο άμεσα επόμενο χρονικό διάστημα,
πιστεύω ότι θα είναι βέλτιστο να συνεχίσει το εν-
διαφέρον αυτό εγχείρημα κάποιος άλλος συνά-
δελφος. Η προσπάθεια της Συντακτικής Επιτροπής
και η δική μου ήταν με τη βοήθεια του Διοικητικού
Συμβουλίου και ιδιαίτερα του Προέδρου της ΕΧΕΜ
κυρίου Βασίλη Βενιζέλου να βάλουμε στις ράγες
εκ νέου ένα περιοδικό με ευρεία κυκλοφορία που
να προσφέρει ένα βήμα στη διεπιστημονική αν-

ταλλαγή πληροφοριών και απόψεων στη μαστολογία
και χειρουργική του μαστού. Θέλω να πιστεύω ότι
εν πολλοίς πετύχαμε το στόχο αυτό, παραμένει
όμως πάντα πεποίθησή μου ότι το Περιοδικό έχει
πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες στο μέλλον.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα ειλικρινά να ευχαριστήσω
τη Συντακτική Επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο
και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο της ΕΧΕΜ κύριο Βενιζέλο
για την εμπιστοσύνη και τη βοήθειά τους. Επίσης
θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συγ-
γραφείς που συνετέλεσαν στη δημιουργία του Πε-
ριοδικού και να ευχηθώ καλή επιτυχία στους συ-
ναδέλφους που θα συνεχίσουν αυτήν την προ-
σπάθεια.

Καλό Φθινόπωρο σε όλους μας,

Η Υπεύθυνη Σύνταξης του Περιοδικού
Κορνηλία Αναστασάκου 

Μήνυμα από την υπεύθυνη Σύνταξης

ΕΧΕΜ
Χαιρετισμός Προέδρου ΕΧΕΜ
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Αποτελέσματα 
TAILORx, ASCO 2018

Ηπλέον χρησιμοποιούμενη και
έγκυρη , τουλάχιστον μέχρι σή-
μερα , είναι το μοριακό τεστ 21

γονιδίων, Oncotype DX . Μέχρι φέτος  και
συγκεκριμένα  πριν το διεθνές συνέδριο
του ASCO 2018, υπήρχαν τρεις ομάδες
ασθενών στα αποτελέσματα του τεστ . 

Η ομάδα χαμηλού κινδύνου (low risk)
όπου οι ασθενείς που άνηκαν σε αυτή
την ομάδα δεν θα είχαν όφελος από τη

χημειοθεραπεία σε σχέση με τη λήψη
μόνο ορμονοθεραπείας και η ομάδα
υψηλού κινδύνου ( high risk ) όπου η
χημειοθεραπεία ήταν απαραίτητη στους
αντίστοιχους ασθενείς σε συνδυασμό
και με τη λήψη ορμονοθεραπείας .

Η μεσαία ομάδα ασθενών (intermediate
risk) ήταν μέχρι την ανακοίνωση της TAI-
LORx στην γκρίζα ζώνη,  με την απόφαση
σχετικά με την θεραπεία να εξαρτάται

άμεσα από την επιστημονική άποψη
του Παθολόγου Ογκολόγου και  την επι-
θυμία της ασθενούς. 

Μέχρι που ανακοινωθήκαν τα αποτε-
λέσματα της μελέτης TAILORx,  που αλ-
λάζουν τον τρόπο κλινικής διαχείρισης
των ασθενών με ορμονοεξαρτώμενο
καρκίνο μαστού με αρνητικούς λεμφα-
δένες και αρνητικό HER2. 

Η θεραπεία του καρκίνου του μαστού τα τελευταία χρόνια έχει
διαφοροποιηθεί παρά πολύ. Από το «όλοι να κάνουν χημειοθεραπεία »,
πλέον χρησιμοποιούμε τις γονιδιακές υπογραφές  για να αναγνωρίσουμε
τις ασθενείς εκείνες που πραγματικά θα έχουν όφελος από αυτή τη
θεραπεία. 

ΝΕΑ ΕΧΕΜ
ΤΗΣΤΑ

Βασίλης Βενιζέλος | MD, MPhil(UK), FACS
Διευθυντής Μονάδας Μαστού Θεραπευτηρίου Μετροπόλιταν
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Στην κλινική μελέτη φάσης ΙΙΙ, TAILORx,
που παρουσιάστηκε στο ASCO 2018
συμμετείχαν 10.273 ασθενείς με καρ-
κίνο μαστού με θετικούς ορμονικούς
υποδοχείς, αρνητικούς λεμφαδένες
και αρνητικό HER2.  Ο σκοπός της με-
λέτης ήταν να εξεταστεί εάν οι ασθενείς
με ενδιάμεσο κίνδυνο (RS 11-25) έχουν
καλύτερη έκβαση όταν λάβουν μόνο
ορμονοθεραπεία ή  συνδυασμό χη-
μειοθεραπείας και ορμονοθεραπείας.
Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιήθηκε ο
παρακάτω σχεδιασμός:

Οι ασθενείς με σκορ από το Oncotype
DX RS 0-10 που έλαβαν μόνο ορμονο-
θεραπεία είχαν εξαιρετικά καλή πε-
ρίοδο άνευ υποτροπής στα 5 χρόνια
(99.,3%) και στα 9 χρόνια (96,8%) ανε-
ξαρτήτου ηλικίας, μεγέθους όγκου και
βαθμού του όγκου (Grade). Αυτό απο-
δεικνύει οτι η εξέταση Oncotype μπορεί
να ταυτοποιήσει τους ασθενείς με
πολύ χαμηλό κίνδυνο και που δεν χρει-
άζονται χημειοθεραπεία.

Οι ασθενείς με ενδιάμεσο κίνδυνο βά-
σει του Oncotype DX σκορ (RS 11-25)

τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν είτε
μόνο Ορμονοθεραπεία είτε Χημειοθε-
ραπεία και Ορμονοθεραπεία. Σε αυτή
την ομάδα εντάχθηκαν 6.711 ασθενείς. 

Στο σύνολό τους οι ασθενείς που έλα-
βαν μόνο ορμονοθεραπεία σε σχέση
με αυτούς που έλαβαν και χημειοθε-
ραπεία δεν είχαν καμία διαφορά. Όταν
σε αυτή την υποομάδα ασθενών συ-
νεκτιμήσει κανείς την ηλικία βλέπει

το στις γυναίκες άνω των 50 ετών από
το σκορ RS 0-25 δεν έχουν κανένα
όφελος από την χημειοθεραπεία ενώ
από το σκορ 25-100 έχουν σαφές όφε-
λος από την χημειοθεραπεία. Ενώ οι
γυναίκες  κάτω των 50 ετών έχουν
ένα μικρό όφελος από τη χημειοθε-
ραπεία όταν έχουν σκορ RS 21-25 ενώ
από το 25-100 έχουν μεγάλο όφελος. 

Από τα παραπάνω, αντιλαμβανόμαστε
ότι όλο και περισσότερες μελέτες και
αποτελέσματα συγκριτικών και ανα-
δρομικών μελετών με βάση τις γονι-

διακές υπογραφές, θα χρησιμοποι-
ούνται πλέον για να αποφασίζουμε
τη θεραπευτική αντιμετώπιση των
ασθενών που νόσησαν με καρκίνο μα-

στού πάντα με γνώμονα το όφελος
των γυναικών αυτών και την όσο το
δυνατό λιγότερη ταλαιπωρία τους.

