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Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Καλή χρονιά! Χρόνια 
πολλά και καλά! 
Το Φθινόπωρο ήταν 
όπως πάντα μια επο-
χή με πολλά συνέδρια 
και άλλες επιστημονι-
κές εκδηλώσεις.

Το χειμερινό τεύχος του περιοδικού μας 
είναι αφιερωμένο στο 7ο Πανελλήνιο Συ-
νέδριο της ΕΧΕΜ που πραγματοποιήθηκε 
με μεγάλη επιτυχία στις αρχές Νοεμβρί-

ου στην Αθήνα. Το τεύχος φιλοξενεί τις 
ομιλίες που αναφέρθηκαν στα συμπερά-
σματα των σημαντικών διεθνών συνεδρί-
ων (St. Gallen, ASCO, ESMO, EUSOBI), τα 
συμπεράσματα (take- home messages) 
των λοιπών ομιλιών που ήταν διαθέσιμα, 
τη σύνοψη των Oxford- style debates και 
-τέλος- τις βραβευμένες εργασίες. Επίσης, 
περιλαμβάνει μια βραχεία αναφορά σε 
άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις που ορ-
γάνωσε φέτος η ΕΧΕΜ ή που βρίσκονταν 
υπό την αιγίδα της, με ιδιαίτερη έμφαση 
στο «2Ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη χει-

ρουργική και ογκοπλαστική χειρουργική 
μαστού με πρακτική άσκηση». Το επόμε-
νο τεύχος θα επιδιώξουμε να περιέχει άρ-
θρο που να αναφέρεται στις σημαντικότε-
ρες ανακοινώσεις του San Antonio Breast 
Cancer Symposium που έλαβε χώρα στα 
μέσα Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ και πάλι 
Ευτυχισμένο το 2020 σε σας και στις οι-
κογένειές σας. Ο Καινούργιος Χρόνος να 
φέρει υγεία, ειρήνη, χαρά, δημιουργία 
και σύνεση σε όλον τον πλανήτη.

Κορνηλία Αναστασάκου

Αγαπητά μέλη της 
ΕΧΕΜ
Το 2019 αποχώρησε 
με μια μεγάλη επιτυ-
χία. Για πρώτη φορά 
καταφέραμε να εκδώ-
σουμε ένα επιπλέον 
τεύχος με όλες σχεδόν 
τις ομιλίες του Συνε-

δρίου μας που έγινε προ 2μήνου.
Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συ-
ντελεστές και ιδιαίτερα τη κ Αναστασά-
κου για την προσπάθειά της,  η οποία 
είμαι σίγουρος ότι θα τύχει της καθολι-
κής αποδοχής σας.
Κάνοντας έναν απολογισμό για τη χρονιά 
που πέρασε, το ΔΣ που προήρθε από τις 
εκλογές του Φεβρουαρίου 2019, οργάνω-
σε και πραγματοποίησε δύο μεγάλες δρα-
στηριότητες, το Πανελλήνιο Συνέδριο της 
ΕΧΕΜ το Νοέμβριο και το Εκπαιδευτικό Δι-
ήμερο Σεμινάριο “Hands On” στο Πειραμα-
τικό Εργαστήριο της ΕΛΠΕΝ το Δεκέμβριο.
Επίσης χορηγήσαμε την Αιγίδα μας σε 
αρκετές δραστηριότητες άλλων Επιστη-
μονικών Εταιριών και αρκετά μέλη μας 
συμμετείχαν σαν πρόεδροι στρογγυλών 

τραπεζιών ή σαν ομιλητές σε αρκετές 
επιστημονικές συναντήσεις. Το Ιντερνε-
τικό περιοδικό παραμένει πολύ υψηλού 
επιστημονικού επιπέδου. 
Δυστυχώς όμως τη χρονιά που τελείω-
σε, χάσαμε ένα ενεργό μέλος και έναν 
αγαπητό φίλο, τον Κυριάκο Καλογεράκο 
και αυτό το γεγονός θα είναι πάντα μία 
σημαντική απώλεια για την ΕΧΕΜ.
Το 2020 προγραμματίζουμε μία νέα εκδή-
λωση, ένα διήμερο με LIVE Χειρουργεία, 
που θα απευθύνεται σε εξειδικευμένους 
χειρουργούς μαστού, με ξένους ομιλητές, 
στις 15- 17 Οκτωβρίου. Παράλληλα προ-
γραμματίζουμε δράσεις κοινωνικής προ-
σφοράς στην περιφέρεια. Το Φεβρουάριο 
σε συνεργασία με την ΕΟΠΕ οργανώνουμε 
την 1η Συνάντηση ειδικών με αντικείμενο 
τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη Νεοεπι-
κουρική θεραπεία στο καρκίνο του μαστού. 
Επίσης ελπίζω στην πλήρη ανανέωση της 
ιστοσελίδα μας. Θα ήθελα να σας υπενθυ-
μίσω ότι το ΔΣ και εγώ προσωπικά είμαστε 
ανοικτοί για οποιαδήποτε πρότασή σας.

Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους MIA 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ!

Βασίλης Βενιζέλος
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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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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 
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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 

• Αποτελέσματα TAILORx,  ASCO 2018 .................... 2
• Νέες εξελίξεις στη θεραπεία του καρκίνου 
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• Καρκίνος του μαστού στον άνδρα. ...................... 12
• Ο ρόλος της διατροφής στον 

καρκίνο του μαστού ............................................ 14

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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16TH ST GALLEN INTERNATIONAL BREAST 
CANCER CONFERENCE, ΒΙΕΝΝΗ 2019

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ASCO/ESMO 2019

Λιάκου Παρασκευή, Χειρουργός Μαστού, MD, PhD, FEBS, Αθήνα 

Ηλίας Α. Κοττέας,  MD, PhD ,Παθολόγος-Ογκολόγος,Ακαδημαΐκός Υπότροφος ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο «Σωτηρία»

Νεότερα δεδομένα καταγράφη-
καν στο 16ο Διεθνές Συνέδριο 
του St Gallen (2019, Βιέννη). 

Τα σημαντικότερα είναι: 
-Η συστηματική αναφορά της διήθη-
σης των τριπλά αρνητικών όγκων από 
λεμφοκύτταρα (TILs) κρίθηκε σημα-
ντική για προγνωστικούς λόγους.
-Στη θεραπεία του ενδοπορικού καρ-
κινώματος (DCIS) θεωρήθηκε δυνατή 
η αποφυγή ακτινοθεραπείας και ορ-
μονοθεραπείας σε πολύ καλής πρό-
γνωσης νόσο (μικρή έκταση, καλή δι-
αφοροποίηση, όρια > 5χχ και ηλικία 
> 50 ετών). 
-Σε υπολειμματική νόσο μετά νεοε-
πικουρική χημειοθεραπεία, κρίθη-
κε επαρκές το ελάχιστο όριο της μη 
ύπαρξης καρκινικών κυττάρων στις 
κεχρωσμένες με μελάνι επιφάνειες 
του χειρουργικού παρασκευάσματος 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη πολυε-

στιακής νόσου.
-Σε ασθενείς με μαστεκτομή και 1-2 
θετικούς λεμφαδένες μετά βιοψία 
λεμφαδένα φρουρού (SLNB) μπορεί 
να προταθεί περιοχική ακτινοθερα-
πεία (RNI) στη θέση του πλήρους 
λεμφαδενικού καθαρισμού (ALND). 
Αντίστοιχα, σε ασθενείς με όγκους 
T3 και θετικούς 1-2 λεμφαδένες, η 
ακτινοθεραπεία του μαστού (WBI) 
μπορεί να περιλαμβάνει πεδίο στη 
μασχαλιαία χώρα προς αποφυγή λεμ-
φαδενικού καθαρισμού. 
-Η νεοεπικουρική θεραπεία (NST) εί-
ναι η προτιμώμενη προσέγγιση 1ης 
γραμμής στα HER2 θετικά και τριπλά 
αρνητικά καρκινώματα (TNBC) σταδί-
ου 2 και 3.
-Στην ER+ νόσο με μικρή συμμετοχή 
της μασχάλης (1-3 θετικοί λεμφαδέ-
νες), η χρήση των γονιδιακών υπο-
γραφών είναι δυνατό να οδηγήσει 

στην αποφυγή της χημειοθεραπείας, 
ιδιαίτερα στις μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες.
-Στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 
με υψηλού κινδύνου ER+ νόσο κρίνε-
ται σημαντική η αναστολή της ωοθη-
κικής λειτουργίας για 5 έτη. 
-Στη HER 2 + νόσο σταδίου ΙΙ & ΙΙΙ προ-
κρίνεται η διπλή στόχευση του υπο-
δοχέα με Trastuzumab/Pertuzumab 
στο πλαίσιο της επικουρικής θερα-
πείας. 
- Σε υπολειμματική νόσο HER2 + μετά 
νεοεπικουρική χημειοθεραπεία και 
διπλή στόχευση, προτείνεται η συνέ-
χιση της επικουρικής θεραπείας με 
Trastuzumab Emtasine (TDM). 
- Στην υπολειμματική μετά NST τρι-
πλά αρνητική νόσο, προτείνεται η συ-
νέχιση της επικουρικής θεραπείας με 
Capecitabine.  

Μία από τις πιο σημαντικές 
παρουσιάσεις στο ετήσιο 
συνέδριο της ESMO (31 

Μαίου-4 Ιουνίου), ήταν η ανάλυση 
των δεδομένων για την συσχέτιση 
κλινικού/γονιδιακού κινδύνου της 
μελέτης TAILOR X  που αφορά στο 
Oncotype Dx, για γυναίκες<50 ετών 
με σκορ 11-25.  Όφελος από την χη-
μειοθεραπεία 6.5% έως 8.7% διαπι-
στώθηκε στις γυναίκες με υψηλό κλι-

νικό κίνδυνο και με σκόρ 16-25, ενώ 
όσες γυναίκες ήταν χαμηλού κλινικού 
κινδύνου φαίνονται να ωφελούνται 
μόνο όσες είχαν το αποτέλεσμα της 
εξέτασης μεταξύ 21-25 με 6.4%. Το 
όφελος από την χημειοθεραπεία εί-
ναι μικρό, που ίσως θα μπορούσε να 
επιτευχθεί με χορήγηση συνδυασμού 
ορμονοθεραπείας. Παρά την χορήγη-
ση της χημειοθεραπείας, υπάρχουν 
μεγάλες πιθανότητες υποτροπής, με 

το Oncotype να έχει προγνωστική 
σημασία και λιγότερο προβλεπτική 
του οφέλους της χημειοθεραπείας 
[Sparano JA et al. NEJM 2019].
Στο ίδιο συνέδριο παρουσιάστηκαν 
αποτελέσματα της μελέτης GIM4 
LEAD. Μετεμμηνοπαυσιακές γυναί-
κες με στάδια Τ-Τ3/ Ν0, Ν+ που έιχαν 
λάβει επικουρική ορμονοθεραπεία 
για 2-3 έτη με ταμοξιφένη τυχαιοποι-
ήθηκαν σε 2-3 χρόνια λετροζόλη ένα-

ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συμπεράσματα από το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού
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EUSOBI 2019 
Δώρα Καναβού,  MD, PhD, EBBI, Ειδική Ακτινολόγος Μαστού, Διαγνωστική Μαστού, Λάρισα

Τα σημαντικότερα σημεία του 
EUSOBI 2019 συνοψίζονται στα 
παρακάτω: 

Η Τομοσύνθεση μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί στο screening καθώς ανι-
χνεύει περισσότερους καρκίνους 
συγκριτικά με την Ψηφιακή Μαστο-
γραφία (επιπλέον 1,6 έως 2,4 καρ-
κίνους ανά 1000 εξεταζόμενες), με 
πρόβλημα να παραμένει ωστόσο η 
ανίχνευση των ενδιάμεσων καρκίνων. 
Περιορισμό αποτελεί η αυξημένη 
δόση ακτινοβολίας (έως 33% υψηλό-
τερη συγκριτικά με την Ψηφιακή Μα-
στογραφία). Σύμφωνα με τη μελέτη 
STORM-2 η συνθετική 2D μαστογρα-
φία που προκύπτει από την ανασύν-
θεση των τομοσυνθετικών εικόνων με 
ειδικό λογισμικό μειώνει τη δόση της 
ακτινοβολίας έως 42% ανοίγοντας το 
δρόμο στη χρήση της Τομοσύνθεσης 
στο screening.
Η Μαστογραφία με Σκιαγραφικό 
(CESM) αποτελεί νέα τεχνολογική 

εξέλιξη με πολύ καλά αποτέλεσμα-
τα στην ανίχνευση και διάγνωση 
του καρκίνου του μαστού, με υψηλή 
ευαισθησία (90,5-100%) και ειδικό-
τητα (78-90,5%). Η CESM εμφανίζει 
συγκρίσιμα αποτελέσματα με τη 
Μαγνητική για τις γυναίκες υψηλού 
κινδύνου καθώς και για την εκτίμηση 
της έκτασης της νόσου, αλλά και του 
αποτελέσματος της νεοεπικουρικής 
χημειοθεραπείας.
Η Μαγνητική μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί ως εργαλείο screening. Σύμφω-
να με τη μελέτη DENSE ανιχνεύει έως 
και 16,5 καρκίνους/1000 σε γυναίκες 
με πυκνούς μαστούς, με αξιοσημείω-
το πως με τη μαγνητική ανιχνεύονται 
βιολογικά επιθετικότεροι καρκίνοι 
συγκριτικά με τη  μαστογραφία. Η 
Abbreviated MRI είναι ένα γρήγορο 
πρωτόκολλο απεικόνισης που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στο screening με 
συγκρίσιμη διαγνωστική αξία με το 
κλασσικό διαγνωστικό πρωτόκολλο. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
μελέτης ΜΙΡΑ σχετικά με το ρόλο της  
προεγχειρητικής Μαγνητικής, η MRI 
δεν οδηγεί σε αύξηση του ποσοστού 
των μαστεκτομών, αλλά αποτελεί ερ-
γαλείο επιβεβαίωσης για μαστεκτο-
μή. Συντελεί στην πιο εξατομικευμένη 
συντηρητική χειρουργική θεραπεία 
με τροποποίηση του χειρουργείου 
κατά περίπτωση προς περισσότερο 
ή λιγότερο εκτεταμένο, ενώ παρατη-
ρείται σημαντική μείωση (2,6%) του 
ποσοστού επανεκτομής στις γυναίκες 
στις οποίες πραγματοποιήθηκε προ-
εγχειρητική MRI.
Η χρήση συστημάτων Artificial 
Intelligence (ΑΙ) στην Ψηφιακή 
Μαστογραφία και στη Μαγνητική 
οδηγεί σε βελτίωση της διαγνω-
στικής ακρίβειας. Τα Radiomics και 
Radiogenomics σηματοδοτούν το 
μέλλον της διάγνωσης του καρκίνου 
του μαστού.

Συμπεράσματα από το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού

ντι 5 έτη χορήγησης λετροζόλης. Οι 
γυναίκες που έλαβαν λετεροζόλη για 
5 χρόνια είχαν μείωση του κινδύνου 
υποτροπής 19% λιγότερο συγκριτικά 
με εκείνες που έλαβαν το φάρμακο 
για 2-3 χρόνια (ΗR: 0.81, p=0.051). 
Φαίνεται ότι η συνέχιση της επικου-
ρικής ορμονοθεραπείας με λετροζό-
λη για 5 έτη αποτελεί μία θεραπευ-
τική στρατηγική ίσως για γυναίκες με 
αυξημένο κίνδυνο υποτροπής [Del 
Mastro, et al. ASCO 2019)

Μία πολύ σημαντική παρουσίαση 
που αφορά στον τριπλά αρνητικό 
καρκίνο που έγινε στο συνέδριο της 
ESMO (27 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρί-
ου). Γυναίκες με στάδιο νόσου T1c 
N1/2 ή Τ2-4 ΝΟ, τυχαιοποιήθηκαν να 
λάβουν εισαγωγική χημειοθεραπεία 
σε συνδυασμό με ανοσοθεραπεία 
(Pembrolizumab) έναντι χημειοθε-
ραπείας μόνο. Μετά το χειρουργείο, 
οι γυναίκες του σκέλους της ανοσο-
θεραπείας, έλαβαν και επικουρικά 
Pembrolizumab για επιπλέον 6 μήνες. 

Διαπιστώθηκε σημανττική διαφορά 
στην πιθανότητα για πλήρη παθο-
λογοανατομική ανταπόκριση (pCR) 
64.8% έναντι 51.2% για τις γυναίκες 
που έλαβαν ανοσοθεραπεία συγκρι-
τικά με εκείνες που έλαβαν μόνο 
εισαγωγική χημειοθεραπεία. Γνω-
ρίζοντας την προγνωστική αξία της 
pCR στον τριπλά αρνητικό καρκίνο, 
το Pembrolizumab αναμένεται να κα-
θιερωθεί στην εισαγωγική θεραπεία 
[Schmid et al, ESMO 2019].
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ- 
ΠΩΣ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ;

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κορνηλία Α. Αναστασάκου, MD, FEBS (Breast Surgery)
      Διευθύντρια Χειρουργός Μαστού Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Αγγελόπουλος Μιχαήλ,  MD, PhD, Διευθυντής τμήματος Απεικόνισης Μαστού Μαιευτήριο Λητώ,  
Κέντρο Απεικόνισης Μαστού - Γυναίκας 

Στις δυτικές κοινωνίες η επίπτω-
ση του καρκίνου μαστού είναι 
πολύ μεγαλύτερη από ότι στις 

λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.
Οι γνωστοί τροποποιήσιμοι παράγο-
ντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
καρκίνου του μαστού και αφορούν 
την πρωτογενή πρόληψη είναι οι 
εξής:
•  Το να μην έχει θηλάσει μία γυναίκα 

ή να μην έχει θηλάσει για αρκετό 
χρονικό διάστημα 

•  Το σωματικό βάρος (ΔΜΣ<18 και 
>25, ιδιαίτερα δε > 40 αυξάνει τον 
κίνδυνο)

•  Το είδος της διατροφής(υψηλή πρό-
σληψη αλλαντικών, κόκκινου κρέα-

τος, χαμηλή πρόσληψη φυτικών 
ινών)

•  Η πρόσφατη λήψη αντισυλληπτι-
κών

•  Η θεραπεία υποκατάστασης στην 
εμμηνόπαυση με σκευάσματα οι-
στρογόνου/γεσταγόνου

•  Η κατανάλωση οινοπνεύματος
• Το κάπνισμα
• Η έλλειψη ύπνου
•  Η έκθεση σε φως τη νύχτα- οι νυχτε-

ρινές βάρδιες(αμφιλεγόμενο)
•  Η μη επαρκής φυσική δραστηριό-

τητα
•  Η έκθεση σε ενδοκρινικούς διασπά-

στες κατά την εμβρυική και πρώιμη 
παιδική ηλικία  (DES< bisphenol-Α, 

DDT)
•  Η επίδραση καρκινογόνων ουσιών 

εντός και εκτός εργασιακού χώ-
ρου(π.Χ κάδμιο, κάποια ζιζανιοκτό-
να κλπ.)

•  Η έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία
•  Ο διαβήτης τύπου ΙΙ, ιδιαίτερα αν 

είναι αρρύθμιστος
•  Η μειωμένη σωματική δραστηριό-

τητα της μητέρας κατά την κύηση 
είναι παράγων κινδύνου για το βρέ-
φος

Το 26% του ΚΜ στη μετεμμηνόπαυ-
ση στις δυτικές κοινωνίες οφείλεται 
στο σωματικό βάρος, τη διατροφή, τη 
μειωμένη σωματική δραστηριότητα, 
το κάπνισμα και το αλκοόλ. 

Η μαστογραφία αποτελεί τη 
μόνη απεικονιστική μέθοδο 
με αποδεδειγμένη συνδρομή 

στην ελάττωση της θνησιμότητας από 
καρκίνο του μαστού σε πληθυσμιακό 
επίπεδο (ηλικίες 40-74 έτη). Συμβάλ-
λει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
επειδή με την πρώιμη ανίχνευση του 
καρκίνου επιτρέπει τη χρήση ηπιότε-

ρων θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Η επιλογή του personalized screening 
κερδίζει συνεχώς έδαφος. Αυτό κα-
θορίζεται σε κάθε γυναίκα ξεχωριστά 
ανάλογα με το οικογενειακό της ιστο-
ρικό, την πυκνότητα των μαστών της 
και το ιστορικό παλαιότερων επεμβά-
σεων.

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει πρόγραμμα 
πληθυσμιακού screening. Για αυτό το 
λόγο πρέπει όλες οι ειδικότητες της 
Ιατρικής που σχετίζονται με το μα-
στό να δίνουν κοινές κατευθυντήριες 
γραμμές, όπου η έναρξη του μαστο-
γραφικού ελέγχου από την ηλικία των 
40 θα πρέπει να είναι απαραίτητη σε 
όλες τις γυναίκες. 