ΝΕΑ ΕΧΕΜ
ΤΗΣΤΑ



Όπως και οι περισσότεροι από
τους όγκους, ο καρκίνος του
μαστού θεωρείται μια πολύ-

πλοκη και ετερογενής νόσος στην οποία
οι ανοσολογικές αποκρίσεις του ξενιστή
έχουν επίσης πρόσφατα αποδειχθεί
ότι έχουν κρίσιμη σημασία. Ο βαθμός
διήθησης του όγκου από  Τ λεμφο-
κύτταρα προτείνεται ως ένα νέο ισχυρό
εργαλείο που είναι απαραίτητο για
την πρόβλεψη της εξέλιξης του καρκί-
νου του μαστού, ειδικά για τους τριπλά
αρνητικούς και Her-2+ υποτύπους. Άλ-
λοι βιοδείκτες στοn ιστό και στο περι-
φερικό αίμα αποτελούν αντικείμενο
εντατικής έρευνας για να εξακριβωθεί
ο ενδεχόμενος ρόλος τους ως προ-
γνωστικοί και/ή προβλεπτικοί παρά-
γοντες. Όλα τα παραπάνω έχουν οδη-
γήσει στην ανάπτυξη νέων στρατηγικών
κλινικής έρευνας που αφορούν τη δρα-
στικότητα της σύγχρονης ανοσοθερα-

πείας στον καρκίνο του μαστού, και η
οποία αποτελεί το κύριο θέμα αυτής
της ανασκόπησης.

Το ερώτημα είναι αν, στις περιπτώσεις
αυτές, μπορεί να αποφευχθεί με ασφά-
λεια ο λεμφαδενικός καθαρισμός.

Εισαγωγή
O καρκίνος του μαστού (Breast Cancer,
BC) είναι μια τέτοια ετερογενής νόσος
με διαφορετικούς μοριακούς υποτύ-
πους που μεταφράζονται σε διαφο-
ρετικές βιολογικές συμπεριφορές και
επιθετικότητα, εξηγώντας έτσι τις ποι-
κίλες κλινικές συμπεριφορές που πα-
ρατηρούνται στους ασθενείς. Πέρα
από την ταξινόμηση σε διαφορετικούς
ιστολογικούς και μοριακούς υποτύπους
(luminal Α / Β, Her-2 και τριπλά αρνη-
τικός (Triple Negative Breast Cancer,
TNBC)), τα τελευταία χρόνια, νέες δια-

γνωστικές προσεγγίσεις έχουν εμπλου-
τίσει και βελτιώσει τις γνώσεις μας
για αυτή τη νόσο. Με αυτή την έννοια,
η μελέτη του μικροπεριβάλλοντος του
BC, ιδιαίτερα των ανοσολογικών συ-
νιστωσών, μπορεί να προσφέρει προ-
γνωστικές και ακόμη και προβλεπτικές
πληροφορίες που θα μπορούσαν εν-
δεχομένως να καθοδηγήσουν θερα-
πευτικές αποφάσεις. Επιπλέον, στην
εποχή της σύγχρονης ανοσοθεραπείας
με τους αναστολείς ανοσολογικών ση-
μείων ελέγχου (Immune Checkpoint
Inhibitors, ICI), έχουν σχεδιαστεί ή διε-
ξαχθεί πληθώρα κλινικών δοκιμών και
έχουν ήδη ανακοινωθεί τα πρώτα δε-
δομένα που δείχνουν κάποιο βαθμό
δραστικότητας, ειδικά σε ορισμένους
υποπληθυσμούς. Σε αυτό το άρθρο,
γίνεται μια σύνοψη και επικαιροποίηση
της τρέχουσας κλινικής έρευνας με
ανοσοθεραπεία στον BC.
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Νέες εξελίξεις στη θεραπεία του
καρκίνου μαστού: 

Η προοπτική της ανοσοθεραπείας

Περίληψη
Η ανοσολογία και η ανοσοθεραπεία του καρκίνου είναι ένα
εξελισσόμενο πεδίο στην ογκολογία, με μεγάλα επιτεύγματα να
έχουν επιτευχθεί πρόσφατα μέσω των νέων επιτυχημένων
προσεγγίσεων που εφαρμόστηκαν για να παρακάμψουν την
ανοσολογική διαφυγή, η οποία αναμφισβήτητα θεωρείται
πρωταρχικό χαρακτηριστικό του καρκίνου. Η μεταγραφική έρευνα σε
αυτό το θέμα αποκάλυψε στόχους που μπορούν να τροποποιηθούν
στο κλινικό περιβάλλον με νέους παράγοντες και στρατηγικές. 

Μαρίνος Τσιατάς | MD, PhD, BSc (Biol) Παθολόγος Ογκολόγος, Συνεργάτης Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, 
Συντονιστής Ομάδας Ανοσο-Ογκολογίας της Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας 
(Hellenic Cooperative Oncology Group, HeCOG)



Σκεπτικό για την
ανοσοθεραπεία στον BC:
TILs και PD-L1
Η ανοσοδιαμόρφωση (immunoediting)
έχει καταδειχθεί πλέον ως ένα σημαν-
τικό χαρακτηριστικό του καρκίνου. Κα-
θώς ο όγκος εξελίσσεται, το μικροπε-
ριβάλλον του περιέχει σε συντριπτική
πλειοψηφία και πυκνότητα ανοσοκα-
τασταλτικά κύτταρα όπως ρυθμιστικά
Τ κύτταρα (Τ regulatory cells, Treg),
μακροφάγα που σχετίζονται με τον
όγκο (Tumor Associated Macrophages,
ΤΑΜ), μυελικά κατασταλτικά κύτταρα
(Myeloid Derived Suppressor Cells,
MDSC) και Τ κύτταρα Th-2 απόκρισης,
μεταξύ άλλων [1, 2]. Στον BC, τα Τ
λεμφοκύτταρα που διηθούν τον όγκο
(Tumor Infiltrating Lymphocytes, TIL)
συνολικά (βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα,
κυτταροτοξικά Τ κύτταρα, Treg) αντι-
προσωπεύουν σήμερα ένα πιθανό
προγνωστικό και προγνωστικό βιοδεί-
κτη [3,4].

Πρόσφατα, η Διεθνής Ομάδα Εργασίας
των TIL πρότεινε μια τυποποιημένη
μεθοδολογία για τη μέτρηση των TIL
στον BC μέσω οπτικής εκτίμησης σε
τομές αιματοξυλίνης και ηωσίνης [5].
Τα βασικά συμπεράσματα αυτής ήταν
ότι οι πλήρεις τομές προτιμώνται σε
σχέση με τις βιοψίες (αν και οι βιοψίες
με κόπτουσα βελόνα (core biopsy)
ήταν αποδεκτές στο νεοεπικουρικό
στάδιο θεραπείας) και τα TIL θα πρέπει
να μετρηθούν ως συνεχής μεταβλητή
ως ποσοστό. Εκτός αυτού, τα TIL στο
στρώμαι μπορούν αναλογικά να προ-
σφέρουν πιο πολύτιμες πληροφορίες
από κλινική άποψη. Παρόλο που δεν
υπάρχει επίσημη σύσταση για κλινικά
σχετικό όριο, η Ομάδα Εργασίας των
TIL περιγράφει τον όρο “λεμφοεπι-
κρατή καρκίνο του μαστού” (Lympho-
cyte Predominant Breast Cancer, LPBC)
για όγκους που έχουν πολύ υψηλή
λεμφοκυτταρική διήθηση (> 50-60%
των TIL). Αυτοί οι όγκοι LPBC μπορεί
να αντιπροσωπεύουν από 13 έως 30%
του BC γενικά και υπάρχουν διαφορές
ανάλογα με τους συγκεκριμένους υπο-
τύπους, με πιο συχνούς στους TNBC
και Her-2+ υποτύπους [6]. Η συσχέτιση
μεταξύ της παθολογοανατομικής πλή-