Take Home Messages

Συμπεράσματα από το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ Η ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ;

H TEXNHTH ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (ΑΙ) ΣΤΗΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ
ΕΛΕΓΧΟ ΩΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ» ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ.

Συργιάννης Κωνσταντίνος,  Αν. Διευθυντής Ιατρός Ακτινολόγος, Θεραπευτήριο Metropolitan

Δημητρόπουλος Νικόλαος,  Ακτινολόγος  Μαστού, Δέλτα Ψηφιακή

Λιάππης Τριαντάφυλλος, Χειρουργός Μαστού, Θεσσαλονίκη

Η χρήση της τομοσύνθεσης στον ετήσιο προληπτικό μαστογραφικό έλεγχο αυξάνει τα ποσοστά διάγνωσης κακο-
ηθειών στον μαστό και μειώνει τα ποσοστά επανάκλησης γυναικών, για συμπληρωματικό χαρακτηρισμό ευρη-
μάτων.

Συμπεράσματα από το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού

H Tεχνητή Nοημοσύνη (ΑΙ – Deep 
Learning) στην 2D Μαστογρα-
φία και στην 3D Τομοσύνθεση 

αποτελεί υπολογιστική καινοτομία 
του τομέα ανάλυσης ιατρικής εικό-
νας. Το AI-CAD αποτελεί πεδίο ανά-
πτυξης νέων εφαρμογών διάγνωσης, 
λειτουργώντας υποβοηθητικά  στους 
Ακτινολόγους και βελτιώνοντας την 
ευαισθησία και την ειδικότητά τους 
. Οι επιδόσεις των αλγορίθμων ΑΙ εί-
ναι ανάλογες με αυτές των έμπειρων 
Ακτινολόγων. Η συστηματική εφαρ-

μογή τους στο screening αναμένεται 
να μειώσει το κόστος, βελτιώνοντας 
την ποιότητα και μειώνοντας την 
υποκειμενικότητα στην ανίχνευση 
του καρκίνου. H εφαρμογή της ΑΙ 
στην Τομοσύνθεση μειώνει τον χρόνο 
ανάγνωσης κατά 52%, βελτιώνοντας  
κατά 7-8% την ευαισθησία και την 
ειδικότητα. Σημαντική είναι η υπο-
βοήθηση σε δύσκολα περιστατικά 
, κυρίως των Ακτινολόγων με μικρή 
εμπειρία. Προσφέρει σημαντική υπο-
βοήθηση στην αξιολόγηση ογκιδίων 

μικρού μεγέθους και μικρών ομάδων 
αποτιτανώσεων. Μπορεί να αναδεί-
ξει καρκίνους που φαίνονται δύσκολα 
ή δεν είναι ορατοί με το ανθρώπινο 
μάτι. Μειώνει την καταπόνηση των 
έμπειρων Ακτινολόγων και προσφέ-
ρει ασφάλεια διάγνωσης στους νεό-
τερους. Τέλος, λειτουργεί ως εξαιρε-
τικό εκπαιδευτικό μέσο και αποτελεί 
εργαλείο αναβάθμισης του διαγνω-
στικού ρόλου του Ακτινολόγου Μα-
στού και ένα ταχέως αναπτυσσόμενο 
πεδίο έρευνας. 

Ακρογωνιαίος λίθος στην δια-
χείριση της πληροφορίας κατά 
τον προληπτικό έλεγχο είναι 

ο χειρουργός. Ο χειρουργός μαστού  
θα αξιολογήσει το οικογενειακό και 
ατομικό αναμνηστικό, θα εξατομικεύ-
σει τον τρόπο προληπτικού ελέγχου 
και θα προσπαθήσει να αναγνωρίσει 
και να κατευθύνει ασθενείς «υψηλού 

ρίσκου» . Θα επαναξιολογήσει τον 
απεικονιστικό έλεγχο (επάρκεια, αρ-
τιότητα, δεύτερη ανάγνωση της μα-
στογραφίας) και θα αποφασίσει για 
την περαιτέρω διαχείριση ύποπτων 
ευρημάτων.  Τέλος, ο χειρουργός μα-
στού σε επίπεδο προληπτικού ελέγ-
χου οφείλει να διαχειριστεί την αρ-
νητική ή θετική ιστολογική απάντηση 

μίας κατευθυνόμενης βιοψίας συσχε-

τίζοντας την με τα απεικονιστικά και 

κλινικά ευρήματα.  Θα είναι είτε ο τε-

λευταίος «κρίκος» του ετήσιου προ-

ληπτικού ελέγχου, είτε αυτός που θα 

συγκαλέσει το ογκολογικό συμβούλιο 

(multidisciplinary team).
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ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ  ΣΕ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΣΤΩΝ

ADH, ALH, LCIS ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ. 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.

Πότση Ματίνα,  Ακτινολόγος Κέντρου Μαστού, Διαβαλκανικό κέντρο Ιατρικού Ομίλου Θεσσαλονίκη

Μανίκα Αικατερίνη. Χειρουργός Μαστού, Δ/ντρια Κέντρου Μαστού Αθηναϊκή Mediclinic

Ο πρωταρχικός σκοπός του στο-
χευόμενου υπερηχογραφήμα-
τος (SLUS) είναι να διακρίνει 

μια συγκεκριμένη βλάβη που ανι-
χνεύθηκε στη μαγνητική τομογραφία 
(MRΙ) και να ακολουθήσει βιοψία 
καθοδηγούμενη από υπερήχους (US) 
για ταυτοποίηση. 
Στην περίπτωση ενός κακοήθους 
αποτελέσματος από τη βιοψία, μετά 
το SLUS, η βλάβη θα συμπεριληφθεί 
εντός της χειρουργικής περιοχής. 

Στην περίπτωση ενός καλοήθους απο-
τελέσματος , απαιτείται προσεκτική 
επανεξέταση και συσχέτιση  των MR 
εικόνων, των US και των ιστολογικών 
αποτελεσμάτων για τον προσδιορι-
σμό της αντιστοιχίας. 
Εάν είναι δύσκολη η συσχέτιση, πρέ-
πει να πραγματοποιηθεί βιοψία με 
καθοδήγηση της MRI. 
Για βλάβες κατηγορίας 4 (BIRADS) σε 
MRI πρέπει να εκτελείται βιοψία με 
MRΙ αν οι βλάβες δεν έχουν συσχετι-

σμό στον SLUS μια και η πιθανότητα 
κακοήθειας είναι υψηλή. 

Εάν η πιθανότητα κακοήθειας είναι 
2% στην MRI, δηλαδή πιθανώς κα-
λοήθης (κατηγορία αξιολόγησης BI-
RADS 3),τότε η βλάβη μπαίνει σε πα-
ρακολούθηση και δεν υποβάλλεται 
σε άμεση βιοψία. 

Η SLUS και οι βιοψίες με καθοδήγηση  
μπορούν να εξαλείψουν πολλές πε-
ριττές ολικές μαστεκτομές. 

Η άτυπη υπερπλασία (AH) και 
το λοβιακό καρκίνωμα in situ 
(LCIS) είναι μη κακοήθεις βλά-

βες του μαστού, με αβέβαιο κακόη-
θες δυναμικό και αντιπροσωπεύουν 
μια ετερογενή ομάδα αλλοιώσεων 
με σημαντικό ποσοστό κίνδυνου διά-
γνωσης κακοήθειας μετά ολική εκτο-
μή όπως αναφέρεται στη βιβλιογρα-
φία. Η διαχείριση ασθενών με AH/

LCIS που οδηγούνται  στο χειρουρ-
γείο αλλάζει, αναμένονται νέα δε-
δομένα μέσα από ακτινολογικές και 
επεμβατικές τεχνικές και μέσω της 
μοριακής βιολογίας για εντοπισμό 
ασθενών με πιο συντηρητική διαχεί-
ριση και τακτική παρακολούθηση. Η 
διαχείριση και η παρακολούθηση θα 
πρέπει να εξατομικεύονται ανάλο-
γα με την ιστολογική διάγνωση, τον 

ετήσιο απόλυτο κίνδυνο ανάπτυξης  
καρκίνου του μαστού, το εύρος της 
βλάβης - ογκόμορφη αλλοίωση, το 
προσδόκιμο ζωής και τις συννοσηρό-
τητες της κάθε γυναίκας, απαιτείται 
προσεκτικός ακτινολογικός-παθο-
λογοανατομικός συσχετισμός για τη 
βέλτιστη θεραπεία.
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Δραγούμης Δημήτριος,  Χειρουργός Μαστού , Ογκοπλαστικός, Νοσοκομείο Άγιος Λουκάς Θεσσαλονίκη

Ιγνατιάδου Ελευθερία .  Χειρουργός , Επιμ. Α΄Μονάδας Μαστού, Νοσοκομείο ΜΕΤΑΞΑ

Η θεραπευτική προσέγγιση 
ασθενών με κλινικά αρνητική 
(cN-) μασχάλη και βιοψία λεμ-

φαδένα φρουρού με 1-2 θετικούς 
λεμφαδένες αποτελεί εξαιρετικά 
αμφιλεγόμενο ζήτημα. Η κύρια δυ-
σκολία είναι η ετερογένεια, καθώς 
υπάρχουν ασθενείς με 1-2 θετικούς 
λεμφαδένες  λεμφαδένες, με ή χωρίς 
εξωκαψική επέκταση, με ή χωρίς δυ-
σμενείς βιολογικές παραμέτρους του 
όγκου και διαφορετική χειρουργική 
θεραπεία (επέμβαση διατήρησης 
του μαστού ή μαστεκτομή).  Αυτή η 
ετερογενής ομάδα ασθενών δεν έχει 
κατηγοριοποιηθεί επαρκώς έως τώρα 
στις τυχαιοποιημένες μελέτες και για 
αυτό δεν έχουμε ένα σαφές κριτήριο 
που θα μας επιτρέπει να προσδιορί-

σουμε ποιοι ασθενείς με Ν1 διατρέ-
χουν υψηλό κίνδυνο υποτροπής στη 
μασχάλη. Η  ACOSOG-Z0011 με τα 
γνωστά συστηματικά της σφάλματα, 
συμπεριέλαβε ασθενείς κυρίως με 
όγκους καλής βιολογικής συμπερι-
φοράς, χειρουργική επέμβαση δια-
τήρησης του μαστού και σημαντικό 
ποσοστό μικρομεταστατικής νόσου, 
ενώ οι  AMAROS και OTOASOR στε-
ρούνταν ομάδας ελέγχου (καμία θε-
ραπεία στη μασχάλη), στοιχείο που 
αναγκάζει κάποιον να αμφισβητήσει 
την ανάγκη για ακτινοβόληση (ΑΚΘ) 
όλων των επιπέδων της μασχάλης σε 
όλους τους ασθενείς ανεξαιρέτως με 
1-2 θετικούς λεμφαδένες, που δεν 
υποβάλλονται σε ΜΛΚ. Συνεπώς, δεν 
υπάρχουν επί του παρόντος επαρκή 

στοιχεία για να παραλείψει κάποιος 
εντελώς την θεραπευτική προσέγ-
γιση της μασχάλης σε αυτούς τους 
ασθενείς, αλλά ούτε στοιχεία που να 
στηρίζουν τη συστηματική χρήση μα-
σχαλιαίας ΑΚΘ ή ΜΛΚ. Οι τρέχουσες 
τυχαιοποιημένες μελέτες (POSNOC, 
INSEMA, SENOMAC, SINODAR ONE 
κ.ά.) ίσως προσφέρουν στο άμεσο 
μέλλον περισσότερες απαντήσεις. Το 
μέλλον όμως αυτής της συζήτησης θα 
πρέπει να είναι η εξατομίκευση και 
εισαγωγή βιολογικών κριτηρίων στη 
λήψη αποφάσεων για τη θεραπευ-
τική διαχείριση της μασχάλης, όπως 
αυτή ήδη γίνεται ανάλογα με γονι-
διακές υπογραφές για την ένδειξη 
χορήγησης συστηματικής θεραπείας.

Για τον πρώιμο καρκίνο του μα-
στού:
•  Για κλινικά και απεικονιστικά 

αρνητική μασχάλη η επιβεβλη-
μένη μέθοδος σταδιοποίησης 
της μασχάλης στην παρούσα 
φάση είναι η βιοψία λεμφα-
δένα φρουρού (ΒφΛ). Αναμέ-
νονται με ενδιαφέρον τα απο-
τελέσματα μελετών για την 
ακρίβεια και την αξιοπιστία 
απεικονιστικών μεθόδων στα-
διοποίησης της μασχάλης.

•  Η παρουσία μικρομεταστάσεων 
στον φρουρό λεμφαδένα δεν επι-
βάλει τον λεμφαδενικό καθαρισμό 
της μασχάλης.

•  Σε περίπτωση διαπίστωσης  μετά-
στασης σε 1-2 φρουρούς λεμφα-
δένες ο λεμφαδενικός  καθαρισμός 
της μασχάλης μπορεί να αποφευ-
χθεί εφόσον  σχεδιάζεται μετεγχει-
ρητική επικουρική ακτινοθεραπεία 
και η ασθενής δεν έχει ογκολογικό 
προφίλ υψηλού κινδύνου και δεν 
έχει υποβληθεί σε νεοεπικουρική 

συστηματική θεραπεία. Προοπτι-
κές μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη.

•  Σε ασθενείς με κλινική και απεικο-
νιστική παρουσία περιορισμένης 
νόσου στη μασχάλη δεν επιβάλλε-
ται εκ προοιμίου ο λεμφαδενικός 
καθαρισμός εφόσον ισχύουν τα 
κριτήρια της Ζ0011. Αναμένονται τα 
αποτελέσματα προοπτικής τυχαιο-
ποιημένης μελέτης για στοχευμένη  
χειρουργική αντιμετώπιση της θετι-
κής  μασχάλης.

ΒΙΟΨΙΑ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΦΡΟΥΡΟΥ ΜΕ 1-2 ΘΕΤΙΚΟΥΣ 
ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΣ ΜΑΣΧΑΛΗΣ: 
ΠΟΣΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΜΕ
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ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒOΛΗΣΗ ΕΠΙΧΩΡΙΩΝ 
ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ ΣΕ Ν1 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΣΧΈΣΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ 
ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Σκάρλος Παντελής   M.D, PhD, Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Αν. Διευθυντής Τμήματος  
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας,Νοσοκομείο Metropolitan

Πεσματζόγλου Γρηγόρης,  Ευρωκλινική Αθηνών

Πολλές κλινικές μελέτες υποστη-
ρίζουν την ακτινοβόληση των 
επιχώριων λεμφαδένων του 

μαστού σε ασθενείς με Ν1 νόσο, τόσο 
στην ογκεκτομή, όσο και στην μαστε-
κτομή. (Overgaard  et al. N Eng J Med 
1997, Overgaard  et al. Lancet 1999, 
Ragaz et al. JNCI 1993 , Τhe Lancet 
Vol 383 June 21, 2014 – EBTCG (Early 
Breast Cancer Trialists Collaborative 
Group)

Η απόφαση για το αν θα ακτινοβο-
ληθούν οι ασθενείς σταδίου Τ1-2 Ν1 
που έχουν υποβληθεί σε μαστεκτο-
μή, πρέπει να είναι εξατομικευμέ-
νη, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πολλούς 
παράγοντες : ηλικία, grade, μοριακό 
υπότυπο, παρουσία ή απουσία λεμ-
φαγγειακής διήθησης, αριθμό διηθη-
μένων λεμφαδένων. (Abram Recht et 
al. September 2016)
Δεν αλλάζουν οι ενδείξεις ακτινο-

θεραπευτικής αντιμετώπισης του 
καρκίνου του μαστού με βάση τον 
μοριακό υπότυπο (τουλάχιστον ακό-
μα). (Timothy Whelan, MSc, FRCPC – 
St.Gallen 2019)
Η υιοθέτηση του ρόλου των βιοδει-
κτών που μπορεί να συσχετιστούν με 
την ακτινοθεραπεία, δυνητικά μπορεί 
να προσφέρουν μεγάλο θεραπευτικό 
όφελος. (Elsevier – Forker et. al June 
2015)

Η ακτινοθεραπεία (ΑΚΘ) αποτε-
λεί μια αποτελεσματική επι-
κουρική θεραπεία μετά από 

χειρουργείο για τον καρκίνο του 
μαστού, ενώ η τοξικότητά της με τις 
σύγχρονες τεχνικές είναι πολύ περιο-
ρισμένη και αφορά κυρίως ενεργούς 
καπνιστές. Κατά συνέπεια, η επιλογή 
ασθενών για παράλειψη ΑΚΘ παρα-
μένει εξαιρετικά δύσκολη, ακόμα και 
σε ηλικιωμένους ασθενείς. Μετά από 
ογκεκτομή, η ΑΚΘ μαστού συμβάλ-
λει στη μείωση θνησιμότητας από 
καρκίνο του μαστού κατά 4% στα 15 
έτη και οποιαδήποτε πρώτης υποτρο-

πής κατά 15% στα 10 έτη. Μετά από 
μαστεκτομή, η ΑΚΘ έχει στατιστικά 
σημαντικό όφελος στη θνησιμότητα 
από καρκίνο του μαστού επί θετι-
κής λεμφαδενικής νόσου. Μελέτες 
παράλειψης ΑΚΘ έχουν δείξει ότι σε 
πολύ χαμηλού κινδύνου ηλικιωμέ-
νους ασθενείς, δηλαδή σε ασθενείς 
άνω των 65 ετών με όγκους ≤ 3 cm, 
με παθολογικά αρνητικούς λεμφαδέ-
νες, Grade 1 και 2, ER+, που λαμβά-
νουν ορμονοθεραπεία, η παράλειψη 
της ΑΚΘ δεν έχει αρνητική επίπτωση 
στην ολική τους επιβίωση. Εναλλακτι-
κά, μπορεί να συζητηθεί η περίπτωση 

της μερικής ακτινοβόλησης μαστού, 
που αποτελεί μια ασφαλής επιλογή 
για αυτή την ομάδα των ασθενών. 
Η τελική απόφαση πρέπει να εξατο-
μικεύεται λαμβάνοντας υπόψη τη 
βιολογική ηλικία του ασθενούς, τις 
συννοσηρότητες του, τη λήψη ή μη 
ορμονοθεραπείας λόγω συνοδών 
νοσημάτων, την πιθανή συμμόρφω-
ση του ασθενή στη λήψη ορμονοθε-
ραπείας, τα μοριακά χαρακτηριστικά 
του όγκου και βέβαια την επιθυμία 
του ίδιου του ασθενή.
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ 
ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΥΠΟΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (ΒΡΑΧΥ) 
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ. ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;

Πρωτόπαπα Μαρία, Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα

Βακάλης Ξενοφών, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Αθήνα

Η  ακτινοθεραπεία (ΑΚΘ) αποτε-
λεί μια αποτελεσματική επι-
κουρική θεραπεία μετά από 

χειρουργείο για τον καρκίνο του 
μαστού, ενώ η τοξικότητά της με τις 
σύγχρονες τεχνικές είναι πολύ περιο-
ρισμένη και αφορά κυρίως ενεργούς 
καπνιστές. Κατά συνέπεια, η επιλογή 
ασθενών για παράλειψη ΑΚΘ παρα-
μένει εξαιρετικά δύσκολη, ακόμα και 
σε ηλικιωμένους ασθενείς. Μετά από 
ογκεκτομή, η ΑΚΘ μαστού συμβάλ-
λει στη μείωση θνησιμότητας από 
καρκίνο του μαστού κατά 4% στα 15 
έτη και οποιαδήποτε πρώτης υποτρο-

πής κατά 15% στα 10 έτη. Μετά από 
μαστεκτομή, η ΑΚΘ έχει στατιστικά 
σημαντικό όφελος στη θνησιμότητα 
από καρκίνο του μαστού επί θετι-
κής λεμφαδενικής νόσου. Μελέτες 
παράλειψης ΑΚΘ έχουν δείξει ότι σε 
πολύ χαμηλού κινδύνου ηλικιωμέ-
νους ασθενείς, δηλαδή σε ασθενείς 
άνω των 65 ετών με όγκους ≤ 3 cm, 
με παθολογικά αρνητικούς λεμφαδέ-
νες, Grade 1 και 2, ER+, που λαμβά-
νουν ορμονοθεραπεία, η παράλειψη 
της ΑΚΘ δεν έχει αρνητική επίπτωση 
στην ολική τους επιβίωση. Εναλλακτι-
κά, μπορεί να συζητηθεί η περίπτωση 

της μερικής ακτινοβόλησης μαστού, 
που αποτελεί μια ασφαλής επιλογή 
για αυτή την ομάδα των ασθενών. 
Η τελική απόφαση πρέπει να εξατο-
μικεύεται λαμβάνοντας υπόψη τη 
βιολογική ηλικία του ασθενούς, τις 
συννοσηρότητες του, τη λήψη ή μη 
ορμονοθεραπείας λόγω συνοδών 
νοσημάτων, την πιθανή συμμόρφω-
ση του ασθενή στη λήψη ορμονοθε-
ραπείας, τα μοριακά χαρακτηριστικά 
του όγκου και βέβαια την επιθυμία 
του ίδιου του ασθενή.