ρους ανταπόκρισης (pCR) κατά τη νε-
οεπικουρική θεραπεία και την παρου-
σία των TIL έχει περιγραφεί σε αρκετές
μελέτες [7-9]. Αυτό είναι αρκετά ση-
μαντικό στην καθημερινή πρακτική,
καθώς μπορεί να αποτελέσει ένα νέο
ισχυρό και αναπαραγώγιμο προβλε-
πτικό παράγοντα. Μία από τις τελευ-
ταίες μελέτες σχετικά με αυτό, διεξήχθη
από τη Γερμανική Ομάδα Καρκίνου
του Μαστού (GBG), η οποία μελέτησε
3771 ασθενείς που έλαβαν διαφορε-
τικά σχήματα νεοεπικουρικής χημει-
οθεραπείας στο πλαίσιο των μελετών
GeparDuo, Gepartrio, GeparQuattro,
GeparQuinto, GeparSixto και GeparSep-
to [6]. Τα δείγματα BC ποσοτικοποι-
ήθηκαν σε τομές H & E βιοψιών με
κόπτουσα βελόνη (core biopsy) σύμ-
φωνα με τις οδηγίες της Ομάδας Ερ-
γασίας των TIL. Όλοι οι μοριακοί υπο-
τύποι του BC αντιπροσωπεύτηκαν:
Her-2 +, luminal B Ηer-2- και TNBC
(38, 37 και 25% αντίστοιχα) και ορί-
στηκαν τρεις προκαθορισμένες υποο-
μάδες σε σχέση με την πυκνότητα των
TIL: υψηλά TIL-LPBC (60-100%), ενδιά-
μεσα TIL (11-59%) και χαμηλά επίπεδα
TIL (0-10%). Οι λεγόμενες περιπτώσεις
LPBC ήταν πιο συχνές στους υποτύπους
TNBC και Ηer2+ (30 και 19%, αντίστοι-
χα). Η αυξημένη συγκέντρωση των TIL
ήταν προγνωστικός παράγοντας της
ανταπόκρισης, καθώς  pCR επιτεύχθηκε
στο 20% των όγκων με χαμηλά επίπεδα
TIL, 27% των όγκων με ενδιάμεσα TIL
και 44% των όγκων με υψηλά TIL, με
στατιστικά σημαντικές διαφορές (p
<0.0001) και επιβεβαιώνοντας τα ευ-
ρήματα προηγούμενων μελετών. Αυτό
η μελέτη της GBG αξιολόγησε επίσης
τα TIL ως προγνωστικό παράγοντα,
και αναλύθηκαν τα δεδομένα της επι-
βίωσης ελεύθερης νόσου (DFS) και
της συνολικής επιβίωσης (OS) 2570
ασθενών. Με διάμεση παρακολούθηση
για OS και DFS 62,8 μηνών και 63,3
μηνών αντίστοιχα, η αυξημένη συγ-
κέντρωση TIL που εκτιμήθηκε ως συ-
νεχής μεταβλητή συσχετίστηκε με με-
γαλύτερη DFS και OS σε TNBC και με-
γαλύτερη DFS αλλά χωρίς επίδραση
στη OS σε Her-2+ ασθενείς. Στην περί-
πτωση των ασθενών με luminal B Her-
2- BC, η συγκέντρωση TIL δεν συσχε-

τίστηκε με τη DFS και, αντίθετα, η χα-
μηλή συγκέντρωση TIL συσχετίστηκε
σημαντικά με μεγαλύτερη OS, παρου-
σιάζοντας ακριβώς αντίθετα αποτε-
λέσματα σε σχέση με τον TNBC και το
Her-2+ πληθυσμούς. Η εξήγηση αυτών
των αποτελεσμάτων αναμένεται.

Τα TIL ως προγνωστικός παράγοντας
έχουν εκτιμηθεί σε πολλές άλλες με-
λέτες, αν και οι περισσότερες από
αυτές έχουν αναδρομική φύση [10-
12]. Μέσω αυτών των μελετών, μπορεί
να βγει το συμπέρασμα ότι τα στρω-
ματικά TIL αντιπροσωπεύουν έναν
αξιόπιστο προγνωστικό παράγοντα
στον TNBC για το DFS και το OS. Τα
παραπάνω μπορεί να ισχύουν και για
τους Her-2+ ασθενείς, αν και τα δεδο-
μένα είναι λιγότερο ισχυρά. Είναι εν-
διαφέρον το γεγονός ότι όταν οι TIL
διαχωρίζονται στους διαφορετικούς
υποτύπους τους και αναλύονται ειδικά
τα κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα CD8
+, μια υψηλότερη συχνότητα αυτών
των κυτταροτοξικών κυττάρων στο
στρώμα συσχετίζεται με καλύτερη μα-
κροπρόθεσμη BC-ειδική επιβίωση στον
πληθυσμό TNBC. Όσον αφορά την πε-
ρίπτωση των FOXP3 + Tregs, τα ανο-
σοκατασταλτικά αυτά κύτταρα εμπο-
δίζουν την αποτελεσματική δράση των
κυτταροτοξικών Τ κυττάρων και έτσι
η αναλογία των CD8 + T κυττάρων /
FOXP3 + Tregs θα μπορούσε να είναι
μια άλλη ενδιαφέρουσα παράμετρος
για να αξιολογηθεί στο πλαίσιο αυτό
[13,14]. Μερικές μελέτες αποκάλυψαν
ότι η υψηλή βαθμολογία στην αναλογία
των CD8 + Τ κυττάρων / FOXP3 + Tregs
προβλέπει μακροπρόθεσμη επιβίωση
χωρίς υποτροπή και OS και επομένως
θα μπορούσε να αποτελέσει ένα άλλο
πολύτιμο προγνωστικό εργαλείο στο
προσεχές μέλλον [13, 14].

Εκτός από τα TIL και τους υποτύπους
τους, άλλα ανοσολογικοί παράμετροι
έχουν πρόσφατα αξιολογηθεί στον BC.
Αυτή είναι η περίπτωση του συνδέτη
1 του προγραμματισμένου θανάτου
(Programmed Death-Ligand 1, PD-L1),
ενός από τους δύο προσδέτες που πε-
ριγράφηκαν για το συν-ανασταλτικό
μόριο PD-1 που μπορεί να εκφραστεί
σε κύτταρα του όγκου και ανοσοκύτ-
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ταρα. Ο άξονας PD1 / PD-L1 είναι ση-
μαντικός στόχος για την ανοσοθερα-
πεία και η καταστολή του φαίνεται να
είναι ένας από τους καθοριστικούς
παράγοντες για την αποτελεσματικό-
τητα με τα νέα ανοσοδιαμορφωτικά
μονοκλωνικά αντισώματα [15, 16].
Μια πρόσφατη μελέτη σε 110 ασθενείς
με BC έδειξε θετικότητα PD-L1 (> 1%)
στο 23,6% των ασθενών, συχνότερα
στους πληθυσμούς TNBC, luminal B
και Ηer2+ (42,9, 41,7 και 29,4%, αντί-
στοιχα) έναντι του luminal A πληθυ-
σμού (9,3% θετικότητα στο PD-L1) [17]. 