Κλασσικό σχήμα κλασματοποίησης 
ολοκλήρου του μαστού 25 συνεδρίες  
x 2Gy ημερησίως
Μέτρια Υποκλασματοποιημένο σχή-
μα ολοκλήρου του μαστού 16 συνε-
δρίες x 2.66Gy ημερησίως
Προσφέρει ίσης αξίας αποτελέσματα 
συγκρινόμενο με το κλασσικό σχήμα 
(αποτελέσματα που αφορούν την 
ασφάλεια χορήγησης-παρενέργει-
ες-κοσμητικό αποτέλεσμα και τοπικό 
έλεγχο-επιβίωση)
Η μεγαλύτερη του ωφέλεια είναι ότι 
συντομεύει τη διάρκεια Ακτινοθε-
ραπείας του μαστού με αποτέλεσμα 
τη διευκόλυνση των ασθενών, ιδίως 
αυτών που διαμένουν μακριά από 
τα Ακτινοθεραπευτικά κέντρα, τη 
μείωση του φόρτου εργασίας των 
Ακτινοθεραπευτικών τμημάτων και 

την οικονομικότερη δαπάνη από τα 
ασφαλιστικά ταμεία.
Η απόφαση για το ποιό από τα δύο 
σχήματα κλασματοποίησης θα χρη-
σιμοποιηθεί δεν εξαρτάται από την 
ηλικία της ασθενούς, ή αν πρόκειται 
για αριστερό ή δεξιό μαστό, ή από το 
μέγεθος του μαστού, ή από το βαθμό 
κακοήθειας του όγκου, ή εάν αυτός 
είναι ορμονοεξαρτώμενος ή θετικός 
στο HER2 ή από το αν έχει λάβει χη-
μειοθεραπεία ή από το στάδιο της 
νόσου(αρκεί να μην χρειάζεται να 
ακτινοβοληθούν λεμφαδενικές περι-
οχές).
Έντονα Υποκλασματοποιημένο σχή-
μα ολοκλήρου του μαστού σε 5 συνε-
δρίες (είτε μια φορά τη βδομάδα σε 
πέντε βδομάδες , είτε κάθε μέρα σε 
μια βδομάδα). 

Αναμένονται αποτελέσματα μελετών 
που είναι σε εξέλιξη. Δεν αμφισβητεί-
ται τόσο η αποτελεσματικότητα του 
όσο το χειρότερο κοσμητικό αποτέ-
λεσμα που επιφέρει λόγω περισσότε-
ρων και μεγαλύτερου βαθμού απώ-
τερων παρενεργειών. 
Έντονα Υποκλασματοποιημένο σχή-
μα της κοίτης του όγκου (μερική ακτι-
νοβόληση του μαστού) σε 5 συνεδρί-
ες.
Εφαρμόζεται σε αυστηρά επιλεγμέ-
νες ασθενείς αρχικού σταδίου με ηλι-
κία πάνω από 50 χρόνων.
Αναμένονται αποτελέσματα μελετών 
που είναι σε εξέλιξη. Η Μερική Ακτι-
νοβόληση του μαστού εμφανίζει ελα-
φρώς περισσότερες τοπικές υποτρο-
πές, όπως και χειρότερο κοσμητικό 
αποτέλεσμα , ιδίως αν η τεχνική που 
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εφαρμόζεται είναι η Εξωτερική Ακτι-
νοθεραπεία.

Η Διεγχειρητική Ακτινοθεραπεία δεν 
επιτρέπεται να εφαρμόζεται στην κα-
θημερινή πρακτική λόγω χειρότερου 
τοπικού ελέγχου.

Μέτρια Υποκλασματοποιημένο σχή-
μα κατά την ακτινοβόληση του θωρα-

κικού τοιχώματος είναι ασφαλές και 
αποτελεσματικό, σύμφωνα με νεώτε-
ρες μελέτες.
Επειδή όμως η ακτινοβόληση του θω-
ρακικού τοιχώματος συχνά συνοδεύ-
εται από ακτινοβόληση και των λεμ-
φαδενικών περιοχών, η οποία προς 
το παρόν δεν επιτρέπεται, η χρήση 
της υποκλασματοποίησης στην ακτι-

νοβόληση του θωρακικού τοιχώμα-
τος είναι περιορισμένη.

Η χρήση της υποκλασματοποίησης 
σε μαστούς που έχουν υποβληθει σε 
πλαστική αποκατάσταση, προσωρινά 
δεν επιτρέπεται μέχρι να ανακοινω-
θούν αποτελέσματα νέων μελετών 
που την εξετάζουν.

Συμπεράσματα από το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού

ΟΡΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ.

Γροσομανίδης Δημήτριος,  Χειρουργός Μαστού, Β’ Χειρουργική Κλινική Μαστού, Νοσοκομείο ΙΑΣΩ

Η ενδοκρινική θεραπεία αποτε-
λεί ακρογωνιαίο λίθο στη  συ-
στηματική αντιμετώπιση του 

luminal πρώιμου καρκίνου του μα-
στού, που χαρακτηρίζεται από θετική 
έκφραση των ορμονικών υποδοχέων. 
Οι πιθανές εκδοχές της περιλαμβά-
νουν τη χορήγηση ταμοξιφαίνης, 
αναστολέων αρωματάσης ή, στην 
περίπτωση προ-εμμηνοπαυσιακών 
ασθενών, ωοθηκική καταστολή μέσω 
ωοθηκεκτομής ή αγωνιστών GnRH. 
Το σημαντικό ποσοστό τοπικών ή 
απομακρυσμένων υποτροπών, το γε-
γονός ότι αυτές μπορούν να συμβούν 
μετά 10 έτη μετεγχειρητικής παρακο-
λούθησης και το ότι 2 στους 3 σχετι-
ζόμενους με τον καρκίνο θανάτους 
προκύπτουν 5 έτη μετά την αρχική 
διάγνωση, έθεσε το ερώτημα ανα-
γκαιότητας της επέκτασης χορήγησης 
ενδοκρινικής θεραπείας και αναγνώ-
ρισης των ασθενών που θα επωφε-
ληθούν από  αυτή. Θετική απάντηση 
στη 10-ετή χορήγηση ταμοξιφαίνης 
έδωσαν η μελέτη ATLAS και η μελέ-

τη aTTom. Αποτέλεσμα των μελετών 
ήταν η συμπερίληψη της σύστασης 
για 10-ετή χορήγηση ταμοξιφαίνης 
σε ασθενείς υψηλού κινδύνου στις 
NCCN και ESMO κατευθυντήριες οδη-
γίες. Θετικό κλινικό αποτέλεσμα έχει 
καταγραφεί και σε μελέτες επέκτα-
σης με αναστολείς αρωματάσης ένος 
αρχικού σταδίου ορμονοθεραπείας 
με ταμοξιφαίνη ή αναστολείς αρωμα-
τάσης (ΜΑ. 17, DATA, ABCSG 6a, MA. 
17R, NSABP-B42, IDEAL, SOLE). Οι 
προαναφερθείσες μελέτες, ή τουλά-
χιστον μέρος αυτών, οδήγησε το 89% 
της επιτροπής ειδικών του συνεδρίου 
St Gallen το 2017 στη διατύπωση της 
σύστασης για επέκταση της ενδοκρι-
νικής θεραπείας για τουλάχιστον 5 
έτη, ενώ το 66% συνηγόρησε υπέρ 
της συνολικής διάρκειας θεραπείας 
ως τα 15 έτη σε ασθενείς με υψηλό 
κίνδυνο υποτροπής. Αναφορικά με 
τη διάρκεια καταστολής της ωοθη-
κικής λειτουργίας έχει βρεθεί ότι το 
βέλτιστο κλινικό αποτέλεσμα επιτυγ-
χάνεται ανάμεσα στα 2 έως 5 έτη. 

Ένας από τους λόγους που θέλουμε 
να αποφύγουμε την άσκοπη χορή-
γηση ορμονοθεραπείας, είναι ότι 
δεν είναι άμοιρη συμπτωμάτων που 
οδηγούν σε έκπτωση της ποιότητας 
ζωής των ασθενών. Στην περίπτωση 
του μυοσκελετικού πόνου σε χειρότε-
ρη μοίρα είναι οι ασθενείς που λαμ-
βάνουν αναστολείς αρωματάσης σε 
σύγκριση με εκείνες υπό ταμοξιφαί-
νη, το αντίστροφο συμβαίνει με τα 
συμπτώματα της έξαψης και της εφί-
δρωσης, ενώ και οι δύο κατηγορίες 
επηρεάζουν αρνητικά τη σεξουαλική 
επιθυμία. Αναφορικά με το χρονικό 
προσδιορισμό των συμπτωμάτων 
που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, 
αυτά φαίνεται ότι έχουν μεγαλύτερη 
ένταση τα 2 πρώτα έτη θεραπείας 
χρονικά, μέχρι τα 5 έτη μειώνονται 
και μετά παραμένουν σταθερά, χωρίς 
όμως η ασθενής ποτέ να δηλώνει το 
ίδιο ικανοποιημένη όπως πριν την εκ-
κινήση της θεραπείας.
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΛΟΓΟΥΣ ΚΡΗΜΝΟΥΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΠΟΥΣ ΣΤΗΝ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Ιωάννης Γιαννάς,  MD, FRCS(Plas), FEBOPRAS, Πλαστικός Χειρουργός,  
Διευθυντής Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής, Ευρωκλινική Αθηνών

Μαστοράκος Δημήτριος, Πλαστικός Χειρουργός Νοσοκομείων Μητέρα, Υγεία, Λητώ, Αθήνα

Παρόλη τη μεγάλη  πρόοδο 
των τελευταίων χρόνων στα 
ενθέμματα και στα πλέγματα 

που χρησιμοποιούνται στην αποκα-
τάσταση μαστού , οι αυτόλογοι κρη-
μνοί παραμένουν το “ gold standard 
“. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές 
δυνατότητες σε σχέση με την επιλογή 

των κρημνών και η βελτίωση των μι-
κροχειρουργικών τεχνικών μας δίνει 
τη δυνατότητα πια να ελαχιστοποιού-
με τα πιθανά προβλήματα των δοτρι-
ών περιοχών. Το DIEP (Deep inferior 
epigastric flap) και ο πλατύς ραχιαίος 
μυοδερματικός κρημνός παραμένουν 
οι πιο συνηθισμένοι κρημνοί. 

Επίσης , κατά την παρουσίαση ανα-

δείχτηκε η χρησιμότητα των αυτό-

λογων κρημνών όταν έχει αποτύχει 

προηγούμενη αποκατάσταση με εν-

θεμματα η’ έχει προηγηθεί ακτινοθε-

ραπεία.

Η αυτόλογη μεταφορά λίπους, 
με/χωρίς εσωτερική/εξωτερική 
διαστολή παρέχει μια εναλλα-

κτική προσέγγιση στην αποκατάστα-
ση μαστού.  Η εφαρμογή ακολουθεί 
συνήθως μαστεκτομή με διατήρηση 
δέρματος +/- θηλής και άλω.  Αρχί-
ζουμε στο χειρουργείο της μαστε-
κτομής.  Μπορούμε να προχωρή-
σουμε με ή χωρίς εξωτερική διάταση 
τύπου BRAVA ή Noogleberrry.  Στην 
περίπτωση διατατήρα ιστών, μετά 
την ολοκλήρωση της διαστολής μπο-
ρούμε να προχωρούμε αδειάζοντας 
το διατατήρα και γεμίζοντας το κενό 
που προκύπτει.  Η πλήρωση με λίπος 
θα απαιτήσει επανάληψη 4-5 φορές 

στη μη ακτινοβολημένη γυναίκα και 
έως 8-10 φορές στη γυναίκα που έχει 
υποστεί ακτινοθεραπεία.  Η χρήση 
διαστολής επιτρέπει την τελική πα-
ραμονή όγκου μεγαλύτερου από το 
50-60% που συνήθως επιβιώνει στη 
λιπομεταφορά.  Για καλύτερο αποτέ-
λεσμα είναι απαραίτητη η χρήση χα-
λαρωτικών νυγμών που αναφέρονται 
με το όνομα του πρωτοπόρου της 
τεχνικής Gino Rigotti ως Rigottomies.  
Με αντίστοιχο τρόπο προσεγγίζουμε 
και τη μερική αποκατάσταση.  Πλεο-
νεκτήματα της μεθόδου αποτελούν 
η αυτόλογη, χωρίς ουλές και φυσική 
αποκατάσταση που οδηγεί σε μαλα-
κό δέρμα με αισθητικότητα και βελ-

τίωση της υφής ακόμα και μετά από 
ακτινοθεραπεία, με χειρουργεία μίας 
ημέρας και με το πρόσθετο αισθη-
τικό όφελος της λιπαναρρόφησης.  
Στα αρνητικά θα συμπεριλάβουμε 
τα πολλαπλά χειρουργεία, την ανα-
ξιόπιστη παραμονή του λίπους, την 
πιθανότητα δημιουργίας δευτεροπα-
θών βλαβών όπως λιπώδεις κύστεις ή 
κοκκιώματα, όπως σε κάθε παρέμβα-
ση στο μαστό και τέλος τον προβλη-
ματισμό αν η μεταφορά λίπους μπο-
ρεί σε βάθος χρόνου να οδηγήσει σε 
υποτροπές, παρά το ότι οι  αρκετές 
μελέτες που υπάρχουν ως τώρα δεν 
δείχνουν κάτι τέτοιο.
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ΓΟΝΙΔΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΣΕ ΓΟΝΙΔΙΑ 

ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΠΩΣ ΤΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ.

pCR ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ. ΠΟΣΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΕΙΝΑΙ;

Φωστήρα Φλωρεντία,  Κλινική Εργαστηριακή Γενετίστρια, Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής,  
Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής , ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος 

Νόννη Αφροδίτη, Αναπλ. Καθ. Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ 

Τ α ευρήματα άγνωστης κλινικής 
σημασίας (VUS), καθώς και η 
ανίχνευση παθογόνων παραλ-

λαγών σε γονίδια με χαμηλή διεισδυ-
τικότητα αποτελούν πραγματικότητα 
της σύγχρονης γενετικής ανάλυσης, 
αλλά και πρόκληση για τον κλινικό 
γιατρό, μιας και δημιουργούν αβε-
βαιότητα στην κλινική διαχείριση των 

ασθενών. Η διαχείριση των ασθενών 
αυτών πρέπει να πραγματοποιείται 
καταγράφοντας την ύπαρξη αυτών 
των ευρημάτων, αλλά χωρίς να επη-
ρεάζεται από αυτά η λήψη κλινικών 
αποφάσεων, ήτοι σύσταση για προ-
φυλακτικές επεμβάσεις. Η ορθή αξιο-
λόγηση και ταξινόμηση των γενετικών 
ευρημάτων είναι μια πολύ-επίπεδη 

ανάλυση, η οποία απαιτεί υψηλή 

εξειδίκευση, αλλά ταυτόχρονα είναι 

και μια δυναμική κατάσταση, η οποία 

τροποποιείται  ανάλογα με την πα-

ραγωγή πρόσθετων δεδομένων. Η 

προσέγγιση λοιπόν πρέπει να είναι 

ignore but do not act on them!

Τα τελευταία χρόνια, με την υπο-
στήριξη του Διεθνούς Ινστιτού-
του για τον Καρκίνο (National 

Cancer Institute), η Διεθνής Ομάδα 
Μαστού – η Ομάδα Καρκίνου του 
Μαστού της Βόρειας Αμερικής [the 
Breast International Group – North 
American Breast Cancer Group (BIG 
– NABCG)] προτείνει πρακτικές μεθό-
δους τυποποίησης του χειρισμού και 
της εκτίμησης των χειρουργικών πα-
ρασκευασμάτων μετά από χημειοθε-
ραπεία. Σ’ αυτές επισημαίνεται ότι, η 
συνεργασία πολλών ιατρικών ειδικο-
τήτων (Χειρουργών, Ακτινολόγων και 
Παθολογοανατόμων) είναι σημαντι-
κή και απαραίτητη για την εφαρμογή 

των προτεινόμενων οδηγιών και την 
αξιοπιστία των παθολογοανατομικών 
αποτελεσμάτων.
Ο Παθολογοανατόμος θα πρέπει να 
έχει κλινικές και απεικονιστικές πλη-
ροφορίες, με κυριότερη την πληρο-
φορία της προεγχειρητικής χημειοθε-
ραπείας, το παρασκεύασμα να είναι 
προσανατολισμένο με υπόδειξη της 
εντόπισης του tumour bed, όταν εί-
ναι δυνατό, να έχει τοποθετηθεί clip 
στη θέση του όγκου και σε κάθε λεμ-
φαδένα, που έχει βιοψηθεί, να έχει 
τη δυνατότητα ακτινογράφησης του 
παρασκευάσματος, για να εντοπίσει 
τα clips, να μπορεί να φωτογραφήσει 

τις τομές του παρασκευάσματος, και 
να έχει την ακτινογραφία ή την εικό-
να των τομών του παρασκευάσματος, 
για να τη συνδυάσει με τις τομές, που 
θα ληφθούν για ιστολογική εξέταση. 
Η pCR μετά από νέο-επικουρική χη-
μειοθεραπεία είναι Τόσο Αληθινή 
…….. Όσο καλύτερη είναι η συνεργα-
σία των εμπλεκόμενων ιατρικών ειδι-
κοτήτων (Χειρουργών, Ακτινολόγων 
και Παθολογοανατόμων), και εφαρ-
μόζονται σωστά, από την πλευρά του 
Παθολογοανατόμου, οι προτεινόμε-
νες οδηγίες χειρισμού και εκτίμησης 
των χειρουργικών παρασκευασμά-
των μετά από χημειοθεραπεία.
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ντρουφάκου Σταυρούλα, Παθολόγος Ογκολόγος, Γ΄Ογκολογική Κλινική Νοσοκομείο Metropolitan

Η νεοεπικουρική (εισαγωγική) 
ενδοκρινική θεραπεία μπορεί 
να είναι μια ασφαλής και απο-

τελεσματική
επιλογή για τον εντοπισμένο ορμο-
νο-ευαίσθητο Her2 αρνητικό καρκίνο 
του μαστού, με εξαιρετικά χαμηλή 
τοξικότητα. Σε αυτή την ομάδα γυ-
ναικών η χημειοθεραπεία δεν έχει 
φανεί να υπερτερεί της ενδοκρινικής 
θεραπείας, ενώ έχει μεγαλύτερη το-
ξικότητα. Επιπλέον γνωρίζουμε ότι οι 
αναστολείς αρωματάσης υπερτερούν 

της ταμοξιφαίνης αναφορικά με την 
κλινική και ακτινολογική ανταπόκρι-
ση καθώς και την δυνατότητα διατή-
ρησης του μαστού. 
Το να προσδιοριστεί ποιός είναι ο 
σωστός πληθυσμός ασθενών για ει-
σαγωγική ενδοκρινική θεραπεία πα-
ραμένει μια αναπάντητη ερώτηση η 
οποία θα απαντηθεί με πρόσθετες 
μελέτες οι οποίες θα ενσωματώσουν 
σε αυτή τη θεραπευτική προσέγγιση 
ισχυρές υποθέσεις που βασίζονται σε 
βιοδείκτες.

 Η εισαγωγική ενδοκρινική θεραπεία 

παρέχει επιπλέον την δυνατότητα 

εξέτασης των μηχανισμών ενδοκρινι-

κής αντίστασης, της βελτιστοποίησης 

και σύγκρισης ενδοκρινικών θερα-

πειών και της διερεύνησης συνδυα-

στικών προσεγγίσεων με καινοτόμες 

στοχεύουσες θεραπείες οι οποίες  

μπορεί να καθυστερήσουν ή να απο-

τρέψουν την ενδοκρινική αντίσταση.

Συμπεράσματα από το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού
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Κλινικά Αρνητική αλλά ύποπτη US μασχάλη. 
Προεγχειρητική σταδιοποίηση με υπερηχογραφικά 

κατευθυνόμενη διαδερμική βιοψία  
Ή 

Διεγχειρητική Σταδιοποίηση με βιοψία λεμφαδένα φρουρού;

Προεγχειρητική Σταδιοποίηση

DEBATES
DEBATE I

DEBATE I

DEBATE II

Συμπεράσματα από το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού

Σοφοκλής Λανίτης, Επιμελητής Α ,  Β’ Χειρουργική Κλινική / Μονάδα Μαστού , « Κοραλλένιο Μπενάκειο» . Ε.Ε.Σ

Προφυλακτική Μαστεκτομή – liberally offered 
Είναι μόνο το OS σημαντικό για την ασθενή?

Στέργιος Ε. Δουβετζέμης,  MD, PhD, FRCS, FEBS 
Consultant Oncoplastic Breast Surgeon, 
Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust 
Honorary Senior Lecturer, King’s College London

Ιγνατιάδου Ελευθερία, Χειρουργός, Επιμ. Α’ Μονάδας Μαστού, Νοσοκομείο ΜΕΤΑΞΑ 

Η προφυλακτική μαστεκτομή 
(ΠΜ) είναι η χειρουργική εκτο-
μή του υγιούς μαζικού αδένα, 

με σκοπό τη μείωση του κινδύνου 
εμφάνισης καρκίνου μαστού (ΚΜ) ή 
λιγότερο συχνά τη συμμετρία.
Μπορεί να είναι ετερόπλευρη ή αμ-
φοτερόπλευρη και συνεισφέρει στη 
μείωση του κινδύνου ανάπτυξης 
ΚΜ κατά 90%, χωρίς όμως ανάλογη 
συνεισφορά στη μείωση της θνητό-
τητας. Έχει παρατηρηθεί σημαντική 
αύξηση του ποσοστού ΠΜ τις τελευ-
ταίες δύο δεκαετίες, με τα επίπεδα 
ικανοποίησης των ασθενών να παρα-
μένουν σταθερά υψηλά έως και 20 
χρόνια μετά την ΠΜ, ενώ το 92% αυ-
τών δήλωσαν ότι θα επέλεγαν ξανά 

να υποβληθόυν στην ίδια επέμβαση.
Υπάρχουν δύο κατηγορίες ασθενών: 
αυτές που επιθυμούν μείωση του κιν-
δύνου εμφάνισης ΚΜ και εκείνες που 
επιθυμούν την επίτευξη συμμετρίας 
με ή χωρίς αποκατάσταση. Στην πρώ-
τη κατηγορία ανήκουν: i) οι ασθενείς 
υψηλού κινδύνου (>30%) για ανά-
πτυξη ΚΜ, είτε επειδή έχουν επιβε-
βαιωμένη γονιδιακή προδιάθεση ή 
με βάση το οικογενειακό τους ιστορι-
κό, ii) οι ασθενείς με ιστορικό ΚΜ και 
μετρίως υψηλό κίνδυνο (>20%) ανά-
πτυξης καρκίνου στον έτερο μαστό, 
καθώς και iii) οι ασθενείς με επιβε-
βαιωμένο ΚΜ, χωρίς χαρακτηριστικά 
που να τις κατατάσσουν στις κατηγο-
ρίες αυξημένου κινδύνου.

Σημαντικές είναι οι κατευθυντήρι-
ες οδηγίες των «The Association of 
Breast Surgery of Great Britain and 
Ireland» (ABSGBI) και «The American 
Society of Breast Surgeons» (ASBrS), 
για τα κριτήρια επιλογής των ασθε-
νών που θα ωφεληθούν από ΠΜ.
Οι ενδείξεις για ΠΜ και το αντίστοιχο 
όφελος, είναι σαφείς για τις ασθενείς 
υψηλού κινδύνου, ενώ γίνονται σχε-
τικές και λιγότερο σαφείς για τις υπό-
λοιπες κατηγορίες ασθενών. Σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπ’ όψιν η επιθυμία των ασθενών 
που επιθυμούν να υποβληθούν σε 
ΠΜ, καθώς και το πιθανό όφελος από 
τη βελτίωση κάποιων παραμέτρων 
της ποιότητας ζωής τους.

Θα ακολουθήσει αναφορά στο θέμα σε επόμενο τεύχος.
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Τα τελευταία 40 χρόνια έχει 
παρατηρηθεί μια σημαντική  
προοδευτική αποκλιμάκωση 

της χειρουργικής αντιμετώπισης της 
μασχάλης. Πολλοί παράγοντες συνέ-
βαλαν σε αυτό όπως η έγκαιρη διά-
γνωση, ο προσυμπτωματικός έλεγχος 
αλλά και η εξέλιξη της επικουρικής 
θεραπείας. Έχοντας ξεκινήσει από 
ριζικούς εκτεταμένους λεμφαδενι-
κούς καθαρισμούς σε μια προσπά-
θεια ελέγχου της νόσου καταλήξαμε 
προοδευτικά στο να σταδιοποιούμε 
απλά την μασχάλη των περισσότερων 
ασθενών με καρκίνο του μαστού και 
βαδίζουμε προς ακόμη μεγαλύτερο 
περιορισμό των εκτεταμένων αυτών 
επεμβάσεων στην μασχάλη. 
Το κλινικό σενάριο στο οποίο βασί-
στηκε αυτό το Debate είναι μια ασθε-
νής με ένα μικρό καρκίνο στον μαστό 
και κλινικά αρνητική μασχάλη (cN0) 
που μετά από ενδελεχή έλεγχο με US 
βρέθηκε να έχει ένα μικρό ύποπτο 
λεμφαδένα με έκκεντρη πάχυνση του 
φλοιού. Έγινε US κατευθυνόμενη FNA 
και απέδειξε ότι ήταν διηθημένος . Ως 
εκ τούτου η ασθενής θεωρήθηκε ότι 
έχει θετική μασχάλη και υποβλήθη-
κε σε λεμφαδενικό καθαρισμό στον 
οποίο είχε 1/24 διηθημένους λεμ-
φαδένες. Το θέμα λοιπόν του Debate 
είναι κατά πόσο είναι δόκιμή αυτή η 
πρακτική όπως υποστηρίζεται από τα 
περισσότερα ευρωπαϊκά guidelines ( 
US σε όλους τους ασθενείς ανεξάρ-
τητα εάν είναι κλινικά θετική η αρνη-
τική η μασχάλη) ή εάν θα πρέπει να 
ελέγχονται με US κατά κύριο λόγο οι 
ασθενείς με κλινικά θετική μασχάλη 
όπως υποστηρίζεται από την αμερι-
κανική σχολή με σκοπό να αποφευ-
χθούν αχρείαστοι λεμφαδενικοί κα-
θαρισμοί σε ασθενείς που πληρούν 
τα κριτήρια της Ζ0011.  
Είναι γνωστό ότι το 60-75% των 
ασθενών με πρώιμο καρκίνο του μα-
στού δεν θα έχουν διηθημένους μα-
σχαλιαίους λεμφαδένες Επίσης τα 
τελευταία χρόνια με την εξέλιξη της 
επικουρικής θεραπείας ένα μεγάλο 
ποσοστό (40-75%)  ασθενών με τοπι-

κά προχωρημένο καρκίνο, μετά από 
προεγχειρητική θεραπεία θα έχουν 
τελικά αρνητικούς λεμφαδένες μα-
σχάλης και ίσως και αυτοί μπορούν 
να αποφύγουν τον λεμφαδενικό κα-
θαρισμό. 
Παραδοσιακά οι ασθενείς με καρκί-
νο μαστού χωρίζονται σε αυτούς με 
κλινικά αρνητική  μασχάλη  (cN0) και 
αυτούς που κλινικά έχουν θετική μα-
σχάλη ( cN1). Αυτός ο διαχωρισμός 
επικρατεί στην βιβλιογραφία πάνω 
στην οποία στηρίζονται σχεδόν όλα 
τα δεδομένα και η πρακτική μας σή-
μερα.   
Παράλληλα όμως υπάρχει και μια 
ενδιάμεση κατηγορία για την οποία 
υπάρχει προβληματισμός. Τι κάνου-
με σήμερα για ασθενείς με κλινικά 
αρνητική μασχάλη αλλά ύποπτη υπε-
ρηχογραφικά ? 
Προεγχειρητική εκτίμηση της μασχά-
λης με US
Στην περίοδο που καταφέραμε να 
επιλέγουμε τους ασθενείς που έχρη-
ζαν λεμφαδενικό καθαρισμό με την 
βιοψια φρουρού λεμφαδένα , το υπε-
ρηχογράφημα απέκτησε ιδιαίτερη 
αξία και συνέβαλε σημαντικά στο να 
αναγνωριστούν οι ασθενείς που είχαν 
θετική μασχάλη πριν από το χειρουρ-
γείο μειώνοντας έτσι το κόστος και 
τον χειρουργικό χρόνο αφού αυτοί οι 
ασθενείς οδηγούνταν προεγχειρητική 
διαδερμική βιοψία και εάν ήταν θετι-
κός ο αδένας σε λεμφαδενικό καθα-
ρισμό παραλείποντας την διαδικασία 
του φρουρού λεμφαδένα.  Βέβαια 
συστηματική ανασκόπηση της βιβλιο-
γραφίας και μετα-ανάλυση έδειξε ότι 
η ευαισθησία του US στην αξιολόγηση 
της μασχάλης είναι 50% με 25% ψευ-
δώς αρνητικά ευρήματα. Παράλληλα 
η μεγαλύτερη μελέτη που αξιολόγησε 
την αξία του US για τον σκοπό αυτό ( 
2018, Ν=18968) έδειξε ότι το US είχε 
22,1% ψευδώς αρνητικά ευρήματα σε 
σχέση με την βιοψία φρουρού λεμ-
φαδένα . Σημαντικό όμως είναι ότι σε 
ασθενείς που το US είχε αναγνωρίσει 
θετική μασχάλη οι συνολικοί θετικοί 
λεμφαδένες ήταν 5.8 εν αντιθέσει με 

2,8 όταν ήταν ψευδώς αρνητικό. Το 
ίδιο εύρημα παρατηρήθηκε σχεδόν 
σε όλες τις εργασίες που το μελέτη-
σαν . Αυτό επιβεβαιώθηκε και σε με-
τα-ανάλυση το 2017 όπου φάνηκε ότι 
ασθενείς με θετικό US είχαν εξαπλά-
σια πιθανότητα για υψηλό καρκινικό 
φορτίο σε σχέση με τους ασθενείς 
που είχαν αρνητικό US ( 2,9 λεμφα-
δένες με μακρομεταστάσεις vs 1,6). H 
ίδια μετα ανάλυση έδειξε ότι ένα πο-
σοστό  43.2% των ασθενών με θετικό 
US σε σχέση με ένα ποσοστό 78.9% 
των ασθενών με αρνητικό US είχαν 
<2 LN+  και θα μπορούσαν να αντιμε-
τωπιστούν στο πλαίσιο της Ζ0011 εάν 
βέβαια πληρούσαν και τα υπόλοιπα 
κριτήρια. Νεότερες τεχνικές όπως η 
έκχυση microbubbles μπορεί να μειώ-
σουν σημαντικά τα ψευδώς αρνητικά 
ευρήματα. Μετα-ανάλυση του 2017 
που συμπεριέλαβε 1520 ασθενείς με 
αρνητικό US , έδειξε ότι με την χρήση 
μικροφυσαλίδων (Contrast enhanced 
US – CEUS) βρέθηκε ο φρουρός λεμ-
φαδένας σε ποσοστό > 90%. Η ευ-
αισθησία ήταν 54% και τα ψευδώς 
αρνητικά ευρήματα 8-17%. Πιο πρό-
σφατη μετα ανάλυση επιβεβαίωσε 
την υψηλό ποσοστό ανίχνευσης του 
φρουρού λεμφαδένα με την μέθοδο 
αυτή ( 92.8%) και τα χαμηλά ποσο-
στά ψευδώς αρνητικών ευρημάτων ( 
10.5%) . 
Πρόσφατη μετα-ανάλυση του 2018 
αξιολόγησε την ευαισθησία και ειδι-
κότητα της FNA και CNB στην αξιολό-
γηση των λεμφαδένων της μασχάλης 
και βρήκε παρόμοια ακριβεια μεταξύ 
τους . Η ευαισθησία ήταν παρόμοια 
(US FNA sensitivity =74% (72-79%) 
vs US CNB sensitivity =88% (77-100% 
)’όπως ήταν και ξη ειδικότητα ( US 
FNA specificity à 100% ( 99-100%) vs 
US CNB specificity à 100% ( 98-100%). 
Οι επιπλοκές ήταν πιο συχνές με την 
CNB ( (1.7% ( FNA) vs 7.1% ( CNB) ).
Τα δεδομένα άλλαξαν στην μετα την 
Ζ0011 εποχή και η προεγχερητική 
εκτίμηση έχει σκοπό πια να αναγνω-
ρίσει ασθενείς με χαμηλό ογκολογι-
κό φορτίο σε λεμφαδένες και όχι το 
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αντίθετο. Νεότερες εργασίες με κα-
λύτερης διακριτικότητας μηχανήματα 
έδειξαν ότι εάν δεν αναγνωριστούν  
παθολογικοί λεμφαδένες προεγχει-
ρητικά σε ένα ποσοστό από 93-98% 
θα υπάρχει χαμηλό ογκολογικό φορ-
τίο στην μασχάλη και έδωσε το έναυ-
σμα για μελέτες στην οποίες δεν θα 
γίνεται κανένας χειρισμός στην μα-
σχάλη (INSEMA /SOUND)
Έχοντας πετύχει μια σημαντική απο-
κλιμάκωση της χειρουργικής της 
μασχάλης σε ασθενείς με πρώιμο 
καρκίνο του μαστού και κλινικά αρ-
νητική μασχάλη το ενδιαφέρον με-
ταφέρθηκε σε ασθενείς με πιο προ-
χωρημένη νόσο που υποβάλλονταν 
σε προεγχειρητική χημειοθεραπεία 
(NAC)  καθότι διαπιστώθηκε ότι με 
τις νεότερες θεραπείες ένα ποσοστό 
από 40 μέχρι και 75% δεν είχαν τε-
λικά διηθημένους λεμφαδένες μετά 
από την θεραπεία. 
Σε αυτή την κατηγορία ασθενών ( που 
θα υποβληθούν σε NAC και μετά το 
τέλος της θεραπείας θα έχουν κλινικά 
αρνητική μασχάλη) ) έχουμε 2 υποκα-
τηγορίες: αυτούς που αρχικά έχουν 
κλινικά αρνητική μασχάλη (cN0) και 
αυτούς που αρχικά είχαν κλινικά θε-
τική μασχάλη (cN1) 
Πρόσφατη εργασία αξιολόγησε την 

ικανότητα του US να εκτίμηση την 
κατάσταση της μασχάλης σε ασθε-
νείς με κλινικά θετική μασχάλη που 
αρνητικόποιήθηκε μετά από εισα-
γωγική χημειοθεραπεία στο πλαίσιο 
της Ζ1071 Alliance ( T0-4, N1-2). Στη 
σειρά αυτή υπήρξε πλήρης υπο-
στροφή στους λεμφαδένες στο 39%. 
Τα ψευδώς αρνητικά ευρήματα του 
φρουρού λεμφαδένα ήταν 12%. 611 
περιστατικά υποβλήθηκαν σε AUS 
και  70.4%  έδειξαν μη παθολογικούς 
λεμφαδένες . Από αυτούς το  56.5% 
τελικά είχε διηθημένους λεμφαδέ-
νες  LN+. Αντιθέτως  29.6% είχαν 
ύποπτους λεμφαδένες αλλά μόνο το 
71.8% ήταν θετικοί..Το συμπέρασμα 
ήταν ότι παρόλο που μετά από NAC 
Φαίνονται φυσιολογικοί οι LN στο US 
αυτό δεν είναι αξιόπιστο 
Στην τελευταία έκδοση των NCCN 
guidelines ( 3.2019 ) δόθηκε μια απά-
ντηση για το debate μας. 
Ασθενείς με κλινικά αρνητική μα-
σχάλη που πληρούν τα κριτήρια της 
Ζ0011 και έχουν 1-2 ύποπτους λεμ-
φαδένες στο US έχουν το δικαίωμα 
να υποβληθούν σε βιοψία φρουρού 
λεμφαδένα και να μην στερηθούν το 
δικαίωμα να αποφύγουν τον λεμφα-
δενικό καθαρισμό. 
Συμπερασματικά 

Ασθενείς με θετικούς ορμονουποδο-
χείς και αρνητικό HER2 και cN0 εάν 
βρεθεί να έχουν > 2 λεμφαδένες θε-
τικούς προεγχειρητικά χρήζουν λεμ-
φαδενικού καθαρισμού . 
Εάν έχουν 1-2 θετικούς έχουν το δι-
καίωμα να υποβληθούν SLNB 
Ασθενείς με θετικό HER2 ή τριπλά 
αρνητικό καρκίνο  και cN0 εάν βρεθεί 
να έχουν θετικούς λεμφαδένες προ-
εγχειρητικά χρήζουν συζήτησης και 
ίσως προεγχερητικής χημειοθεραπεί-
ας και θα πρέπει να φροντίσουμε να 
σημάνουμε τους λεμφαδένες αυτούς 
για να μπορέσει να ακολουθήσει η 
μεταθεραπευτική βιοψία λεμφαδέ-
νων και ίσως και η αποφυγή λεμφα-
δενικού καθαρισμού. 
 Συμπερασματικά: 
Εκτίμηση Μασχάλης προεγχειρητικά 
μόνο και εάν μπορούμε να διαχειρι-
στούμε το αποτέλεσμα σωστά. 
Για 1-2 υπερηχογραφικά θετικούς 
λεμφαδένες σε HR+/HER2- όγκους 
που πληρούν τα κριτήρια της Ζ0011à 
SLNB 
Σε ασθενείς HER2+ ή ΤΝ εάν υπάρ-
χουν θετικοί λεμφαδένες στην μα-
σχάλη συζήτηση για NAC , ανάλογοι 
χειρισμοί χειρουργική επανασταδιο-
ποίηση μασχάλης μετά την NAC 

Κλινικά Αρνητική αλλά ύποπτη στο US μασχάλη.
Προεγχειρητική σταδιοποίηση με υπερηχογραφικά 

κατευθυνόμενη διαδερμική βιοψία 
Ή 

Διεγχειρητική Σταδιοποίηση με βιοψία λεμφαδένα φρουρού;

Διεγχειρητική Σταδιοποίηση
Θεόδορος Κοντούλης   FRCS(Eng), PhD, FEBS(Breast Surgery) 

 Νοσοκομεία  «Γένεσις» και «Άγιος Λουκάς» Θεσσαλονίκης

Η συνήθης σταδιοποίηση της μασχάλης είναι με US και ακολουθεί απευθείας μασχαλιαίος λεμφαδενικός καθαρι-
σμός (ΜΛΚ) επί θετικού λεμφαδένος, μειώνοντας κατά 1/3 την ανάγκη για βιοψία φρουρού λεμφαδένα (ΒΦΛ).
 Ο τοπικο-περιοχικός έλεγχος και η επιβίωση, όμως πλέον ξέρουμε ότι δεν επηρεάζονται από το ΜΛΚ σε ασθενείς 
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Αυξημένες τοπικές υποτροπές μετά από προεγχειρητική 
χημειοθεραπεία. Τι κάνουμε; 

Η κλινική πρακτική θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν την πιθανότητα 
τοπικής υποτροπής.

Συμπεράσματα από το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού

Μιχάλης Κοντός  Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής και Χειρουργικής Μαστού 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η προεγχειρητική χημειοθερα-
πεία συνεπάγεται αυξημένο 
ποσοτό τοπικών υποτροπών

Η προεγχειρητική χημειοθεραπεία δί-
νεται όλο και συχνότερα σε γυναίκες 
με πρώιμο χειρουργήσιμο καρκίνο 
του μαστού. Οι λόγοι για αυτό είναι:
•  Η θεωρητικά γρηγορότερη αντιμε-

τώπιση της μικρομεταστατικής νό-
σου που αν και αόρατη είναι απει-
λητική για τη ζωή

•  Η ελάττωση της έκτασης της τοπι-
κοπεριοχικής νόσου με αποτέλεσμα 
συντηρητικότερες χειρουργικές 
επεμβάσεις στο μαστό και τη μα-
σχάλη

•  Η απόκτηση πληροφοριών για την 
πρόγνωση της νόσου και τη χημειο-
ευαισθησία του όγκου

•  Πιθανώς η δυνατότητα τροποποί-
ησης της συστηματικής θεραπείας 
με βάση την απόκριση του όγκου σε 
αυτή. Αυτό για ορισμένες ομάδες 
ασθενών μπορεί να έχει και όφελος 
στην επιβίωση

Παρόλα τα πλεονεκτήματα της προ-
εγχειρητικής χημειοθεραπείας, η 

τακτική αυτή έχει κατηγορηθεί για 
αυξημένες τοπικές υποτροπές όταν ο 
πωτοπαθής όγκος αντιμετωπίζεται με 
συντηρητική εκτομή.
Υπάρχουν τουλάχιστον 16 τυχαιοποι-
ημένες μελέτες με αρκετή περίοδο 
μετεγχειρητικής παρακολούθησης 
και δύο μετααναλύσεις οι οποίες εξέ-
τασαν τις περισσότερες εξ αυτών με 
επικέντρωση στο θέμα της τοπικής 
υποτροπής μετά από προεγχειρητική 
χημειοθεραπεία. Φαίνεται ότι υπάρ-
χουν περισσότερες τοπικές υποτρο-
πές τα πρώτα 10 χρόνια στις γυναί-
κες που έλαβαν τη χημειοθεραπεία 
προεγχειρητικά σε σχέση με ασθενείς 
με τα ίδια χαρακτηριστικά που την 
έλαβαν μετεγχειρητικά (15,1% ένα-
ντι 11,9% στα 10 χρόνια, p=0,01). Το 
εύρημα αυτό ήταν άσχετο με το είδος 
της χημειοθεραπείας και τη λήψη ή 
όχι ταμοξιφένης.
Οι αυξημένες τοπικές υποτροπές 
μπορεί να οφείλονται είτε στο πρότυ-
πο υποστροφής του όγκου, στη συνύ-
παρξη DCIS κοντά η σε  ανάμιξη με 
τον διηθητικό, είτε στη χειρουργική 
μέθοδο εξαίρεσης.