O BC θεωρείται ένας "ψυχρός" ή μη
ανοσογόνος όγκος. Ωστόσο, όπως ανα-
φέρθηκε προηγουμένως, είναι μια αρ-
κετά ετερογενής νόσος στην οποία τα
TIL και το PD-L1 (ως υποκατάστατα
της βασικής ανοσογονικότητας) μπο-
ρούν να ποικίλουν τεράστια από όγκο
σε όγκο. Η μεγάλη επιτυχία που επι-
τεύχθηκε με τα αντισώματα έναντι
του ανοσοποιητικού σημείου ελέγχου
σε διάφορους όγκους, άνοιξε επίσης
την πόρτα σε μια μεγάλη ερευνητική
προσπάθεια για την ανοσοθεραπεία
στον BC. Οι περισσότερες από τις κλι-
νικές δοκιμές που ξεκίνησαν έχουν
προσπαθήσει να εμπλουτίσουν τους
πληθυσμούς με συγκεκριμένους υπο-
τύπους (κυρίως TNBC) και / ή PD-L1
θετικότητα. Στις επόμενες ενότητες
περιγράφονται τα πρώτα κλινικά απο-
τελέσματα που ελήφθησαν με αυτές
τις στρατηγικές στον BC και οι μελέτες
που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη
στιγμή και θα ρίξουν φως στον τελικό
ρόλο της ανοσοθεραπείας στη νόσο
αυτή.

Πρώτα αποτελέσματα με
ανοσορυθμιστικούς
παράγοντες ως
μονοθεραπεία
Τα μονοκλωνικά αντισώματα (Mono-
clonal Antibodies, MAbs) κατά των
αναστολέων ανοσολογικών σημείων
ελέγχου έχουν επιδείξει κλινική δρα-
στηριότητα σε διάφορους τύπους καρ-
κίνου ως μονοθεραπεία. Ως εκ τούτου,
και στον BC, ξεκίνησε μια σειρά δια-
φορετικών κλινικών δοκιμών για την
αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια
αυτών των νέων παραγόντων. Στον
Πίνακα 1 φαίνονται τα κύρια χαρα-

κτηριστικά τους και τα πρώτα αποτε-
λέσματα που έχουν ήδη αναφερθεί.

Δοκιμές φάσης ΙΙΙ με
αποκλειστές ανοσολογικών
σημείων ελέγχου στον BC
Παρόλο που η κλινική έρευνα με τους
ICB στον BC κάνει τα πρώτα της βήματα
και δεν έχουν ακόμη απαντηθεί πολλά
ερωτήματα, υπάρχουν ήδη κλινικές
δοκιμές φάσης ΙΙΙ που μπορούν να
δώσουν κρίσιμες πληροφορίες για να
αποσαφηνιστεί ο ρόλος αυτής της
στρατηγικής στον BC, ειδικά στον TNBC
πληθυσμό. Έτσι, στον μεταστατικό
TNBC (mTNBC), πολλές κλινικές μελέτες
βρίσκονται σε εξέλιξη (Πίνακας 2). Η
μελέτη Keynote 119 τυχαιοποίησε προ-
θεραπευμένους ασθενείς με mTNBC
για να λάβουν μονοθεραπεία με pem-
brolizumab 200 mg κάθε 3 εβδομάδες
για μέχρι 35 χορηγήσεις ή χημειοθε-
ραπεία με ένα μόνο παράγοντα που
επέλεξε ο θεράπων ιατρός, αποτελού-
μενη από capecitabine ή eribulin ή
gemcitabine ή vinorelbine [29]. Κύρια
καταληκτικά σημεία είναι ότι το pem-
brolizumab να παρατείνει την PFS και/ή
την OS σε σύγκριση με τη θεραπεία
ελέγχου. Οι περισσότερες από τις δο-
κιμές φάσης 3 στο mTNBC επικεντρώ-
νονται στη θεραπεία της πρώτης γραμ-
μής. Σε αυτό το πλαίσιο, η Keynote
355 [30] συγκρίνει την ασφάλεια και
την αποτελεσματικότητα του pem-
brolizumab συν χημειοθεραπεία (εβδο-
μαδιαίο paclitaxel ή εβδομαδιαίο nab-

paclitaxel ή carboplatin-gemcitabine)
έναντι εικονικού φαρμάκου. Η μελέτη
Impassion 130 [31] με atezolizumab
προσπαθεί να προσδιορίσει την απο-
τελεσματικότητα και ασφάλεια του
atezolizumab σε συνδυασμό με nab-
paclitaxel σε σύγκριση με εικονικό
φάρμακο σε συνδυασμό με nab-pa-
clitaxel, σε ασθενείς με μη προθερα-
πευμένο, μη χειρουργήσιμο, τοπικά
προχωρημένο ή mTNBC. Η μελέτη Im-
passion131 [32] μοιράζεται ένα σχέδιο
αρκετά παρόμοιο με το προηγούμενο
και προσπαθεί να αξιολογήσει την
αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια
του atezolizumab σε συνδυασμό με
paclitaxel. Τέλος, η Impassion132 [33]
συμπληρώνει αυτό το σύνολο των δο-
κιμών φάσης 3 με atezolizumab αλλά
χρησιμοποιώντας ως χημειοθεραπευ-
τικό σχήμα τη χορήγηση carboplatin-
gemcitabine σε ασθενείς με TNBC.
Αναμφισβήτητα, οι προαναφερθείσες
δοκιμές θα διευκρινίσουν το ρόλο της
σύγχρονης ανοσοθεραπείας στο
mTNBC και είναι εύκολο να υποθέ-
σουμε ότι αυτά τα αποτελέσματα,
όταν είναι διαθέσιμα, θα καθορίσουν
επίσης την κλινική ανάπτυξη των ICB
στους υπόλοιπους υποτύπους BC.
Πραγματικά, πριν λίγο καιρό ανακοι-
νώθηκε ότι η μελέτη φάσης III IMpas-
sion130 επίτευξε το κύριο καταληκτικό
σημείο της επιβίωσης χωρίς εξέλιξη
(PFS). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο
συνδυασμός atezolizumab συν ναβ-
πακλιταξέλη, ως θεραπεία πρώτης
γραμμής, μείωσε σημαντικά τον κίν-
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ER estrogen receptor (οιστρογονικός υποδοχέας), ΟRR overall response rate (ποσοστό
συνολικής ανταπόκρισης), n sample size (πληθυσμός ασθενών), N/R not reported (δεν
ανακοινώθηκε)

Πίνακας 1: Πρώτα αποτελέσματα με ICB στον BC ως μονοθεραπεία



δυνο υποτροπής ή θανάτου της νόσου
(PFS) στο συνολικό αλλά και στον PD-
L1+ πληθυσμό με μη προθεραπευμένο,
μη χειρουργήσιμο, τοπικά προχωρη-
μένο ή mTNBC. Η συνολική επιβίωση
(OS) είναι ενθαρρυντική για τον PD-
L1+ πληθυσμό σε αυτή την ενδιάμεση
ανάλυση και η παρακολούθηση θα
συνεχιστεί μέχρι την επόμενη προ-
γραμματισμένη ανάλυση [34]. Εκτός

από την προχωρημένη νόσο, μερικές
μελέτες φάσης ΙΙΙ με ICB (κυρίως με
pembrolizumab και atezolizumab) στον
TNBC εκτελούνται σε νεοεπικουρικό
στάδιο (Πίνακας 2). Σε αυτές τις μελέτες
φάρμακα όπως το nab-paclitaxel και
το carboplatin προτιμώνται συχνά και
ο κύριος στόχος είναι γενικά η παθο-
λογοαντομική πλήρης ανταπόκριση
(pathologic Complete Response, pCR)
[35-38]. Αναμένοντας τα πρώτα δεδο-
μένα αυτών των μελετών, τα πρώιμα
αποτελέσματα της τυχαιοποιημένης
δοκιμής φάσης 2 I-SPY 2 που αξιολό-
γησε την προσθήκη pembrolizumab σε
διαφορετικά χημειοθεραπευτικά σχή-
ματα (nab-paclitaxel ακολουθούμενη

από doxorubicin και cyclophosphamide
στην ομάδα Α ή carboplatin και pacli-
taxel ακολουθούμενa από doxorubicin
και cyclophosphamide στην ομάδα Β)
έδειξαν ότι η ανοσοθεραπεία θα μπο-
ρούσε να τριπλασιάσει τα παθολογο-
ανατομικά ποσοστά πλήρους απόκρισης
σε ασθενείς με TNBC και luminal Α/Β
στο νεοεπικουρικό στάδιο [39].