Ως προς τους παράγοντες που σχετί-
ζονται με την τοπική υποτροπή, φαί-
νεται ότι:
• οι ER(-) όγκοι,
• η διηθημένη μασχάλη, 
•  το μεγάλο ογκολογικό φορτίο της 

μασχάλης και 
•  η απόκριση της νόσου της μασχά-

λης στη χημειοθεραπεία 
αποτελούν σημαντικούς ανεξάρτη-
τους παράγοντες κινδύνου. Τίθεται 
σε συζήτηση η έκταση της ενδεικνυ-
όμενης χειρουργικής εξαίρεσης και 
συγκεκκριμένα εάν είναι σκόπιμη ή 
αφαίρεση ολόκληρης της περιοχής 
που κατείχε ο όγκος προ χημειοθερα-
πείας ή μικρότερο τμήμα ιστού.
Η προεγχειρητική χημειοθεραπεία 
επιφέρει σημαντικά οφέλη στις ασθε-
νείς. Η συντηρητική εκτομή που ακο-
λουθεί θα πρέπει να γίνεται με προ-
σοχή και καλό εγχειρητικό σχεδιασμό 
και λαμβάνοντας υπόψιν τα ιδιαίτερα 
χαρακτνηριστικά του όγκου που αυ-
ξάνουν την πιθανότητα της τοπικής 
υποροπής.

με χαμηλό καρκινικό φορτίο στη μα-
σχάλη (1-2 θετικοί λεμφαδένες-κρι-
τήρια Ζ0011). Αυτό σημαίνει ότι και 
η σταδιοποίηση της μασχάλης πρέπει 
να εξελιχθεί και να συμβαδίζει με τα 
δεδομένα αυτά, προσπαθώντας να 
ποσοτικοποιήσει το καρκινικό φορ-
τίο στη μασχάλη, διακρίνοντάς το σε 
χαμηλό-υψηλό. Αλλιώς οδηγούμαστε 

σε υπερθεραπεία (overtreatment). Η 
υπερθεραπεία μπορεί να αποφευ-
χθεί προς το παρόν σε ασθενείς που 
πληρούν τα κριτήρια της Ζ0011, με 
την αποφυγή του προεγχειρητικού 
US, οδηγώντας τις ασθενείς απευθεί-
ας σε ΒΦΛ. 
H νεοεπικουρική θεραπεία (NACT) με 
τα υψηλά ποσοστά πλήρους αντα-

πόκρισης και στους μασχαλιαίους 

λεμφαδένες, ιδιαίτερα σε συγκεκρι-

μένους τύπους καρκίνου μαστού, 

προσθέτει επιπλέον προβληματι-

σμούς στη σταδιοποίηση, επαναστα-

διοποίηση μετά τη NACT και γενικά 

στη διαχείριση της μασχάλης.

DEBATE III
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Ασθενείς cN+ κατά την διάγνωση και cN0 μετά 
νεο-επικουρική χημειοθεραπεία. Μπορεί να αποφευχθεί 

ο λεμφαδενικός καθαρισμός;

Ναι μπορεί

Αυξημένες τοπικές υποτροπές μετά από προεγχειρητική 
χημειοθεραπεία. Τι κάνουμε; 

Οι τοπικές υποτροπές είναι σπάνιες και δεν αλλάζουν την συνολική 
επιβίωση.

Iωάννης Νατσιόπουλος  Χειρουργός Μαστού, Υπεύθυνος Κέντρου Μαστού , Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Νικόλαος Μιχαλόπουλος  Δ’ Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικό»

Η κατάσταση των μασχαλιαίων 
λεμφαδένων παραμένει ένας 
από τους σημαντικότερους 

προγνωστικούς παράγοντες στην 
αντιμετώπιση του καρκίνου του μα-
στού και επιπλέον αποτελεί ένα πο-
λύτιμο εργαλείο για το σχεδιασμό της 
συστηματικής και τοπικής επικουρι-
κής θεραπείας.  

Η εφαρμογή της βιοψίας του λεμφα-
δένα φρουρού, αποτελεί το standard 
of care για την σταδιοποίηση της 
μασχάλης στο πρώιμο καρκίνο του 
μαστού αλλά και σε ασθενείς μετά 
νέο-επικουρική χημειοθεραπεία με 
αρνητική μασχάλη κατά τη διάγνωση. 
Πολλά ερωτηματικά προέκυψαν 
σχετικά με την αξιοπιστία και την 

ακρίβεια της μεθόδου σε ασθενείς 
με θετική μασχάλη προ της νέο-επι-
κουρικής χημειοθεραπείας που μετα-
τρέπονται σε cN- μετά τη θεραπεία. 
Τρεις σημαντικές μελέτες (ACOSOG 
Z1071, SENTINA, SN FNAC)  που 
ασχολήθηκαν με αυτό το ερώτημα, 
ανακοίνωσαν σχετικά χαμηλό ρυθμό 
ανίχνευσης του ΛΦ και μη αποδεκτά 

Ηπροεγχειρητική χημειοθερα-
πεία αποτελεί πλέον την καθι-
ερωμένη αρχική αντιμετώπιση 

στον τοπικά προχωρημένο καρκίνο 
του μαστού. Έχει αποδειχθεί ότι ένα 
σημαντικό ποσοστό όγκων του μα-
στού ανταποκρίνονται πλήρως ή 
μερικώς στην προεγχειρητική χη-
μειοθεραπεία με αποτέλεσμα ένας 
μη χειρουργήσιμος αρχικά όγκος να 
γίνεται χειρουργήσιμος ή να μπορεί 
να γίνει επέμβαση διατήρησης του 
μαστού εκεί που αρχικά απαιτείτο 
μαστεκτομή.
Υποσταδιοποίηση της νόσου με προ-
εγχειρητική χημειοθεραπεία μπορεί 
να γίνει και στη μασχάλη και να απο-
φευχθεί ένας εκτεταμένος λεμφα-

δενικός καθαρισμός και οι πιθανές 
επιπλοκές του. Σημαντικό πλεονέκτη-
μα της προεγχειρητικής χημειοθερα-
πείας είναι η δυνατότητα εκτίμησης 
της ανταπόκρισης της νόσου, αποτε-
λώντας έτσι σημαντικό προγνωστικό 
δείκτη. Η χορήγηση πάντως προεγ-
χειρητικής χημειοθεραπείας, σε με-
γάλες τυχαιοποιημένες κλινικές μελέ-
τες, δεν έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει 
την ολική επιβίωση των ασθενών.
Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση 10 επι-
μέρους μελετών κατέδειξε αυξημέ-
να ποσοστά τοπικών υποτροπών σε 
ασθενείς που έλαβαν προεγχειρητική 
χημειοθεραπεία με αποτέλεσμα να 
ενταθεί η συζήτηση περί της ασφά-
λειας και της αναγκαιότητας χορήγη-

σης προεγχειρητικής χημειοθεραπεία 
στον καρκίνο του μαστού. Οι θερα-
πευτικές όπως παρεμβάσεις στις με-
λέτες αυτές δεν ήταν ομοιογενείς και 
τα αποτελέσματα δεν μπορούν να χα-
ρακτηρίσουν όλους τους υπότυπους 
του καρκίνου του μαστού οι οποίοι, 
ως γνωστόν, εμφανίζουν διαφορετι-
κά ποσοστά ανταπόκρισης στην προ-
εγχειρητική χημειοθεραπεία. 
Το βέβαιο είναι ότι απαιτούνται με-
γαλύτερες προοπτικά τυχαιοποιημέ-
νες μελέτες ώστε να διαλευκανθεί ο 
ακριβής ρόλος, τα πλεονεκτήματα και 
τα μειονετήματα της προεγχειρητικής 
χημειοθεραπείας στον καρκίνο του 
μαστού.

DEBATE IV
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Cn+ κατά την διάγνωση > YCN0. Μπορεί να αποφευχθεί ο 
λεμφαδενικός καθαρισμός;

Όχι δεν μπορεί.
Δρ. Γεώργιος Μεταξάς,  MD MSc MPhil PhD FEBS FRCS(Eng) 

Χειρουργός Μαστού, ΕΑ’ ΕΣΥ 
Νοσ/μεία Έλενα Βενιζέλου &  Κωνσταντοπούλειο

Η χειρουργική της μασχάλης 
αποτελεί την μέθοδο εκλογής 
για την διάγνωση και σταδιο-

ποίηση του καρκίνου του μαστού σε 
ασθενείς με κλινικά θετικούς (cN+) 
ή αρνητικούς (cN-) λεμφαδένες κα-
θώς η ευαισθησία των απεικονιστι-
κών τεχνικών όπως το υπερηχογρά-
φημα, η μαγνητική και η PET CT, για 
την ανίχνευση λεμφαδενικής νόσου, 
παραμένει χαμηλή. Τρεις πρόσφατες 
προοπτικές πολυκεντρικές μελέτες 
(SENTINA, ACOSOG Z1071, SN FNAC) 
αξιολόγησαν τη σταδιοποίηση με βι-
οψία φρουρού λεμφαδένα (SLNB), 
cN+ ασθενών που επρόκειτο να υπο-
βληθούν σε νέο-επικουρική χημειο-
θεραπεία (NACT). Οι μελέτες συμπέ-
ραναν ότι η SLNB μετά από NACT έχει 
απαράδεκτα υψηλά ψευδώς αρνητι-
κά αποτελέσματα (>10%), καθώς και 
σημαντικά χαμηλότερο δείκτη εντο-

πισμού του φρουρού λεμφαδένα. Η 
ακρίβεια της μεθόδου βελτιώνεται 
με τον αριθμό των εντοπιζόμενων 
φρουρών λεμφαδένων (τουλάχιστο 
δύο) και την χρήση διπλής τεχνικής, 
δηλαδή ραδιοισοτόπου και μπλε χρω-
στικής. Επί του παρόντος δεν υπάρ-
χουν επιστημονικά δεδομένα level 
1 για την παράλειψη του ALND στην 
ομάδα αυτή των ασθενών (cN+ πριν 
και cN- μετά την χημειοθεραπεία) και 
κατά συνέπεια αυτή θα μπορούσε να 
εφαρμοσθεί μόνο στα πλαίσια κλινι-
κών μελετών με σύμφωνη γνώμη του 
ογκολογικού συμβουλίου και συγκα-
τάθεση του ασθενούς. Παρόλα αυτά 
όμως, μετά τη δημοσίευση των μελε-
τών ACOSOG Z1071 και SENTINA στις 
Η.Π.Α. τα ποσοστά ALND στην ομάδα 
αυτή ασθενών έχουν μειωθεί από 
88.7 σε 77.1% από το 2013.
Εναλλακτική μέθοδος περιορισμένης 

λεμφαδενεκτομής υπό διερεύνηση 
για την ευαισθησία και ακρίβειά της 
αποτελεί η στοχευμένη μασχαλιαία 
εκτομή (targeted axillary dissection), 
η οποία όμως παρουσιάζει δυσκολίες 
στην ανάκτηση του μαρκαρισμένου 
με κλιπ λεμφαδένα, δυσχέρεια στην 
εκτεταμένη εφαρμογή και ελλείψει 
δεδομένων θα έπρεπε επίσης να 
εφαρμόζεται αρχικά μόνον στα πλαί-
σια κλινικών μελετών.
Αναμένονται επιπλέον, τα αποτελέ-
σματα των τυχαιοποιημένων μελε-
τών φάσης 3, Αlliance A011202  και 
NSABP B-51/RTOG 1304 που εξετά-
ζουν την πιθανή συμβολή και της 
ακτινοθεραπείας στην δυνατότητα 
παράλειψης του μασχαλιαίου λεμ-
φαδενικού καθαρισμού στους αρχικά 
Ν+ ασθενείς που υποβάλλονται σε 
νεο-επικουρική χημειοθεραπεία

ποσοστά (>10%) ψευδώς αρνητι-
κών αποτελεσμάτων. Σε μια ομάδα 
ασθενών της Ζ1071, όταν ο θετικός 
λεμφαδένας σημαίνονταν με clip προ 
της θεραπείας και ανευρίσκονταν 
μέσα στους λεμφαδένες φρουρούς, 
τα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα 
μειώνονταν δραματικά. 
Παρόμοια αποτελέσματα έδωσε και 
η μελέτη MARI, στην οποία αφαι-

ρούνταν μόνο ο σεσημασμένος με 
ραδιενεργό εμφύτευμα λεμφαδέ-
νας. Τέλος ήρθε η εμπειρία του MD 
Anderson που καθιέρωσε την τε-
χνική της στοχευμένης λεμφαδενε-
κτομής, της αφαίρεσης δηλαδή των 
σεσημασμένων λεμφαδένων μαζί με 
τους λεμφαδένες φρουρούς. Με τη 
μέθοδο αυτή ο ρυθμός των ψευδώς 
αρνητικών αποτελεσμάτων είναι μό-

λις 2%. Σε ασθενείς μετά εισαγωγική 

θεραπεία και πλήρη παθολογοανα-

τομική ανταπόκριση, η στοχευμένη 

λεμφαδενεκτομή αποτελεί ακριβή 

και αξιόπιστη μέθοδο σταδιοποίησης 

της μασχάλης, αποφεύγοντας έτσι το 

λεμφαδενικό καθαρισμό και την συ-

νεπακόλουθη νοσηρότητα.
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Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ  

ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ EXTENDED SUMMARIES- ABSTRACTS

Φλωρεντία Φωστήρα1, Ειρήνη Κωνσταντοπούλου1, Δημήτρης Γροσομανίδης2, Παρασκευή Αποστόλου1, Κωνσταντίνος 
Χατζόπουλος2 Παναγιώτα Ντάσιου2, Γεωργία Παρασκευάκου2, Παναγιώτα Κοντογιάννη2, Δημήτρης Πανούσης2, Αγγε-
λική Δελημήτσου1, Βασιλική Δελλατόλα1, Δέσποινα Καλφακάκου1, Δρακούλης Γιανουκάκος1, Γρηγόριος Ξεπαπαδάκης2

1. Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ‘’Δημόκριτος’’
2. Β’ Κλινική Μαστού, Νοσοκομείο ‘’ΙΑΣΩ’’.

Εισαγωγή: Η βαθύτερη κατανόηση 
των βιολογικών κυτταρικών μηχανι-
σμών στον καρκίνο του μαστού έχει 
συντελέσει σημαντικά στη βελτίωση 
της θεραπευτικής προσέγγισης, τόσο 
ογκολογικά όσο και χειρουργικά. Ση-
μαίνοντα ρόλο κατέχει η διερεύνηση 
του γενετικού υποβάθρου, με την 
ανίχνευση των μεταλλάξεων, τουλά-
χιστον, των γονιδίων BRCA1 & BRCA2, 
να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 
της κλινικής πρακτικής.
Σκοπός: Η παρούσα προοπτική με-
λέτη έχει ως στόχο τη διερεύνηση 
των κληρονομικών περιστατικών 
καρκίνου του μαστού και την άμεση 
κλινική εφαρμογή της πληροφορίας, 
μέσω διεπιστημονικής προσέγγισης.
Υλικό/Ασθενείς: Τη χρονική περί-
οδο 08/2018-08/2019, συνολικά 87 

γυναίκες με διάγνωση καρκίνου του 
μαστού, ενημερώθηκαν και έδωσαν 
έγγραφη συγκατάθεση για τη διενέρ-
γεια γονιδιακού ελέγχου. Η μέση ηλι-
κία διάγνωσης καρκίνου ήταν τα 40,2 
έτη (εύρος: 22-71 έτη). Για όλες τις 
γυναίκες σχεδιάστηκε γενεαλογικό 
δέντρο τριών γενεών, ενώ κατεγρά-
φησαν τα ιστοπαθολογικά χαρακτη-
ριστικά των όγκων. Για την πλειονό-
τητα των γυναικών (68,9%, 60/87), ο 
γονιδιακός έλεγχος ζητήθηκε στη δι-
άγνωση και ολοκληρώθηκε πριν την 
χειρουργική αντιμετώπιση.
Μέθοδος: Για τη γονιδιακή ανάλυση 
χρησιμοποιήθηκε επόμενης γενεάς 
αλληλούχηση, η οποία στοχεύει στην 
αλληλουχία 42 γονιδίων, μεταλλάξεις 
των οποίων προδιαθέτουν στον καρ-
κίνο.

Συμπεράσματα: Συνολικά, 13,8% 
(12/87) των ασθενών έφεραν σαφώς 
ή πιθανώς παθογόνο μετάλλαξη και 
πιο συγκεκριμένα, στα γονίδια BRCA1 
(6), PALB2 (2), CHEK2 (2), TP53 (1) και 
PMS2 (1). Το ποσοστό ανίχνευσης 
ευρημάτων άγνωστης κλινικής σημα-
σίας (VUS) ήταν 1,1% (1/87). Στοχευ-
μένος έλεγχος για την οικογενειακή 
μετάλλαξη, προηγηθείσας γενετικής 
συμβουλευτικής, πραγματοποιήθηκε 
σε 11 ασυμπτωματικούς συγγενείς 
προερχόμενους από επτά οικογένει-
ες. Στους νέους ορίζοντες που ανοί-
γονται με τη γενετική, η διεπιστημο-
νική συνεργασία μεταξύ κλινικής και 
εργαστηρίου καθίσταται απαραίτητη 
για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών 
ακριβείας.
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ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΙΠΛΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ 
ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.

Νικόλαος Γαρμπής1, Χρήστος Δαμάσκος1, Άννα Γαρμπή2, Κωνσταντίνος Νικολέττος1, Μιχαήλ Βαβουράκης1, Κωνσταντί-
νος Κόντζογλου1, Δημήτριος Μαντάς1

1Β Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Λαϊκό Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Λαϊκό Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Περίληψη

Ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του 
μαστού (TNBC) χαρακτηρίζεται από 
έλλειψη έκφρασης υποδοχέων οι-
στρογόνων (ER), υποδοχέα προγεστε-
ρόνης (PR) και υποδοχέα ανθρώπινου 
επιδερμικού αυξητικού παράγοντα 
2 (HER2) και σχετίζεται με κακή πρό-
γνωση. Η θεραπεία του TNBC ακόμα 
και σήμερα, βασίζεται κυρίως στη 
χημειοθεραπεία, λόγω έλλειψης στο-
χευμένων θεραπειών. Είναι εξαιρετι-
κά σημαντικό να βρούμε νέες θερα-
πευτικές προσεγγίσεις. Η θεραπεία 
του TNBC αποτελεί ιδιαίτερης αξίας 
θεραπευτική πρόκληση.

Εισαγωγή

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί 
έναν από τους πιο συχνούς τύπους 
καρκίνου στις γυναίκες, περιλαμβά-
νοντας ετερογενείς όγκους ως προς 
τα βιολογικά χαρακτηριστικά,  την 
πρόγνωση και την ανταπόκριση στη 
θεραπεία (1, 2). Ένας από αυτούς εί-
ναι ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του 
μαστού (TNBC) που χαρακτηρίζεται 
από έλλειψη έκφρασης υποδοχέων 
οιστρογόνων (ER), υποδοχέα προγε-
στερόνης (PR) και υποδοχέα ανθρώ-
πινου επιδερμικού αυξητικού παρά-
γοντα 2 (HER2) (Εικόνα 1) (3). Το 2017, 
ο TNBC αντιπροσώπευε περίπου το 
15% όλων των νέων περιστατικών 
καρκίνου του μαστού στις Ηνωμένες 
Πολιτείες (4-8). Πολλές διαφορετικές 
επιδημιολογικές μελέτες έχουν οδη-
γήσει στο συμπέρασμα ότι ο TNBC 
είναι πιθανότερο να εμφανισθεί σε 

γυναίκες με πρώιμη εμμηνόρροια, 
περισσότερους τοκετούς, μικρότε-
ρη διάρκεια θηλασμού, υψηλότερο 
δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ), ενώ 
παράλληλα εμφανίζεται συχνότερα 
σε ασθενείς περι-εμμηνοπαυσιακής 
ηλικίας (9).
Υπάρχουν τουλάχιστον 6 διαφορετι-
κές κατηγορίες, οι οποίες επιδεικνύ-
ουν διαφορετικές βιολογικές συμπε-
ριφορές, συμπεριλαμβανομένων του 
Βασικού υπότυπου (Basal-like 1, BL-1 
και Basal-like 2, BL-2), του Μεσεγχυ-
ματικού  υπότυπου (Mesenchymal, 
Μ),  του Μεσεγχυματικού - Βλαστικού 
χαρακτήρα υπότυπου (Mesenchymal 
Stem-like, MSL), του Ανοσορυθμιστι-
κού υπότυπου (Immunomodulatory, 
ΙΜ), του τύπου Υποδοχέα Ανδρο-
γόνων (Luminal Antrogen Receptor,  
LAR) και του Ασταθούς υπότυπου 
(Unstable subtype, U) (Πίνακας 1) (8, 
10).
Ο TNBC χαρακτηρίζεται από χειρότε-
ρη πρόγνωση σε σύγκριση με τα άλλα 
είδη καρκίνου του μαστού (11-14). Σε 
αυτό τον τύπο καρκίνου του μαστού, 
οι εγκεφαλικές, ηπατικές, πνευμονι-
κές και οστικές μεταστάσεις στο κε-
ντρικό νευρικό σύστημα και τα σπλά-
χνα, όχι μόνο είναι πιο συχνές αλλά 
εκδηλώνονται και πιο σύντομα (15-
19). Ο κίνδυνος υποτροπής της νόσου 
είναι μεγαλύτερος τα πρώτα 2-3 χρό-
νια μετά τη διάγνωση και ελαχιστο-
ποιείται μετά τα 8 χρόνια (5, 20, 21). 
Η κυτταροτοξική χημειοθεραπεία πα-
ραμένει η κύρια θεραπεία του TNBC, 
μαζί με χειρουργική επέμβαση ή/και 

ακτινοθεραπεία, αν και το 60% των 
ασθενών εμφανίζει ελάχιστη ή καμία 
ανταπόκριση στην προαναφερθείσα 
θεραπεία (22-24). Έτσι, διεξάγονται 
διάφορες μελέτες - εργαστηριακές 
και κλινικές- προκειμένου να επιτευ-
χθούν νέοι θεραπευτικοί στόχοι και 
να βελτιωθεί η πρόγνωση. Η ανασκό-
πηση των σύγχρονων ερευνητικών 
δεδομένων, αποτελεί αντικείμενο της 
παρούσης εργασίας 

Υλικό και Μέθοδος

Έγινε εκτενής βιβλιογραφική έρευνα 
στη βάση του MEDLINE (PubMed) και 
του COCHRAINE, με όρους αναζήτη-
σης τις λέξεις κλειδιά: Triple-negative, 
breast cancer, targeted therapies. Για 
τη διεξαγωγή συμπερασμάτων συνο-
λικά χρησιμοποιήθηκαν 72 δημοσιευ-
μένα άρθρα γραμμένα στα Αγγλικά, 
από το 1992 έως το 2019. Σε αυτά 
συμπεριλαμβάνονται και άρθρα που 
δεν αναφέρονται αποκλειστικά στον 
TNBC.

Αποτελέσματα

Η ανωτέρω βιβλιογραφική αναζήτη-
ση ανέδειξε υποσχόμενους μελλοντι-
κούς θεραπευτικούς στόχους για τη 
θεραπεία του TNBC (Διάγραμμα 1):
Αναστολείς αποακετυλασών των 
ιστονών

Τόσο η ακετυλίωση όσο και η αποακε-
τυλίωση των ιστονών, επιδρούν στη 
δομή της χρωματίνης και στην αναδι-
αμόρφωσή της. Σύμφωνα με λειτουρ-
γικά κριτήρια, οι αποακετυλάσες των 
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ιστονών (HDAC) μπορούν να ταξινο-
μηθούν σε τέσσερις κατηγορίες (Τάξη 
Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV), οι οποίες είναι εξαρτώ-
μενες είτε από Ζn2+ (Τάξη Ι, ΙΙ και IV) 
είτε από ΝΑD (Τάξη ΙΙΙ). Οι αναστολείς 
αυτών (HDACI) περιλαμβάνουν: α) 
υδροξαμικά, β) βενζαμίδια γ) κυκλι-
κά πεπτίδια και δ) αλειφατικά οξέα 
(25). Οι HDACI επηρεάζουν ένα ευρύ 
φάσμα κυτταρικών λειτουργιών στα 
καρκινικά κύτταρα, όπως τον κυττα-
ρικό πολλαπλασιασμό, τον κυτταρικό 
θάνατο, τη γονιδιακή έκφραση και 
την κυτταρική μετανάστευση (26). 
Επιπλέον, η αντι-αγγειογένεση και η 
πρόληψη του μεταβολισμού της γλυ-
κόζης αποτελούν πρόσθετους μηχα-
νισμοί δράσης έναντι των καρκινικών 
κυττάρων (27). Πρέπει να σημειωθεί 
ότι τα φυσιολογικά κύτταρα φαίνε-
ται να είναι σχετικά ανθεκτικά στους 
HDACI και να επηρεάζονται λιγότερο 
από τις ενέργειές τους, προσφέρο-
ντας έτσι τη δυνατότητα μεγιστοποί-
ησης των αποτελεσμάτων έναντι των 
καρκινικών κυττάρων και ελαχιστο-
ποιώντας την τοξικότητα έναντι των 
υγιών (26, 27).
Το 2017, η μελέτη του Garmpis και 
των συνεργατών του, περιγράφει τη 
δράση έναντι του TNBC, HDACI όπως: 
Suberoylanilide hydroxamic acid, 
SAHA), sodium butyrate, mocetinostat, 
panobinostat, entinostat, YCW1 
και N-(2-hydroxyphenyl)-2-
propylpentanamide, κυρίως όταν αυ-
τοί χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό 
με άλλες αντικαρκινικές θεραπείες 
(25). 

Αντι-αγγειογενετικοί παράγοντες

Στον ΤΝΒC έχει παρατηρηθεί αυξημέ-
νη έκφραση του αγγειακού ενδοθη-
λιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF) 
(28, 29). Όπως φάνηκε μέσα από 
διάφορες κλινικές και πειραματικές 
μελέτες, ο σημαντικότερος αγγειογό-
νος παράγοντας για τον καρκίνο του 
μαστού, είναι ο VEGF, ο οποίος μάλι-
στα προάγει την κυτταρική έκφραση 
του όγκου σε πειραματικά μοντέλα 
επίμυων με καρκίνο του μαστού  (28, 
30). Επιπλέον, η συνύπαρξη μεταλλά-

ξεων του p53 και αυξημένης έκφρα-
σης του VEGF, σχετίζεται με κακή κλι-
νική έκβαση (31). Το 2016, ο Ferrero 
και οι συνεργάτες του, πραγματοποί-
ησαν μια έρευνα που περιελάμβανε 
64 ασθενείς, με προχωρημένου στα-
δίου TNBC, που έλαβαν θεραπεία με 
καπεσιταβίνη (Capesitabine) για 4 
εβδομάδες (800 mg/m2, δύο φορές 
την ημέρα, τις ημέρες 1-5, 8-12, 15-
19), πακλιταξέλη (Paclitaxel) (80 mg/
m2 τις ημέρες 1, 8 και 15 για μέγιστο 
διάστημα 6 κύκλων) και μπεβασιζου-
μάμπη (Bevacizumab) (10 mg/kg τις 
ημέρες 1 και 14) κάθε 4 εβδομάδες 
μέχρι την μη αποδεκτή τοξικότητα ή 
την πρόοδο της νόσου. Αποδείχθηκε 
ότι αυτό το τριπλό σχήμα είχε αποτε-
λεσματική αντικαρκινική δράση, με 
αποδεκτά επίπεδα τοξικότητας (32).
Το 2016, δημοσιεύθηκαν τα αποτελέ-
σματα μιας διεθνούς τυχαιοποιημέ-
νης μελέτης 2.591 γυναικών ασθενών 
με διηθιτικό TNBC. Χορηγήθηκε χη-
μειοθεραπεία είτε ως μονοθεραπεία 
είτε συνδυαστικά με μπεβασιζουμά-
μπη, σε δόση  5 mg/kg εβδομαδιαί-
ως. Η μελέτη αυτή, συνέκρινε τις δύο 
θεραπείες, οδηγώντας στο συμπέρα-
σμα ότι δεν υπάρχει σημαντικό όφε-
λος από την προσθήκη μπεβασιζου-
μάμπης σε μη προχωρημένο TNBC 
(33).
Ένα χρόνο αργότερα, μια μελέτη 
46 ασθενών, εξέτασε την αποτελε-
σματικότητα της πακλιταξέλης, της 
καρβοπλατίνης (Carboplatin) και της 
μπεβασιζουμάμπης έναντι του μετα-
στατικού TNBC, με χορήγηση 10 mg/
kg ενδοφλεβίως τις ημέρες 1 και 15, 
ενός κύκλου 28 ημερών. Παρατηρή-
θηκε ότι το σχήμα αυτό, προσέφερε 
σημαντική κλινική ανταπόκριση χω-
ρίς τις σοβαρές παρενέργειες που 
σχετίζονται με τη μπεβασιζουμάμπη 
(24).
Το 2018 διεξήχθη μια κλινική με-
λέτη φάσης ΙΙ που περιλάμβανε 55 
γυναίκες, ηλικίας 33 έως 83 ετών, 
με διηθητικό TNBC. Χορηγήθηκε 
ναμπ-πακλιταξέλη (Nabpaclitaxel) και 
μπεβασιζουμάμπη ενδοφλεβίως, σε 
δοσολογία 10 mg/kg τις ημέρες 1 και 

15, μαζί με θεραπεία συντήρησης με 
μπεβασιζουμάμπη και ερλοτινίμπη 
(Erlotinib), την ίδια δόση. Σύμφωνα 
με τον Symonds και τους συνεργάτες 
του, η ανωτέρω θεραπεία, δεν αύξη-
σε την επιβίωση όπως αναμενόταν, η 
δε θεραπεία συντήρησης, προσέφε-
ρε ένα διάλειμμα από την χημειοθε-
ραπεία (34)
Την επόμενη χρονιά, μια άλλη με-
λέτη, εξέτασε σε 45 ασθενείς μέσης 
ηλικίας 62 ετών, με TNBC, τα αποτε-
λέσματα χορήγησης πακλιταξέλης και 
μπεβασιζουμάμπης στα 10 mg/kg τις 
ημέρες 1 και 15. Σύμφωνα με αυτά, 
η μπεβασιζουμάμπη αποδείχθηκε 
ωφέλιμη με περιορισμένη τοξικότη-
τα, παρατείνοντας την επιβίωσή των 
ασθενών (35).

Ανοσοπροποποιητικοί παράγοντες

Ο υποδοχέας της πρωτεΐνης του προ-
γραμματισμένου κυτταρικού θανά-
του (PD-1) εκφράζεται στην επιφά-
νεια των Τ-ρυθμιστικών κυττάρων. 
Τόσο τα λεμφοκύτταρα όσο και τα 
καρκινικά κύτταρα συνδέονται με τον 
PD-1 μέσω του προσδέτη αυτού, που 
ονομάζεται PD-L1. Ο PD-L1 δεν απα-
ντάται φυσιολογικά στα επιθηλιακά 
κύτταρα (36, 37). Η σύνδεση του PD-1 
με τον PD-L1 οδηγεί στην αναστολή 
της δράσης των Τ-φονικών κυττάρων 
(Τ-killer cells) έναντι των καρκινικών 
κυττάρων και μειώνει την παραγω-
γή φλεγμονωδών κυτοκινών. Με τον 
τρόπο αυτό, Τ-killers και καρκινικά 
κύτταρα αλληλεπιδρούν. Οι αναστο-
λείς των PD-1 και ΡD-L1 αναστέλλουν 
τα ανοσολογικά σημεία ελέγχου που 
αναφέρονται παραπάνω και βελτι-
ώνουν την ανοσολογική απόκριση 
που προκαλείται από τα Τ-killer cells 
(37). Στον TNBC, ο PD-L1 εκφράζεται 
σε σχετικά υψηλά επίπεδα, κατά κύ-
ριο λόγο σε ανοσοποιητικά κύτταρα 
(λεμφοκύτταρα που διεισδύουν στον 
όγκο, [Τumor infiltrating lymphocytes, 
TILs) και λιγότερο σε καρκινικά κύττα-
ρα (38). Για αυτό το λόγο ο TNBC συ-
νιστά ιδανικό στόχο για δοκιμές αντι-
PD-1 / PD-L1 παραγόντων (39)
Το 2016, ο Nanda και οι συνεργάτες 
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του, μέσω μίας μη τυχαιοποιημένης 
μελέτης, στην οποία συμμετείχαν 
32 γυναίκες ηλικίας 29 έως 72 ετών, 
με θετικό PD-L1 TNBC, μελέτησαν 
τα αποτελέσματα από την ενδοφλέ-
βια χορήγηση πεμπρολιζουμάμπης 
(pembrolizumab), σε δόση 10mg/kg. 
Φάνηκε ότι είναι κλινικά αποτελε-
σματική έναντι των καρκινικών κυτ-
τάρων και είναι ανεκτή, με περιορι-
σμένη τοξικότητα (40).
Ένα χρόνο αργότερα, μια μελέτη φά-
σης Ι αξιολόγησε την κλινική ανταπό-
κριση 168 ασθενών με μεταστατικό 
καρκίνο του μαστού, συμπεριλαμ-
βανομένων 58 ασθενών με TNBC. Οι 
ασθενείς έλαβαν πεμπρολιζουμάμπη 
σε δόση 10mg/kg, κάθε 2 εβδομάδες. 
Ειδικά  στις ασθενείς με TNBC, παρα-
τηρήθηκε αυξημένη αντινεοπλασμα-
τική δράση, χωρίς σοβαρές ανεπιθύ-
μητες ενέργειες (41).
Την επόμενη χρονιά, μια ομάδα 170 
γυναικών ηλικίας 28 έως 85 ετών με 
TNBC, που είχαν ήδη υποβληθεί σε 
χημειοθεραπεία, έλαβε ενδοφλέβια 
200mg πεμπρολιζουμάμπης σε δι-
άστημα 30 λεπτών, κάθε 3 εβδομά-
δες, για μέγιστο διάστημα 2 ετών. Οι 
ασθενείς αυτές, παρουσίασαν σημα-
ντική κλινική ανταπόκριση με αποδε-
κτές ανεπιθύμητες ενέργειες (42).
Επιπλέον, μια άλλη μελέτη φάσης 
ΙΙ, αξιολόγησε την αποτελεσματικό-
τητα και το προφίλ ασφάλειας της 
πεμπρολιζουμάμπης ως θεραπεία 
πρώτης γραμμής, σε 84 ασθενείς με 
PD-L1 θετικό TNBC. Προέκυψαν ση-
μαντικές ενδείξεις ότι η θεραπεία 
με πεμπρολιζουμάμπη, χαρακτηρίζε-
ται από χαμηλό ποσοστό εμφάνισης 
σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών, 
προσφέροντας ταυτόχρονα σημαντι-
κό αντινεοπλασματικό όφελος (43).

Αναστολείς PARP-1.

Η σύνθεση πολυ-ADP ριβόζης  αποτε-
λεί μία από τις πρωταρχικές αποκρί-
σεις στις θραύσεις των κλώνων του 
DNA. Η πολυμεράση της πολυ-(ADP 
ριβόζης) 1 (PARP-1), ως σταθερό στοι-
χείο της χρωματίνης, επάγει την επι-

διόρθωση του DNA μέσω διαφόρων 
μηχανισμών, όπως η προσέλκυση άλ-
λων πρωτεϊνών αποκατάστασης και 
η δέσμευση θραυσμάτων DNA (44-
48). Οι αναστολείς PARP επάγουν την 
απόπτωση, προκαλώντας συσσώρευ-
ση κατεστραμμένου κυτταρικού DNA. 
Έτσι, η αναστολή του PARP-1 μπορεί 
να σταματήσει τη διαδικασία ή την 
επισκευή, σε μια ενδιάμεση κατάστα-
ση μονής έλικας (46, 47, 49).
Το 2015, 141 ασθενείς με TNBC στα-
δίου ΙΙ-ΙΙΙα συμμετείχαν σε μια τυ-
χαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙ. Οι 
ασθενείς αυτοί, χωρίστηκαν σε τρεις 
ομάδες ανάλογα με τη νεοεπικουρική 
θεραπεία την οποία έλαβαν. Έτσι, άλ-
λοι έλαβαν μόνο πακλιταξέλη, άλλοι 
πακλιταξέλη και ινιπαρίμπη (Iniparib) 
μία φορά τη βδομάδα και οι υπόλοι-
ποι πακλιταξέλη και ινιπαρίμπη δύο 
φορές την εβδομάδα. Οι ερευνητές 
οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι η 
ανταπόκριση ήταν παρόμοια και στις 
τρεις ομάδες, καθώς και ότι η προ-
σθήκη της ινιπαρίμπης δεν αύξησε 
ούτε την αντικαρκινική δράση ούτε 
όμως και την τοξικότητα (50).
Ένα χρόνο αργότερα, μία ομάδα 
45 ασθενών με μεταστατικό TNBC 
συμμετείχε σε μια τυχαιοποιημέ-
νη μελέτη φάσης ΙΙ. Οι ασθενείς 
αυτοί έλαβαν κυκλοφωσφαμίδη 
(Cyclophosphamide) ως μονοθερα-
πεία ή συγχορηγούμενη με 60mg βε-
λιπαρίμπη (Veliparib) ημερησίως, σε 
κύκλους 21 ημερών. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της μελέτης, δεν προ-
έκυψε καμία βελτίωση στο ποσοστό 
ανταπόκρισης από συνδυασμό της 
κυκλοφωσφαμίδης με βελιπαρίμπη, 
σε σχέση τη χορήγησή της ως μονο-
θεραπεία (51).

Αντι-ανδρογόνα.

Οι υποδοχείς ανδρογόνων (AR) ανευ-
ρίσκονται τόσο φυσιολογικό όσο και 
στον κακοήθη μαζικό ιστό. Στον καρ-
κίνο, ο βαθμός έκφρασής τους ποικί-
λει ανάλογα με τον ιστολογικό τύπο. 
Περίπου το 10-15% των ασθενών με 
TNBC, που εκφράζουν τους AR, εμ-
φανίζουν καλύτερη πρόγνωση (52, 

53). Το 2018, ο Traina και οι συνερ-
γάτες του, μελέτησαν 175 ασθενείς 
με AR θετικό, τοπικά προχωρημένο 
ή μεταστατικό TNBC. Οι ασθενείς αυ-
τοί, έλαβαν 160mg ενζαλουταμίδης 
(Enzalutamide) μία φορά ημερησίως, 
κατά τη διάρκεια προόδου της νόσου. 
Η προοπτική αυτή φάσης ΙΙ μελέτη, 
κατέδειξε σημαντικό κλινικό όφελος 
από τη χρήση ενζαλουταμίδης (54).
Τον επόμενο χρόνο, μια ομάδα επι-
στημόνων αξιολόγησε την αποτελε-
σματικότητα από τη χορήγηση αμπι-
ρατερόνης (Abiraterone Acetate) 
(1.000mg ημερησίως) και πρεδνιζό-
νης (Prednisone) (10mg ημερησίως) 
σε 34 ασθενείς με AR θετικό, τοπικά 
προχωρημένο ή μεταστατικό TNBC. 
Βρέθηκε ότι η χορήγηση της αμπιρα-
τερόνης επέφερε σημαντικό κλινικό 
όφελος μετά από 6 μήνες θεραπείας. 
Επιπλέον, η πλειονότητα των ανεπι-
θύμητων ενεργειών χαρακτηρίστη-
καν ως πρώτου και δευτέρου βαθμού 
(55).

Αναστολείς της οδού PI3K / AKT / 
mTOR. 