Συμπεράσματα και
μελλοντικές προοπτικές
Η ανοσοθεραπεία του καρκίνου έχει
αναδειχθεί ως μια επαναστατική στρα-
τηγική σε πολλούς τύπους καρκίνου.
Το αν η προσέγγιση αυτή θα έπαιζε
ρόλο στο θεραπευτικό οπλοστάσιο
του BC ήταν μια αναπάντητη ερώτηση
έως σήμερα. Υπάρχουν μερικές βιο-
λογικές αποδείξεις που σχετίζονται
έντονα με την παρουσία ή απουσία
ορισμένων στοιχείων της ανοσολογικής
απόκρισης του ξενιστή στους ασθενείς
με BC. Η υψηλή πυκνότητα των TIL
στο μικροπεριβάλλον, ιδιαίτερα του
υποτύπου CD8 + των Τ λεμφοκυττάρων,

θεωρείται αυτή τη στιγμή ένας ισχυρός
προγνωστικός και προβλεπτικός πα-
ράγοντας τουλάχιστον στους πληθυ-
σμούς TNBC και Ηer-2 +. Αν και λιγότερο
μελετημένη, η έκφραση του PD-L1
φαίνεται να σχετίζεται με χειρότερη
πρόγνωση, με πιο επιθετικά χαρακτη-
ριστικά του όγκου, συμπεριλαμβανο-
μένου του υψηλότερου πολλαπλασια-
σμού και της αρνητικότητας των ορ-
μονικών υποδοχέων. Ο σχεδιασμός
πολλών από τις κλινικές δοκιμές που
διεξάγονται επί του παρόντος στο BC
έχει λάβει υπόψη αυτές τις μεταβλητές
έτσι ώστε οι περισσότερες από αυτές
να έχουν εμπλουτιστεί με PD-L1+ όγ-
κους. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια
ενδιαφέρουσα στρατηγική ειδικά όταν
χρησιμοποιείται ο ICB ως μονοθερα-
πεία, όπου οι ανταποκρίσεις με στον
BC είναι γενικά χαμηλές. Στους μη επι-
λεγμένους πληθυσμούς, το ORR με
ICB είναι κάτω από 10%, ενώ σε εμ-
πλουτισμένες υποομάδες αυξάνει ση-
μαντικά (μέχρι 39% σε mTNBC, PD-
L1+ και υψηλή διήθηση από TIL). Λι-
γότερο σαφής είναι η προσέγγιση αυτή
στο πλαίσιο των συνδυασμών, καθώς
η λογική του τελευταίου είναι η ικα-
νότητα διαφορετικών αντινεοπλασμα-
τικών θεραπειών να μετατρέπουν τους
λεγόμενους "ψυχρούς" όγκους σε "θερ-
μούς" ή ανοσογόνους. Προκαταρκτικά
αποτελέσματα μερικών μελετών, επι-
πλέον των αποτελεσμα΄των της Im-
passion 130, με ICB στο BC υποδηλώ-
νουν ότι η θετικότητα PD-L1 μπορεί
να μην είναι τόσο σημαντική όσο όταν
χρησιμοποιείται ο ICB ως μονοθερα-
πεία. Εάν συμβαίνει αυτό, θα ήταν
σκόπιμη και μια άλλη πιο ολοκληρω-
μένη προσέγγιση, όπως της ανάλυσης
γονιδιωματικών πλατφορμών με την
ικανότητα ανίχνευσης της ανοσογονι-
κότητας, τη μέτρηση του μεταβολικού
φορτίου, την ταυτοποίηση των νεοαν-
τιγόνων που ενισχύουν την ανοσολο-
γική απόκριση και πολλών άλλων. Αν
και η ανοσοθεραπεία στην BC δημι-
ουργεί μεγάλες προσδοκίες, πολλές
αβεβαιότητες παραμένουν και ελπί-
ζουμε ότι οι προαναφερθείσες μελέτες,
με τη βοήθεια της μεταφραστικής
έρευνας, θα τις επιλύσουν ικανοποι-
ητικά.
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AC adriamycin cyclophosmide (αδριαμυκίνη κυκλοφωσφαμίδη), EC epirubicin cyclophosmide
(επιρουβικίνη κυκλοφωσφαμίδη)

Πίνακας 2: Φάσης ΙΙΙ μελέτες με ICB στον BC σε εξέλιξη
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ΝΕΑ ΕΧΕΜ
ΤΗΣΤΑ

Η Μαγνητική Μαστογραφία δεν αποτελεί μέθοδο ελέγχου
(Screening) του γενικού πληθυσμού. Αποτελεί συμπληρωματική
εξέταση της Μαστογραφίας και τα ευρήματα πρέπει να
εκτιμώνται ταυτόχρονα. Αυτό γιατί η Μαγνητική Τομογραφία
δεν απεικονίζει αποτιτανώσεις. 

ΗΜαγνητική Μαστογραφία είναι
πιο χρήσιμη όταν η ευαισθησία
της Μαστογραφίας είναι πε-

ριορισμένη (πυκνοί μαστοί, ουλές, εμ-
φυτεύματα, σε περιπτώσεις υψηλού
κινδύνου και σε σταδιοποίηση και πα-
ρακολούθηση ασθενών με καρκίνο του
μαστού).

ACR Guidelines – Σύσταση
για ετήσιο ελέγχο με ΜRI
1.    Άτομα υψηλού ρίσκου- θετικό ατο-

μικό ιστορικό καρκίνου μαστού
2.    Οικογενειακό ιστορικό καρκίνου

μαστού
3.    Αλλοιώσεις υψηλού ρίσκου –

ADH/ALH/DCIS
4.    BRCA1 BRCA2 γονίδιο
5.    Ακτινοβολία μεσοθωρακίου
6.    Σύνδρομα –Li Fraumeni +/_1ου

βαθμού συγγενής, Li-Fraumeni ,
Cowden και Bannayan-Ruvalcaba 

Η Μαγνητική Μαστογραφία αποτελεί
ευαίσθητη μέθοδο ανάδειξης παθο-
λογίας στο μαστό. Μπορεί να αναδείξει
κακοήθεια στο μαστό που δεν ανα-
δεικνύεται με την Μαστογραφία και

το Υπερηχογράφημα και έχει υψηλή
ευαισθησία 94-98%.

Οι ενδείξεις της εξέτασης συμπεριλαμ-
βάνουv τα παρακάτω :
1.    Διευρεύνηση αμφίβολων μαστο-

γραφικών και υπερηχογραφικών ευ-
ρημάτων

       - ασύμμετρες πυκνότητες με ή χωρίς
διαταραχή της αρχιτεκτονικής στη
Μαστογραφία

       - πολλαπλές αλλοιώσεις στη Μα-
στογραφία και το Υπερηχογράφη-
μα

       - Διευκρίνηση ουλής- υποτροπής
μετά ογκεκτομή

2.    Προς διευκρίνηση περίπλοκου κλι-
νικού περιστατικού με δυσκολία
στην απεικόνιση με       Μαστογραφία
και Υπερηχογράφημα

       - διερεύνηση αμφίβολου ψηλαφη-
τού ευρήματος

       - διερεύνηση εισολκής θηλής με
αρνητική Μαστογραφία και Υπερη-
χογράφημα

       - παθολογικό έκκριμα θηλής με αρ-
νητική Μαστογραφία και Υπερηχο-
γράφημα
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       - διερεύνηση υποτροπιάζουσων οπι-
σθοθηλαίων αποστηματικών κοι-
λoτήτων προς προσδιορισμό της
έκτασης της νόσου

3.   Διερεύνηση πιθανής υποκρύπτου-
σας κακοήθειας στο μαστό

       - διερεύνηση υπολειμματικής νόσου
μετά χειρουργική ογκεκτομή

       - παθολογικοί μασχαλιαίοι λεμφα-
δένες με πρωτοπαθή εστία από το
μαστό που δεν αναδεικνύεται στη
μαστογραφία και στο υπερηχογρά-
φημα

       - Νόσος Paget με αρνητική Μαστο-
γραφία και Υπερηχογράφημα

4.    Παρακολούθηση Neoadjuvant
Chemotherapy

       - εκτίμηση ανταπόκρισης βλάβης
στην χημειοθεραπεία

       - για τον προσδιορισμό υπολειμ-
ματικής νόσου μετά Χημειοθεραπεία
προεγχειρητικά

5.   Διηθητικό λοβιακό καρκίνωμα προς
καθορισμό της έκτασης της βλάβης
και διερεύνηση πολυεστιακής - πο-
λυκεντρικής νόσου

6.    Ανάδειξη διηθητικού πορογενούς
καρκίνου

7.    Σιλικονούχα ή μη προθέματα  για
εκτίμηση πιθανής κακοήθειας και
ακεραιότητας ενθέματος

8.    Εκτίμηση διήθησης περιτονίας
9.    Εκτίμηση ετερόπλευρου μαστού σε

νεοδιαγνωσθέντα καρκίνο μαστού
10. Παρακολούθηση ασθενών υψηλού

κινδύνου

Αντενδείξεις
-      Οι γνωστές αντενδείξεις στη Μα-

γνητική Τομογραφία όπως βηματο-

δότες, τα παραμαγνητικά υλικά κ.α
-      Οι μικροαποτιτανώσεις – low Grade

DCIS είναι πιθανό να μην απεικονι-
στεί με την MRI παρόλο που μπορεί
να απεικονιστούν με την Μαστο-
γραφία. Η ευαισθησία της MR Μα-
στογραφίας για High Grade DCIS εί-
ναι 98% αλλά μόνο 20% για Low
Grade DCIS

-      Mπορεί να βοηθήσει σε συγκεκρι-
μένες περιπτώσεις δυσκολίας διε-
νέργειας στερεοτακτικής βιοψίας

-      Σε περίπτωση μη σκιαγραφικής ενί-
σχυσης του μαζικού αδένα και σε
παρουσία ύποπτων μικροαποτιτα-
νώσεων η στερεοτακτική βιοψία
δεν μπορεί να αποφευχθεί.

Εάν τα ευρήματα από Μαστογραφία
και Υπερηχογράφημα χρήζουν βιοψίας
τότε ακόμα και με αρνητικά ευρήματα
σε Μαγνητική Τομογραφία η βιοψία
πρέπει να εκτελεστεί.

Κανόνες διαχείρησης
περιστατικών

Κανόνας 1 : Η Μαγνητική Τομογραφία
δεν είναι απαραίτητη για την ένδειξη
της βιοψίας εφόσον αυτή προκύπτει
από τα αποτελέσματα της Μαστογρα-
φίας και του Υπερηχογραφήματος. Εάν
όμως υπάρχει επιπλέον ένδειξη για
Μαγνητική αυτή πρέπει να προηγηθεί
της βιοψίας.
Κανόνας 2 : H Μαγνητική Τομογραφία
δεν μπορεί να αντικαταστήσει την Μα-
στογραφία και το Υπερηχογράφημα
Μαστών στην αξιολόγηση κλινικού ευ-
ρήματος γιατί ευρήματα που κανονικά

έπρεπε να ταυτοποιηθούν ιστολογικά
με την Μαστογραφία και το Υπερηχο-
γράφημα θα χάνονταν ή θα παρερμη-
νεύονταν με τη Μαγνητική Τομογραφία 
Κανόνας 3 : Όταν υπάρχει αρνητική
Μαγνητική Μαστογραφία μια βλάβη
θα μπορούσε να παρακολουθηθεί χωρίς
βιοψία με μεγαλύτερη σιγουριά εφόσον
τα ευρήματα της Μαστογραφίας και
του υπερηχογραφήματος είναι αμφί-
βολα.
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Α φορά το 1% όλων των καρκί-
νων στους άνδρες και λιγότερο
από το 1% του συνόλου όλων

των καρκίνων του μαστού. Η επίπτωση
έχει αυξηθεί περίπου στο 26% την τε-
λευταία 25ετια. Η μέση ηλικία διά-
γνωσης είναι τα 67 έτη.

Οι παράγοντες κινδύνου που έχουν
συνδεθεί με τον ανδρικό καρκίνο του
μαστού αφορούν την ηλικία, ορμονι-
κούς, γενετικούς, διατροφικούς, περι-
βαλλοντικούς  παράγοντες καθώς και
το ιστορικό έκθεσης σε ιονίζουσα ακτι-
νοβολία. 
Η ηλικία, είναι ο ισχυρότερος παρά-
γοντας κινδύνου καθώς η επίπτωση
του αυξάνει σταθερά με την πρόοδο
της ηλικίας.
Ορμονικοί παράγοντες που έχουν ενο-
χοποιηθεί για τον ανδρικό καρκίνο του
μαστού, αφορούν κυρίως τα υψηλά
επίπεδα οιστρογόνων στο αίμα. Κάτι
τέτοιο συμβαίνει σε περιπτώσεις λήψης
ορμονικών σκευασμάτων από το στό-
μα, κατά την παχυσαρκία όπου με την
αύξηση του λίπους αυξάνεται και η
παραγωγή οιστρογόνων. Επιπλέον η
κατάχρηση αλκοόλ μπορεί να περιο-
ρίσει την ικανότητα του ήπατος να

ρυθμίσει τα επίπεδα οιστρογόνων του
αίματος. Έκθεση σε περιβαλλοντικούς
παράγοντες όπως εντομοκτόνα DDT
και κατανάλωση βοοειδών που έχουν
εκτραφεί με οιστρογόνα για εκπάχυν-
ση, μιμούνται την επίδραση των οι-
στρογόνων στον οργανισμό. Η ηπατο-
πάθεια οδηγεί συνήθως σε χαμηλότερα
επίπεδα ανδρογόνων και υψηλότερα
επίπεδα οιστρογόνων γεγονός που
αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης γυ-
ναικομαστίας (καλοήθης αύξηση του
μαστού η οποία δεν είναι καρκινογό-
νος) καθώς και καρκίνο του μαστού.
Οι γενετικοί παράγοντες αφορούν είτε
γενετικά σύνδρομα (Klinefelter, Cow-
den) ή παρουσία των μεταλλάξεων
των BRCA1 και BRCA2 συνδέονται άμε-
σα με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης
ανδρικού καρκίνου του μαστού. Άνδρες
με σύνδρομο Klinefelter, έχουν χαμη-
λότερα επίπεδα ανδρογόνων και υψη-
λότερα επίπεδα οιστρογόνων. Αποτελεί
γενετική ανωμαλία που προσβάλει 1
στους 1000 άνδρες. Ισχυρό οικογενει-
ακό ιστορικό ή γενετική μετάλλαξη,
μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο ανά-
πτυξης καρκίνου του μαστού στους
άνδρες, ιδιαίτερα εάν υπάρχουν και
άλλοι άνδρες στην οικογένεια που να