Οι διαταραχές στο μονοπάτι PI3K 
/ AKT / mTOR θεωρούνται συχνές 
σε διάφορους υποτύπους καρκίνου 
του μαστού, συμπεριλαμβανομέ-
νου του TNBC (56). Συγκεκριμένα, 
η υπερέκφραση ρυθμιστών όπως ο 
υποδοχέας επιδερμικού αυξητικού 
παράγοντα (EGFR), η απώλεια λει-
τουργίας της ομόλογης της τενσίνης 
φωσφατάσης (PTEN) ή η παρουσία 
μεταλλάξεων οι οποίες ενεργοποι-
ούν την υπομονάδα άλφα της PI3K 
(PIK3CAα), μπορεί να προκαλέσουν 
ογκογόνο ενεργοποίηση αυτής της 
οδού, στον TNBC (57-59). Επαγόμενο 
του PI3K είναι το ΑΚΤ, το οποίο ανα-
στέλλεται από την ιπατασερτίμπη 
(Ipatasertib) (60). Το 2017, ο Kim και 
οι συνεργάτες του, διεξήγαγαν μια 
τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙ, 
στην οποία συμμετείχαν 124 γυναί-
κες που έπασχαν από μεταστατικό ή 
τοπικά προχωρημένο TNBC και ECOG 
score <2. Χορηγήθηκε πακλιταξέλη, 
ιπατασερτίμπη (400mg) ή εικονικό 
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φάρμακο (Placebo), κατά τις ημέρες 
1 και 21 σε κάθε κύκλο (28 ημέρες). 
Παρατηρήθηκε ότι η περίοδος επιβί-
ωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου, ήταν 
μεγαλύτερη στους ασθενείς που 
έλαβαν ιπατασερτίμπη σε σχέση με 
εκείνους που έλαβαν placebo. Επι-
πλέον, ο κίνδυνος εμφάνισης ανεπι-
θύμητων ενεργειών βαθμού ≥3 ήταν 
οριακά υψηλότερος στους ασθενείς 
που έλαβαν ιπατασερτίμπη, σε σύ-
γκριση με αυτούς που έλαβαν θερα-
πεία placebo (61).
Όσον αφορά τους αναστολείς mTOR, 
το 2016 μελετήθηκαν σε 52 γυναίκες 
ασθενείς με TNBC που συμμετείχαν 
σε μια μελέτη φάσης Ι. Την πρώτη 
ημέρα κάθε κύκλου (διάρκειας 21 
ημερών) χορηγήθηκαν στις συμμετέ-
χουσες μπεβακιζουμάμπη και λιπο-
σωμική δοξορουβικίνη (Liposomal 
doxorubicin), σε συνδυασμό με εβε-
ρολίμη (Everolimus) ή τεμσιρολίμη 
(Temsirolimus). Και οι δύο συνδυα-
σμοί έδειξαν αξιοσημείωτη δράση 
κατά του TNBC. Επιπροσθέτως, οι 
παρεκκλίσεις της οδού PI3K σχετίζο-
νταν με αυξημένη ανταπόκριση (62).
Το επόμενο έτος, μελετήθηκε η 
χορήγηση σισπλατίνης (Cisplatin) 
εβδομαδιαίως για 12 εβδομάδες, 
πακλιταξέλης εβδομαδιαίως για 11 
εβδομάδες (η χορήγηση ξεκίνησε 1 
εβδομάδα μετά την έναρξη της σι-
σπλατίνης) και everolimus 5mg ή 
εικονικού φαρμάκου, καθημερινά 
για 12 εβδομάδες, σε 145 ασθενείς 
με TNBC σταδίου II / III και ECOG 
score <2. Τα αποτελέσματα κατέ-
δειξαν ότι η τριπλή συνδυαστική 

θεραπεία απέτυχε στο να βελτιώσει 
την κλινική έκβαση των ασθενών, σε 
σύγκριση με τη θεραπεία σισπλατί-
νης-πακλιταξέλης. Επιπλέον, κατα-
γράφηκαν περισσότερα ανεπιθύμη-
τα συμβάματα (63).

Αναστολείς τυροσίνικής κινάσης. 

Ο MET είναι υποδοχέας της κινάσης 
της τυροσίνης, ο οποίος συνδέε-
ται με τον αυξητικό παράγοντα των 
ηπατοκυττάρων (HGF) (64). Η ενερ-
γοποίησή του οδηγεί σε πολλαπλα-
σιασμό, επιβίωση και διείσδυση των 
καρκινικών κυττάρων και σχετίζεται 
με κακή πρόγνωση (65-70). Η καμπο-
ζαντινίμπη (Cabozantinib) αποτελεί 
έναν αναστολέα κινάσεων τυροσί-
νης, όπως είναι ο ΜΕΤ και ο υποδο-
χέας 2 του αγγειακού ενδοθηλιακού 
αυξητικού παράγοντα (VEGFR2) (71).
Το 2016, ο Tolaney και οι συνεργάτες 
του, διεξήγαγαν μια φάσης ΙΙ μελέτη 
στην οποία συμμετείχαν 35 γυναί-
κες μέσης ηλικίας 50 ετών, με μετα-
στατικό TNBC. Στις συμμετέχουσες 
χορηγήθηκε καμποζαντινίμπη 60mg 
μία ημερησίως για 3 εβδομάδες. 
Μέσω της ανάλυσης των βιοδεικτών 
αίματος κατά τη διάρκεια της θερα-
πείας, απεδείχθη ότι η καμποζαντι-
νίμπη ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό 
σύστημα και εμποδίζει την αγγειογέ-
νεση. Επομένως, φάνηκε να εμφα-
νίζει κλινικό όφελος, χωρίς μάλιστα 
ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού >3, 
παρόλο που η ανταπόκρισή της υπο-
λειπόταν σε ασθενείς που είχαν στο 
παρελθόν υποβληθεί σε θεραπεία 
για μεταστατικό TNBC (72).

Συμπεράσματα

Ο TNBC χαρακτηρίζεται από μεγάλη 
μεταστατική ικανότητα και συνδέε-
ται με φτωχά κλινικά αποτελέσματα. 
Οι ασθενείς με TNBC δεν επωφελού-
νται από ορμονική θεραπεία ή θερα-
πεία με αντισώματα έναντι του HER2 
(τραστουζουμάμπη), καθώς οι όγκοι 
τους δεν εκφράζουν τους υποδο-
χείς ER, PR και HER2. Η χειρουργική 
επέμβαση, η ακτινοθεραπεία και η 
χημειοθεραπεία, που χρησιμοποιού-
νται μόνες ή σε διάφορους συνδυα-
σμούς, αποτελούν επί του παρόντος 
τις κύριες αξιόπιστες θεραπευτικές 
επιλογές για τους ασθενείς με TNBC. 
Έτσι, είναι απαραίτητο να διεξαχθούν 
μελέτες με ειδικά επιλεγμένους πλη-
θυσμούς ασθενών, καθώς η ομάδα 
των TNBC είναι αρκετά ετερογενής. 
Όπως φαίνεται σε αυτήν την ανασκό-
πηση, έχουν προκύψει πολλοί νέοι 
θεραπευτικοί στόχοι, όπως: HDACI, 
αντι-αγγειογενετικοί παράγοντες, 
ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες, 
αναστολείς PARP-1, αντι-ανδρογόνα 
και αναστολείς τυροσινικής κινάσης 
τυροσίνης. Επιπλέον, η στόχευση της 
οδού PI3K / AKT / mTOR αποτελεί 
ακόμα ένα εξελισσόμενο υποσχόμε-
νο πεδίο, όσον αφορά τη θεραπεία 
του TNBC.
Εν κατακλείδι, καθώς προκύπτουν 
νέες ευκαιρίες από τη στόχευση 
νέων μονοπατιών στην ανάπτυξη του 
TNBC, πρέπει να διεξαχθούν περισσό-
τερες κλινικές μελέτες, προκειμένου 
να εξεταστεί το προφίλ τοξικότητας 
και η αποτελεσματικότητα των νέων 
πιθανών θεραπευτικών επιλογών.
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Εικόνες

Πίνακες

Πίνακας 1. Κυριότεροι υπότυποι του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού (TNBC).

Υπότυπος TNBC

 Βασικού χαρακτήρα Basal-like 1 (BL-1)

 (Basal-like) Basal-like 2 (BL-2)

Μεσεγχυματικού χαρακτήρα (Μ)

Μεσεγχυματικού - Βλαστικού χαρακτήρα (MSL)

Ανοσορυθμιστικού τύπου (ΙΜ)

Τύπου υποδοχέα ανδρογόνων (LAR)

Ασταθούς τύπου



σελ.  30 ΤΕΥΧΟΣ 09

Συμπεράσματα από το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού

HDAC

VEGFMET

AR PARP-1

PI3K/
AKT/

mTOR

PD-1
PDL-1

TNBC

Διάγραμμα 1. Πιθανοί μελλοντικοί θεραπευτικοί στόχοι έναντι του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού (TNBC).
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ΒΡΑΒΕΙΟ 3ΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΒΙΟΨΙΑ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ 
ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (FREEHAND SPECT)
Ιωάννα Ακρίδα1, Ευθυμία Παπακωνσταντίνου2, Ταβλάς Παναγιώτης1, Μαρία-Ιωάννα Αργέντου3

1. Ιατρός, Χειρουργική Κλινική, Πανεπ. Γεν. Νοσ. Πατρών (ΠΓΝΠ)

2. Ιατρός, Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, ΠΓΝΠ

3. Επίκουρη Καθηγήτρια, Χειρουργική Κλινική, ΠΓΝΠ

Η βιοψία λεμφαδένων φρουρών 
είναι η επέμβαση εκλογής στη 
σταδιοποίηση της μασχάλης σε 

ασθενείς με καρκίνο μαστού χωρίς κλι-
νικά διηθημένους μασχαλιαίους λεμ-
φαδένες, ενώ φαίνεται ότι έχει θέση 
και στη σταδιοποίηση της μασχάλης 
όταν υπάρχει πλήρης ανταπόκριση 
μετά από προεγχειρητική χημειοθερα-
πεία 1. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει 
πλέον κατανοητό ότι ο όρος λεμφαδέ-
νας φρουρός αναφέρεται σε ομάδα 
λεμφαδένων. Η αφαίρεση μόνο ενός 
ή δύο λεμφαδένων έχει βρεθεί ότι δεν 
εξασφαλίζει τη σωστή σταδιοποίηση 
της μασχάλης 2. 
Οι μέθοδοι αναγνώρισης των λεμφα-
δέων φρουρών περιλαμβάνουν τη 
χρωστική μπλε του μεθυλενίου, που 
έχει και τα περισσότερα ψευδώς αρ-
νητικά αποτελέσματα, το ραδιενερ-
γό τεχνήτιο με ποσοστό ανίχνευσης 
πάνω από 97% και το συνδυασμό των 
δύο παραπάνω, όπου η ευαισθησία 
προσεγγίζει το 100% 3. Έγχυση του 
ραδιοϊσοτόπου στο Τμήμα Πυρηνικής 
Ιατρικής 2-24 ώρες προεγχειρητικά 
και διενέργεια σπινθηρογραφήματος 
αποτελούν μέρος του πρωτοκόλλου 
πολλών ευρωπαϊκών κέντρων. 
Η τεχνολογία freehand SPECT αφορά 
σε ένα σύστημα παραγωγής τρισδιά-
στατης απεικόνισης διεγχειρητικά (real 
time scanning) που στηρίζεται στην το-
μογραφία εκπομπής μονού φωτονίου 
και επιτρέπει την οπτική ανίχνευση 
ραδιενεργού σήματος στο σώμα. Απο-
τελείται από ένα συμβατικό ανιχνευτή 
γ-ακτινοβολίας, ένα οπτικό σύστημα 
ανίχνευσης υπερύθρων, ένα λογισμι-

κό επεξεργασίας των δεδομένων για 
τρισδιάστατη ανακατασκευή της εικό-
νας και μία υψηλής ευκρίνειας οθόνη 
4. Υπάρχουν σχετικά λίγα δεδομένα 
στη βιβλιογραφία σχετικά με τη χρή-
ση της τεχνολογίας freehand SPECT 
για τη βιοψία λεμφαδένα φρουρού 
στον καρκίνο του μαστού, στο μελά-
νωμα και σε καρκίνους κεφαλής και 
τραχήλου, όπως επίσης και για την 
αφαίρεση μη ψηλαφητών βλαβών του 
μαστού αφότου αυτές έχουν ραδιοση-
μανθεί 4.
Με βάση τα παραπάνω αποφασί-
σαμε να μελετήσουμε τη χρήση της 
τεχνολογίας freehand SPECT κατά τη 
διενέργεια της βιοψίας λεμφαδένων 
φρουρών ασθενών με καρκίνο μα-
στού. Το υλικό μας ήταν όλες οι ασθε-
νείς που υποβλήθηκαν σε βιοψία λεμ-
φαδένων φρουρών από τον Οκτώβριο 
2017 ως τον Απρίλιο 2019 στο Πανεπι-
στημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. 
Έγινε περιθηλαία έγχυση Tc-99 στο 
Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής αμέσως 
πριν τη είσοδο στο χειρουργείο. Το σύ-
στημα freehand SPECT (declipseSPECT, 
SurgicEye, Munich) χρησιμοποιήθηκε 
διεγχειρητικά για δημιουργία τρισδιά-
στασης απεικόνισης ραδιοσημασμέ-
νων λεμφαδένων φρουρών. Η βιοψία 
λεμφαδένων φρουρών έγινε με τη βο-
ήθεια γ-κάμερας (CrystalProbe, Crystal 
Photonics, Berlin) και του συστήματος 
freehand SPECT.
Αξιολογήθηκαν τα δεδομένα 56 ασθε-
νών ηλικίας 34-87 ετών. Από αυτές, 39 
υποβλήθηκαν σε επέμβαση διατήρη-
σης του μαστού και 17 σε μαστεκτομή. 
Κατά μέσο όρο έγινε έγχυση 70MBq 

Tc-99 περιθηλαία, περίπου 1 ώρα πριν 
την απεικόνιση με freehand SPECT. 
Τουλάχιστον 1 λεμφαδένας αναγνω-
ρίστηκε εντός 3min (μέσος όρος) σε 
όλες τις ασθενείς. Αφαιρέθηκαν 4,4 
λεμφαδένες (μέσος όρος) ανά ασθε-
νή (εύρος 2-7). Από τις 19 ασθενείς με 
λεμφαδενικές μεταστάσεις, 10 υπο-
βλήθηκαν σε λεμφαδενικό καθαρισμό 
και 9 ασθενείς με 1-2 διηθημένους 
λεμφαδένες υποβλήθηκαν σε συντη-
ρητική επέμβαση διατήρησης του μα-
στού και επικουρική ακτινοθεραπεία, 
με βάση όσα γνωρίζουμε από τη μελέ-
τη ACOSOG Z0011 5. Η μέση διάρκεια 
της επέμβασης ήταν 45min.
Συνεπώς, η χρήση του συστήματος 
freehand SPECT κατά τη βιοψία λεμ-
φαδένων φρουρών στον καρκίνο του 
μαστού είναι ασφαλής και αποτελε-
σματική χωρίς να παρατείνει ιδιαίτερα 
τη διάρκεια της επέμβασης. Επίσης, η 
προεγχειρητική διενέργεια σπινθη-
ρογραφήματος που αποτελεί μέρος 
του πρωτοκόλλου πολλών ευρωπαϊ-
κών κέντρων μπορεί, με το ανωτέρω 
πρωτόκολλο χορήγησης άμεσα προ-
εγχειρητικά του ραδιοϊσοτόπου, να 
παραλειφθεί. Τέλος, πιστεύουμε ότι 
η τεχνολογία freehand SPECT πιθανόν 
να αποκτήσει ιδιαίτερη κλινική αξία σε 
“δύσκολους” λεμφαδένες φρουρούς 
όπως για παράδειγμα μετά από εισα-
γωγική συστηματική χημειοθεραπεία 
σε τοπικά προχωρημένους καρκίνους 
μαστού, όπου επιβάλλεται ο συνδυ-
ασμός δύο τεχνικών για την ανάδειξη 
των λεμφαδένων φρουρών, ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό των ψευ-
δώς αρνητικών αποτελεσμάτων 6.
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Βιβλιογραφία

Εικόνες

Εικόνα 1. (Α) Ένα σημείο αναφοράς τοποθετείται πάνω στον ασθενή (λευκό βέλος) και ένα δεύτερο πάνω στον ανιχνευτή της γ-κάμερας (κόκκινο βέ-
λος). Η περιοχή ενδιαφέροντος σαρώνεται σε τρεις διαστάσεις και δημιουργείται μία εικόνα με βάση τον προσανατολισμό του ασθενούς και του ανι-
χνευτή της γ-κάμερας. (Β) Η τρισδιάστατη αναπαράσταση πάνω στον ασθενή όπου το πράσινο σημείο παριστά την εντόπιση του λεμφαδένα φρου-
ρού. (C) Πλησιάζοντας το λεμφαδένα στόχο ο ανιχνευτής εντοπίζει ραδιενεργό σήμα που μεταφράζεται σε ποσοστό πρόσληψης ραδιοϊσοτόπου.

Εικόνα 2. Αριστερά το σύστημα freehand SPECT (declipseSPECT, SurgicEye, Munich). Δεξιά διεγχειρητική εικόνα του εν λόγω συστήματος όπου το 
λευκό βέλος επισημαίνει την απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο του ραδιοσημασμένου λεμφαδένα στόχου. 



σελ.  33ΤΕΥΧΟΣ 09

Εικόνα 3. Κλινικά και ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά των 19 ασθενών με διηθημένους λεμφαδένες 

Συμπεράσματα από το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού
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ΒΡΑΒΕΙΟ 1ΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

HER2- ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΔΗΣ (LUMINAL) ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
ΜΑΣΤΟΥ, ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕΝΟΣ ΒΑΣΕΙ KI67 ΣΕ Α ΚΑΙ Β ΥΠΟΤΥΠΟ. 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ 2 ΥΠΟΤΥΠΩΝ.
 Χόρτης Π.,  Περιστεράκη Σ, Γκάνης Β., Ματσαγκος Τ., Μπανταγκιώνης Μ., Γλαβά Χ,  Λανιτης Σ

Β’ Χειρουργική κλινική και μονάδα μαστού, Γενικό κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ, Αθήνα

Συμπεράσματα από το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού

Εισαγωγή: Στις μέρες μας η μορια-
κή ταξινόμηση του καρκίνου του μα-
στού θεωρείται σημαντικό εργαλείο 
στη λήψη αποφάσεων. Η ανοσοϊστο-
χημεία (ΕR, PgR, Her2, Ki67) αποτελεί 
ένα εύχρηστο, αξιόπιστο και οικονο-
μικό εργαλείο για την ταξινόμηση 
των όγκων σε luminal υπότυπους (οι 
οποίοι είναι ορμονοευαίσθητοι), και 
non-luminal ( μη ορμονοεξαρτόμε-
νοι) . Λιγότερο σαφής είναι η υποκα-
τηγοριοποίηση των luminal όγκων σε 
luminal A και Β. Αυτό βασίζεται κυ-
ρίως στην κατάσταση του HER2 και, 
παρότι αμφιλεγόμενο, στο βαθμό 
θετικότητας του Ki67.  Ο σκοπός αυ-
τής της μελέτης ήταν να αξιολογήσει 
τις ομοιότητες, τις διαφορές και την 
επιθετικότητα μεταξύ των HER2 αρ-
νητικών luminal υποτύπων με υψηλή 
και χαμηλή τιμή Ki67.
Υλικό και μέθοδος: Η παρούσα με-
λέτη αφορά σε 400 νέους ασθενείς 

με καρκίνο μαστού, εκ των οποίων 
6,8% ήταν HER2 θετικοί, με αρνητι-
κούς ορμονικούς υποδοχείς, 13,5% 
είχαν τριπλά αρνητικούς όγκους, ενώ 
οι εναπομείναντες είχαν θετικούς 
ορμονικούς υποδοχείς (luminal). 149 
ασθενείς είχαν θετικούς ορμονικούς 
υποδοχείς και ήταν HER2 αρνητικοί, 
με τιμή Ki67<13,5% (χαρακτηριζόμε-
νοι ως luminal A), ενώ 169 ασθενείς 
είχαν θετικούς ορμονικούς υποδο-
χείς και είτε ήταν HER2 θετικοί είτε 
είχαν τιμή Ki67>13,5% (χαρακτηρι-
ζόμενοι ως luminal B). Αποκλείσαμε 
όλους τους ασθενείς με HER2 θετι-
κούς όγκους (Ν=71), ώστε τον μονα-
δικό δείκτη υποκατηγοριοποίησης 
των 2 ομάδων να αποτελεί η τιμή 
του Ki67 και εν συνεχεία συγκρίναμε 
τις 2 ομάδες ( ομάδα Α= Ki67<13,5% , 
ομάδα Β=Ki67>13,5%. 
Αποτελέσματα: Δεν υπήρξαν στα-
τιστικώς σημαντικές διαφορές στα 

ακόλουθα: ηλικία, ηλικία εμμηναρ-
χής και εμμηνόπαυσης, αριθμό τέ-
κνων, διάρκεια συμπτωμάτων, αριθ-
μό φρουρών λεμφαδένων. Επιπλέον, 
δεν υπήρξαν διαφορές στα ποσοστά 
των ακολούθων: προ/ μετεμμηνο-
παυσιακές ασθενείς, ύπαρξη τέκνων, 
θηλασμός, χρήση αντισυλληπτικών 
δισκίων/ θεραπεία ορμονικής υπο-
κατάστασης, κάπνισμα και χρήση 
αλκοόλ, ιστορικό με παθολογία στο 
μαστό, οικογενειακό ιστορικό κακο-
ήθειας, εντόπιση του όγκου, πολυ-
εστιακότητα, ένδειξη μαστεκτομής, 
παρουσία ενδοεπιθηλιακού (insitu) 
στοιχείου, θετικός λεμφαδένας 
φρουρός, καταλληλότητα βάσει της 
Ζ0011. Παρόλα αυτά, υπήρχαν σημα-
ντικές διαφορές σε πολλές σημαντι-
κές μεταβλητές, όπως απεικονίζεται 
και στον πίνακα:
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  A ( Ki67<13,5%) N=149 B ( Ki67>13,5%) N=98 P value 

Μέγεθος στη μαστογραφία (mm) 17.96 27.87 0.029

Μέγεθος στο υπερηχογράφημα (mm) 16.42 26.59 0.011

Κλινικό μέγεθος  25.18 34.27 0.013

Μέγεθος στην ιστολογική 19.96 27.98 0.007

Αριθμός θετικών λεμφαδένων 1.55 3.31 0.027

Προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) 35% 21.6% 0.009

Ψηλαφητή μάζα  65% 82.6% 0.012

Διήθηση δέρματος  25.5% 38% 0.031

Κλινικά θετικοί λεμφαδένες 8.8% 33% <0.0001

Grade 1 31.3% 5.2% <0.0001

 2 59.5% 40.5%

 3 7.6% 33% 

Τύπος λεμφαδενικών 

μεταστάσεων 1. Αρνητικοί λεμφαδένες 58.5% 42.6% 0.037

2. Μικρομεταστάσεις σε λεμφαδένες 9.4% 5.9% 

3. Μακρομεταστάσεις σε λεμφαδένες 32.1% 51.5%

Συμπέρασμα: Η χρήση του ορίου 13,5% στην τιμή του Ki67 για την ταξινόμηση των ασθενών σε luminal Aκαι luminal 
B όγκους φαίνεται να αποτελεί χρήσιμο εργαλείο, καθώς οι ασθενείς με υψηλό Ki67 έχουν πιο επιθετικούς όγκους, 
με υψηλότερο grade, μεγαλύτερου μεγέθους, περισσότερο εκτεταμένους και με περισσότερους διηθημένους λεμφα-
δένες. Αυτοί οι ασθενείς ενδέχεται να μην αποτελούν κατάλληλους ασθενείς για την Ζ0011, καθώς υπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα ύπαρξης παραπάνω από 2 θετικών λεμφαδένων στην τελική ιστολογική εξέταση. Όλα αυτά θα πρέπει να 
λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν στη λήψη αποφάσεων, όταν η προεγχειρητική βιοψία παρουσιάζει το συγκεκριμένο 
ανοσοϊστοχημικό προφίλ.