έχουν νοσήσει από την ίδια αιτία. Ο
κίνδυνος είναι μεγαλύτερος εάν υπάρ-
χει επιβεβαιωμένη μετάλλαξη σε γο-
νίδιο που να σχετίζεται με τον καρκίνο
του μαστού στην οικογένεια. Ο κίνδυ-
νος εφόρου ζωής ανάπτυξης της νόσου
είναι  περίπου 1% για τη μετάλλαξη
του BRCA1 γονιδίου ενώ αγγίζει το
6% για την BRCA2. Παρόλα αυτά η
πλειοψηφία των ανδρών που νοσούν
από καρκίνο του μαστού δεν έχουν
οικογενειακό ιστορικό, ούτε κληρονο-
μική γενετική ανωμαλία, όπως άλλωστε
συμβαίνει και με τον καρκίνο του μα-
στού στις γυναίκες. Άνδρες φορείς
των μεταλλάξεων BRCA1 και BRCA2
έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης
καρκίνου και σε άλλα όργανα όπως ο
προστάτης, το πάγκρεας, το παχύ έν-
τερο και το στομάχι.
Η κλινική εικόνα του καρκίνου του
μαστού στους άνδρες, είναι συνήθως
όμοια με εκείνη των γυναικών. Tο συ-
χνότερο σύμπτωμα είναι ένα ανώδυνο
ψηλαφητό μόρφωμα. Συχνό σύμπτωμα
αποτελεί και η εισολκή της θηλής, το
έκκριμα από τη θηλή, το οίδημα, η
εξέλκωση, η πάχυνση του δέρματος
και η μασχαλιαία λεμφαδενοπάθεια.
Η διήθηση των μασχαλιαίων λεμφα-
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Καρκίνος του μαστού 
στον άνδρα. 

Φιορίτα Πουλακάκη | MD, PhD, FEBS (Breast Surgery) Διευθύντρια Χειρουργικής
Κλινικής Μαστού, Ευρωκλινική Αθηνών.  

Ο καρκίνος του μαστού δεν αφορά μόνο στον γυναικείο
πληθυσμό. Εμφανίζεται σε πολύ μικρότερη συχνότητα και στους
άνδρες. Σε σύγκριση με τις γυναίκες παρουσιάζεται σε ποσοστό
1: 100, που σημαίνει ότι για κάθε 100 καρκίνους του μαστού που
θα διαγνωσθούν στο γυναικείο πληθυσμό θα διαγνωσθεί και
ένας άνδρας. 
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δένων φαίνεται να είναι συχνότερη
στους άνδρες.
Η διάγνωση συνήθως καθυστερεί σε
σύγκριση με τον καρκίνο του μαστού
στις γυναίκες επειδή ο έλεγχος των
μαστών τόσο με την αυτοεξέταση όσο
και με απεικονιστικές εξετάσεις δεν
είναι στην ρουτίνα του προληπτικού
ελέγχου των ανδρών, με αποτέλεσμα
να διαγιγνώσκεται συνήθως σε πιο
προχωρημένα στάδια όταν πλέον ο
όγκος είναι ψηλαφητός. Η κλινική εξέ-
ταση του θωρακικού τοιχώματος, των
μαστών και των μασχαλιαίων κοιλο-
τήτων είναι η πρώτη προσέγγιση σε
έναν άρρενα ασθενή που προσέρχεται
με οποιοδήποτε σύμπτωμα από το
μαστό. Στη συνέχεια η απεικόνιση του
μαστού με μαστογραφία, υπερηχο-
γράφημα και μαγνητική μαστογραφία
καθοδηγεί συνήθως την περαιτέρω
προσέγγιση που σε περίπτωση ύπο-
πτου ευρήματος ολοκληρώνεται με
βιοψία (ιστολογική ή κυτταρολογική
ταυτοποίηση) της αλλοίωσης με ανά-
λογη βελόνα (δια λεπτής βελόνης ή
δια κόπτουσας βελόνης μεγαλύτερου
διαμετρήματος). Τα αποτελέσματα θα
καθορίσουν και τους θεραπευτικούς
χειρισμούς. 
Τι άλλο όμως θα μπορούσε να δημι-
ουργήσει ένα ψηλαφητό εύρημα στο
μαστό; 
Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει:
καρκίνωμα, γυναικομαστία, λίπωμα,

επιδερμική κύστη, απόστημα, ψευδο-
αγγειωματώδης υπερπλασία, λέμφω-
μα, μετάσταση ή σάρκωμα
Η σταδιοποίηση της νόσου γίνεται με
τις κατάλληλες απεικονιστικές εξετάσεις
όπως σπινθηρογράφημα οστών και
αξονικές τομογραφίες θώρακος, άνω
και κάτω κοιλίας. Κατά τη διάγνωση,
σε ποσοστό >40% η νόσος είναι στα-
δίου III/IV λόγω της πρώιμης επέκτασης
στο θωρακικό τοίχωμα.
Η ιστολογική ταυτοποίηση των αν-
δρικών καρκίνων αποκαλύπτει ότι 90%
των περιστατικών είναι διηθητικά πο-
ρογενή καρκινώματα και μόνο το 1,5%
λοβιακά.
Η θεραπευτική αντιμετώπιση του καρ-
κίνου του μαστού στους άντρες, λόγω
της σπανιότητας της νόσου, βασίζεται
πρωτίστως σε συμπεράσματα μελετών
που αφορούν στον εξαιρετικά συχνό
καρκίνο του μαστού των γυναικών. Η
επιλογή των θεραπευτικών χειρισμών
δεν αλλάζει, με τη μόνη διαφορά όσον
αφορά στη χειρουργική θεραπεία, ότι
δεν υπάρχει λόγος για συντηρητική
επέμβαση και επιλέγεται συνήθως  η
τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή με
μασχαλιαίο λεμφαδενικό καθαρισμό
ή βιοψία του λεμφαδένα φρουρού. Η
μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία είναι
αποτελεσματική στην πρόληψη της
τοπικής υποτροπής σε άνδρες με όγκο
>1εκ και με >1 θετικό μασχαλιαίο λεμ-
φαδένα.

Τα υψηλά ποσοστά ανδρικού καρκίνου
του μαστού με θετικούς ορμονικούς
υποδοχείς καθιστούν την ορμονοθε-
ραπεία βασικό συστατικό της θερα-
πευτικής προσέγγισης, σε 10ετή χο-
ρήγηση. Οι ενδείξεις και τα θεραπευ-
τικά σχήματα για επικουρική χημει-
οθεραπεία και ανοσοθεραπεία βασί-
ζονται σε δεδομένα από τη χορήγηση
τους σε γυναίκες.
Όπως και στις γυναίκες έτσι και στους
άνδρες ο καρκίνος του μαστού μπορεί
να δώσει μεταστάσεις στο ήπαρ, τον
πνεύμονα, τα οστά και τον εγκέφαλο.
Η συνολική πενταετής επιβίωση υπο-
λογίζεται στο 85% όταν δεν υπάρχει
λεμφαδενική διήθηση, ενώ μειώνεται
στο 57% όταν υπάρχουν διηθημένοι
λεμφαδένες. Η πρόγνωση του καρκίνου
του μαστού είναι χειρότερη στους άν-
δρες. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην
καθυστερημένη αναζήτηση ιατρικής
βοήθειας και κατά συνέπεια στη διά-
γνωση του καρκίνου σε προχωρημένο
στάδιο.
Θα πρέπει λοιπόν και οι άνδρες τακτικά
να ψηλαφούν και να παρατηρούν τον
μαστό τους και στην περίπτωση που
διαπιστώσουν οποιαδήποτε αλλαγή
να ζητούν άμεσα συμβουλή από εξει-
δικευμένο ιατρό. Γιατί τελικά ο καρκίνος
του μαστού μας αφορά όλους.
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Ο ρόλος της διατροφής 
στον καρκίνο του μαστού

Σταματάκη Αστερία, Msc| Μsc στην Κλινική διατροφή διαιτολόγος - διατροφολόγος
www.astamataki.gr, www.nutricoaching.gr | stamatakiast@gmail.com

Τ ο Παγκόσμιο Ταμείο Έρευνας
για τον Καρκίνο (WCRF)  ανα-
κοινώνει πως ποσοστό της τά-

ξεως του 30%-40% όλων των καρκίνων
που εκδηλώνονται, σχετίζεται με την
διατροφή, την μειωμένη σωματική
δραστηριότητα, την παχυσαρκία και
με άλλους παράγοντες, σχετιζόμενους
με τον τρόπο ζωής μας και συνεπώς
θα μπορούσαν να αλλάξουν. 

Σωματικό βάρος και μετα-
βολές του βάρους
Υπάρχουν πολλές μελέτες που συνδέ-
ουν το αυξημένο σωματικό βάρος και
την παχυσαρκία με αυξημένο κίνδυνο
εμφάνισης καρκίνου του μαστού σε
μετα-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Το
αυξημένο σωματικό βάρος φαίνεται
να σχετίζεται με την ανάπτυξη καρκίνου
του μαστού μετά την εμμηνόπαυση
ανεξαρτήτως οικογενειακού ιστορικού. 
Γυναίκες που αυξάνουν το βάρος τους
πάνω από 20 κιλά κατά τη διάρκεια
της ενήλικης ζωής τους ,διπλασιάζουν
τον κίνδυνο για καρκίνο του μαστού.
Σε  γνωστές μελέτες όπως στη Τhe

Iowa Women's Health Study  φαίνεται
ότι η απώλεια βάρους τουλάχιστον
κατά 5%, πριν ή μετά την εμμηνόπαυση,
συνδέεται με μείωση του κινδύνου
κατά 25-40% συγκριτικά με γυναίκες
που έπαιρναν βάρος. Στη μελέτη
Nurse's Health Study παρατηρήθηκε
μείωση κατά 50% του κινδύνου του
καρκίνου του μαστού σε γυναίκες που
είχαν απώλεια βάρους (10% του  βά-
ρους τους) συγκριτικά με γυναίκες που
είχαν σταθερό βάρος. 

Αλκοόλ  
Οι μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει ξε-
κάθαρη συσχέτιση μεταξύ αυξημένης
κατανάλωσης αλκοόλ και καρκίνου του
μαστού, κυρίως λόγω της επίδρασής
του στα επίπεδα των φυλετικών στε-
ροειδών ορμονών .  Η ημερήσια κα-
τανάλωση  επιπλέον 10  γραμμαρίων
αλκοόλης (1 μερίδας) εκτιμάται να
αυξάνει τον κίνδυνο από 2% σε 12%.
Η κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει τον
κίνδυνο για εμφάνιση του καρκίνου
του μαστού και σε προεμμηνοπαυ-
σιακές και σε μετεμμηνοπαυσιακές

γυναίκες. 

Τρόφιμα Ζωικής προέλευ-
σης  
Πρόσφατες μελέτες ανασκόπησης συν-
δέουν την υψηλή κατανάλωση φυτικών
ινών με χαμηλότερο κίνδυνο για ανά-
πτυξη καρκίνου του μαστού. Για επι-
πλέον 10 γραμμάρια φυτικών ινών
ημερησίως φαίνεται να υπάρχει μεί-
ωση του κινδύνου κατά 5%. Oι φυτικές
ίνες μειώνουν την επαναπρόσληψη
των οιστρογόνων από το γαστρεντερικό
σωλήνα. Με αυτό τον τρόπο μειώνον-
ται τα επίπεδα των οιστρογόνων στην
κυκλοφορία του αίματος και έτσι προ-
στατεύουν έναντι του καρκίνου στο
μαστό. Ο τύπος των φυτικών ινών που
φαίνεται να προστατεύει περισσότερο
είναι οι διαλυτές φυτικές ίνες.  Επίσης,
η προστατευτική δράση των φρούτων
και των λαχανικών οφείλεται σε μια
πληθώρα ουσιών  που δρουν είτε με-
μονωμένα, είτε συνεργιστικά. Τα φυ-
τοχημικά συστατικά των φυτικών τρο-
φών που μελετώνται πολύ για την επί-
δραση τους στον καρκίνο του μαστού
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Ο καρκίνος του μαστού είναι μια από τις πιο συχνές μορφές
καρκίνου των γυναικών, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις
αναπτυσσόμενες χώρες. Ένα επιπλέον στοιχείο είναι ότι ο
ρυθμός εμφάνισης του καρκίνου του μαστού ολοένα και
αυξάνεται. Πολλοί είναι οι παράγοντες που εμπλέκονται στην
αιτιοπαθογένεια του καρκίνου του μαστού, μεταξύ των οποίων
και η διατροφή. 
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είναι  οι ινδόλες και τα ισοθειοκυανικά
άλατα. Οι ουσίες αυτές υπάρχουν κυ-
ρίως στα σταυρανθή λαχανικά, και
φαίνεται ότι μπορεί να  εμπλέκονται
στο μεταβολισμό των οιστρογόνων
και της ενίσχυσης ενδογενών αντιο-
ξειδωτικών μηχανισμών.
Φυσική δραστηριότητα 
Η αυξημένη φυσική δραστηριότητα
φαίνεται ότι προστατεύει λόγω της
επίδρασης της στις ορμόνες και  στην
ινσουλινοαντίσταση. Οι μελέτες μας
δείχνουν ότι για κάθε  180 λεπτά άσκη-
σης (μέτριας έντασης) την εβδομάδα
έχουμε μια μείωση της τάξης του 3%
στον κίνδυνο εμφάνισης  για τον καρ-
κίνο του μαστού. 

Εν κατακλείδι, οι οργανισμοί WCRF
και American Cancer Society συστήνουν
για την πρόληψη του καρκίνου τη δια-
τήρηση ενός σωστού σωματικού βά-
ρους, τον περιορισμό κατανάλωσης
αλκοόλ, την αύξηση της φυσικής δρα-
στηριότητας (άσκηση μέτριας έντασης
,150 λεπτά εβδομαδιαίως) και εμπλου-
τισμό της διατροφής με τρόφιμα φυ-
τικής προέλευσης. 
Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα τον
καρκίνο του μαστού, οι πιο σημαντικοί
παράγοντες πρόληψης μέσω της δια-
τροφής είναι η απόκτηση και η διατή-
ρηση ενός σωστού σωματικού βάρους,
ο περιορισμός του αλκοόλ. Μετά τη

διάγνωση του καρκίνου του μαστού η
υιοθέτηση μια σωστής και ισορροπη-
μένης διατροφής δε συνδέεται με τη
θνησιμότητα από τον καρκίνο του μα-
στού αλλά συνδέεται με μειωμένη
θνησιμότητα από άλλες αιτίες. 
Μια διατροφή ,με τα χαρακτηριστικά
της Μεσογειακής δίαιτας, πλούσιας
σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης, σε
ψάρια, σε ελαιόλαδο και φτωχή σε
κόκκινο κρέας και επεξεργασμένα τρό-
φιμα είναι πάντα ευεργετική. Μελέτες
δείχνουν ότι η Μεσογειακή διατροφή
μειώνει τη θνησιμότητα και προστα-
τεύει έναντι διάφορων μορφών καρ-
κίνου.
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