Συμπεράσματα από το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού
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ΒΡΑΒΕΙΟ 2ΗΣ ΚΑΛYΤΕΡΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ABSTRACT

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 
ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΟ Γ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ 

ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ.
Γεώργιος Πετράκης1, Δέσποινα Κεφιλή1, Χαρίκλεια Αντωνίου1, Ελένη Ιατράκη1, Ιωάννης Χρηστίδης1,  

Αικατερίνη Ρέτσα1, Κωνσταντίνος Τσιμπώνης2, Αθανάσιος Κουράκος1, Στυλιανός Μοσχονάς1,  
Νικόλαος Τσιμινικάκης1, Κωνσταντίνος Οικονόμου1 

1. Ιατρός, Β΄ Χειρουργική κλινική Γ.Ν. Χανίων

2. Ιατρός, Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης, τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής

Εισαγωγή: Η χειρουργική αντιμε-
τώπιση του καρκίνου του μαστού 
στο Γ.Ν. Χανίων και τα ποσοστά υπο-
τροπής σε συνάρτηση με το στάδιο, 
έρχονται σε συμφωνία με αυτά που 
περιγράφονται στην διεθνή βιβλιο-
γραφία γεγονός που υποδεικνύει το 
καλό ογκολογικό αποτέλεσμα που 
επιτυγχάνεται.
Σκοπός: Αναδρομική παρουσίαση 
των περιστατικών καρκίνου του μα-
στού που αντιμετωπίστηκαν στην Β’ 
Χειρουργική Κλινική του Γ.Ν. Χανίων 
κατά την πενταετία 2012-2016 και 
των ποσοστών επιτυχούς αντιμετώ-
πισης με κριτήριο τα ποσοστά τοπι-
κής και απομακρυσμένης υποτροπής.

Υλικό και μέθοδος: Κατά το διάστημα 
2012-2016 πραγματοποιήθηκαν 498 
επεμβάσεις για καρκίνο του μαστού 
εκ των οποίων 180 τροποποιημένες 
ριζικές μαστεκτομές, 298 ογκεκτομές 
που συνδυαστήκαν με συμπληρωμα-
τική ακτινοθεραπεία καθώς και 20 
τροποποιημένες ριζικές μαστεκτο-
μές για καρκίνο σταδίου ΙΙΙΑ και ΙΙΙΒ 
triple(-) μετά από προεγχειρητική 
χημειοθεραπεία με σκοπό την μείω-
ση του καρκινικού όγκου και την επί-
τευξη εξαιρεσιμότητας. Λεμφαδένας 
φρουρός πραγματοποιήθηκε σε όλες 
τις περιπτώσεις όγκων σταδίου ΙΙΑ 
και ΙΙΒ ενώ στις υπόλοιπες περιπτώ-
σεις έγινε δειγματοληψία μασχάλης 

επίπεδου Ι και ΙΙ.
Συμπεράσματα: Τα όρια εκτομής 
ήταν αρνητικά στο σύνολο των επεμ-
βάσεων.                  Τα ποσοστά υπό-
τροπης συσχετίστηκαν με βάση το 
στάδιο της νόσου.                                 Σε 
πρώιμο καρκίνο του μαστού σταδίου 
ΙΙΑ και ΙΙΒ δεν παρατηρήθηκε τοπι-
κή υποτροπή ούτε υποτροπή με την 
μορφή απομακρυσμένων μεταστάσε-
ων σε follow up διετίας. Σε στάδιο ΙΙΙΑ 
και ΙΙΙΒ τα ποσοστά τοπικής υποτρο-
πής ήταν 2% και 15% αντίστοιχα ενώ 
απομακρυσμένες μεταστάσεις εμφα-
νίστηκαν στο 5% των ασθενών σταδί-
ου ΙΙΙΑ και στο 18% ασθενών σταδίου 
ΙΙΙΒ κατά το διετές follow up.
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ΒΡΑΒΕΙΟ 3ΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 ΚΛΙΝΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

A. Kώστογλου1,2, Ε. Δήμου2, Κ. Παπαπαρασκευά2, Δ. Απέσσου2, Π. Νταλιάνη2, Σ. Καταλανής1,  Γ. Μεταξάς1

1. Γ.Ν. Έλενα Βενιζέλου

2. Γ.Ν. Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο

Εισαγωγή 

Ο καρκίνος του μαστού στους άνδρες 
αποτελεί μια σπάνια νόσο που αφο-
ρά <1%  του συνόλου του καρκίνου 
του μαστού [1]. Η μειωμένη κλινική 
υποψία συχνά οδηγεί σε καθυστερη-
μένη διάγνωση, και συνεπώς χειρότε-
ρη πρόγνωση. 
Σκοπός
Η παρουσίαση των παρακάτω πέντε 
περιστατικών και η σύντομη ανασκό-
πηση της βιβλιογραφίας έχουν ως 
σκοπό να αυξήσουν την επίγνωση για 
την ύπαρξη της νόσου, συνοψίζοντας 
τη διαγνωστική και θεραπευτική της 
προσέγγιση

Υλικό- Μέθοδος

Συμπεράσματα-Συζήτηση

Στο δυτικό κόσμο ο καρκίνος του μα-
στού στους άνδρες αποτελεί το <1% 
όλων των ανδρικών νεοπλασιών [1]. 
Η μέση ηλικία διάγνωσης είναι τα 67 
έτη(5-10 μεγαλύτερη σε σχέση με τις 
γυναίκες)[1]. Οι παράγοντες κινδύνου 
περιλαμβάνουν την ηλικία, την έκθε-
ση στην ακτινοβολία, γενετικούς πα-
ράγοντες, καθώς και παράγοντες που 
επηρεάζουν την ισορροπία οιστρογό-
νων-ανδρογόνων[2,4]. Το συνηθέστε-
ρο σύμπτωμα προσέλευσης είναι ψη-
λαφητό ανώδυνο μόρφωμα υπό τη 
θηλαία άλω[3]. Σχεδόν όλοι οι ιστο-
λογικοί τύποι που ανευρίσκονται στις 
γυναίκες περιγράφονται και στους 
άνδρες. Το 90% είναι διηθητικοί εκ 
των οποίων 90% πορογενείς,2% θη-
λώδεις και 1% λοβιακοί [2]. 10% είναι 

μη διηθητικοί, στην πλειοψηφία τους 
DCIS [3]. To LCIS είναι εξαιρετικά σπά-
νιο. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται 
με κλινικά, απεικονιστικά και ιστο-
λογικά κριτήρια (triple assessment). 
Η απλή μαστεκτομή αποτελεί τη συ-
νηθέστερη χειρουργική θεραπεία. Οι 
κατευθυντήριες οδηγίες τόσο για τη 
σταδιοποίηση της μασχάλης όσο και 
για την επικουρική θεραπεία είναι 
ίδιες με αυτές των γυναικών. Για τους 
ορμονοευαίσθητους όγκους συνίστα-
ται ταμοξιφαίνη ενώ υπάρχουν λίγα 
δεδομένα για τους αναστολείς αρω-
ματάσης. Για τον ορμονοευαίσθητο 
μεταστατικό καρκίνο η ταμοξιφαίνη 
αποτελεί τη θεραπεία εκλογής. Η 
χημειοθεραπεία αποτελεί θεραπεία 
εκλογής σε μεταστατικό καρκίνο με 
αρνητικούς υποδοχείς.
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Εισολκή θηλής

Ψηλαφητή μάζα

Εισολκή θηλής
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Ιστολογικός
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Ductal invasive
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Ductal invasive
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Επιβίωση

-Επιβίωση ελέυθερης 
νόσου:
38 μήνες

-Επιβίωση ελεύθερης 
νόσου:
21 μήνες

-Επιβίωση ελεύθερης 
νόσου: 16 μήνες
-Απομακρυσμένη 
υποτροπή (οστά)

-Επιβίωση ελεύθερης 
νόσου:
12 μήνες 

-Επιβίωση ελεύθερης 
νόσου:
18μήνες
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Βιβλιογραφία

Eικόνα 1: Α) Invasive ductal carcinoma, PR, 100x

Εικόνα 2: A) Mammogram L CC view, B) Invasive ductal carcinoma, H&E, 200x
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Εικόνα 3: A) Mammogram L CC view, B) Invasive ductal carcinoma, H&E, 100x

Εικόνα 4: A) Mammogram L MLO view, B) Invasive ductal carcinoma, H&E, 100x

Εικόνα 5: A) Mammogram L MLO view, B) Invasive ductal carcinoma, H&E, 400x
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Το έτος 2019 πραγματοποιήθηκαν οι εξής επιστημονικές 
εκδηλώσεις της ΕΧΕΜ:

•  5-6 Οκτωβρίου 2019:  22η Ετήσια Διημερίδα – Μετεκ-
παιδευτικό Μάθημα «Καρκίνος Μαστού», Αμφιθέτρο 
ΝΙΜΤΣ, Αθήνα.

•  1-3 Νοέμβριου 2019: «7Ο Πανελλήνιο Συνέδριο  Ελλη-
νικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού (ΕΧΕΜ)», Ξενο-
δοχείο ROYAL OLYMPIC, Αθήνα.

•  6-7 Δεκεμβρίου 2019: «2Ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη 
χειρουργική και ογκοπλαστική χειρουργική μαστού με 
πρακτική άσκηση», Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο 
της ΕΛΠΕΝ, Πικέρμι Αττικής.

Επίσης πραγματοποιήθηκαν οι εξής επιστημονικές εκδη-
λώσεις υπό την αιγίδα της ΕΧΕΜ:
•  3- 4 Μαΐου 2019: «4Ο Eπιστημονικό Συνέδριο της Ελλη-

νικής Εταιρείας Απεικόνισης Μαστού», Ελληνική Εται-
ρεία Απεικόνισης Μαστού, Ξενοδοχείο Divani Caravel, 
Αθήνα.

•  18 Μαΐου 2019: «Ημερίδα Ψηφιακής Τομοσύνθεσης 
– Μαστογραφικά Καθοδηγούμενων Βιοψιών», Ένωση 
Ακτινολόγων Μαστού Ελλάδος, Αμφιθέατρο του Χωρέ-

μειου Ερευνητικού Κέντρου του Νοσοκομείου ΠΑΙΔΩΝ- 
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, Αθήνα.

•  7η-8η Ιουνίου 2019: «4Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολο-
γίας Μαστού», Μονάδα Μαστού Μεταξά, Αμφιθέατρο 
του ΕΑΝΠ «Μεταξά», Πειραιάς.

•  19-21 Σεπτεμβρίου: «6Ο Πανελλήνιο Forum των γυ-
ναικών στην ογκολογία στην Ελλάδα», Γυναίκες στην 
Ογκολογία, Ξενοδοχείο Daios, Θεσσαλονίκη.

•  11-13 Οκτωβρίου 2019: «2Ο Συνέδριο Χειρουργικής 
Ογκολογίας Μαστού – Νεότερα δεδομένα και εξελίξεις 
στην θεραπευτική πρακτική», Ερευνητική Χειρουργική 
Ογκολογική Εταιρεία Ελλάδος, Mediterranean Palace,  
Θεσσαλονίκη.

•  23-24 Νοεμβρίου 2019: «Hands on… στην Προεγχειρη-
τική αντιμετώπιση του Καρκίνου του Μαστού», Ελληνι-
κή Διεπιστημονική Εταιρεία Καρκίνου Μαστού, Μονάδα 
Μαστού, Νοσοκομείο METROPOLITAN, Πειραιάς. 

•  13-14 Δεκεμβρίου 2019: «5η Διεπιστημονική προσέγ-
γιση του καρκίνου του μαστού και του γυναικολογι-
κού καρκίνου από τη θεωρία στη πράξη», Ελληνική 
Διεπιστημονική Εταιρεία Καρκίνου Μαστού, Ξενοδοχείο 
Hilton, Αθήνα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΧΕΜ ΤΟ 2019
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Φωτογραφικό υλικό από το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο
της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού
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Σεμινάριο στη Χειρουργική και Ογκοπλαστική 
Χειρουργική του Μαστού με Πρακτική Άσκηση

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,
Έχουμε πει πολλές φορές από αυτό 
το βήμα της ΕΧΕΜ πόσο ιδιαίτερη 
νόσος είναι ο καρκίνος του μαστού. 
Κι αυτό όχι μόνο γιατί είναι η συχνό-
τερη κακοήθεια στις γυναίκες, αλλά 
και γιατί προσβάλει το κατ’ εξοχήν 
σύμβολο της θηλυκότητας, συχνά σε 
νεαρότερες παραγωγικές ηλικίες. Και 
παρόλη την πρόοδο στις επικουρικές 
θεραπείες, η χειρουργική αφαίρεση 
του όγκου παραμένει ο ακρογωνιαίος 
λίθος της αντιμετώπισής του.
Κάθε επέμβαση επί του μαστού όμως 
επηρεάζει την εμφάνιση και τον ψυ-
χισμό της γυναίκας με τα αποτελέ-
σματα – ψυχολογικά και σωματικά 
– να επιμένουν για χρόνια μετά την 
περάτωση της θεραπείας.
Συνεπώς, η χειρουργική του μαστού 
έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, είναι επι-
στήμη και τέχνη. Ο χειρουργός κα-
λείται να αφαιρέσει με ογκολογική 
επάρκεια τη νόσο αλλά και να επιτύ-
χει ένα αισθητικά ικανοποιητικό απο-
τέλεσμα. Για να γίνει αυτό  προϋποτί-
θεται μακροχρόνια και εξειδικευμένη 
εκπαίδευση και το «πάντρεμα» δε-
ξιοτήτων από διαφορετικούς τομείς 
της χειρουρικής.
Εκπληρώνωντας αυτό που θεωρεί κα-
θήκον της η ΕΧΕΜ στην εκπαίδευση 
των Χειρουργών Μαστού διοργανώ-
νει κάθε Δεκέμβριο το «Σεμινάριο 
στη Χειρουργική και Ογκοπλαστική 
Χειρουργική του Μαστού με Πρα-
κτική Άσκηση». Αυτό λαμβάνει χώρα 
στο πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέ-
ντρο της ΕΛΠΕΝ στο Πικέρμι, όπου οι 
εκπαιδευόμενοι εξασκούνται σε ζω-
ικό πρότυπο (χοίρους) σε διάφορες 
χειρουργικές τεχνικές που αφορούν 
στην ογκολογική εκτομή και στην 
αποκατάσταση του μαστού, όπως την 
προσέγγιση της μασχάλης, τη βιοψία 
φρουρού λεμφαδένα, τα διάφορα 
είδη ογκοπλαστικών επεμβάσεων, 
τις μαστοπλαστικές επί καρκίνου,  
τη χρήση ενθεμάτων κι ακυτταρικών 
μεμβρανών (ADM), την παρασκευή 
και μεταφορά κρημνών, την κατα-

σκευή νεοθηλής, την εντόπιση μη 
ψηλαφητών όγκων με παραμαγνητι-
κά υλικά και ειδικούς ανιχνευτές κλπ. 
Ταυτόχρονα, και με βάση τη γνώση 
ότι οι υπέρηχοι είναι πλέον το δεξί 
χέρι του χειρουργού μέσα και έξω 
από το χειρουργείο, υπάρχει στο 
πρόγραμμα της εκπαίδευσης αρκετός 
χρόνος για εξάσκηση στους υπερή-
χους και συγκεκριμένα την αναγνώ-
ριση μη ψηλαφητών βλαβών, τη βιο-
ψία με βελόνη υπό υπερηχογραφικό 
έλεγχο, την τοποθέτηση οδηγών-συρ-
μάτων και σήμανσης (markers) στον 
όγκο κλπ. Ο θεωρητικός χρόνος πε-
ριορί ζεται στον απολύτως απαραί-
τητο και δίνεται ιδιαίτερη βάση στην 

hands –on πρακτική εξάσκηση. Οι εκ-
παιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες 
των τεσσάρων  και τοποθετούνται 
σε χειρουργικά τραπέζια. Σε κάθε 
χειρουργικό τραπέζι βρίσκεται ένας 
έμπειρος χειρουργός ως εκπαιδευτής 
και ο κάθε εκπαιδευόμενος έχει την 
ευκαιρία να πραγματοποιήσει κάθε 
τεχνική τουλάχιστον μία φορά ως 
πρώτος χειρουργός. 
Να σημειώσουμε ότι το Σεμινάριο δε 
δύναται και δε φιλοδοξεί να υποκα-
ταστήσει την προβλεπόμενη χειρουρ-
γική ειδίκευση στη χειρουργική του 
μαστού και την εκμάθηση σε πραγμα-
τικές συνθήκες με πραγματικές ασθε-
νείς. Θεωρούμε όμως ότι αποτελεί 
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χρήσιμο εργαλείο για την εκμάθηση 
απαιτητικών τεχνικών πριν εφαρμο-
στούν από νέους γιατρούς στο χει-
ρουργείο.
Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι 
κανένας από τους εκπαιδευτές δεν 
έχει οποιοδήποτε οικονομικό όφελος 
από τη δραστηριότητα αυτή και μά-
λιστα κάποιοι έρχονται από μακριά, 
αφήνοντας προσωπικές και επαγγελ-
ματικές υποχρεώσεις. Η συμμετο-
χή που καλούνται να πληρώσουν οι 
συμμετέχοντες χρησιμοποιείται για 
την κάλυψη τμήματος των –πολλών- 

εξόδων του Σεμιναρίου. Οφείλουμε 
εξάλλου αναγνώριση στις Εταιρεί-
ες-Χορηγούς που προσφέρουν χρη-
ματικά ποσά ή και υλικά απαραίτητα 
για τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου, 
καθώς και στην ΕΛΠΕΝ και το προσω-
πικό του Κέντρου που στέκεται πάντα 
αρωγός στην δράση μας αυτή.
Είχαμε την τιμή το 2019 να συνδιορ-
γανώσουμε το 2ο Σεμινάριο με την 
Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία και 
να έχουμε την Αιγίδα της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Η σημαντικότερη όμως αναγνώριση 

είναι για εμάς οι ίδιοι οι εκπαιδευό-
μενοι που έσπευσαν με ενθουσιασμό 
από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της 
Κύπρου και έδωσαν αξία στην προ-
σπάθειά μας.

Ελπίζοντας ότι οι νεότεροι συνάδελ-
φοι και όλη η χειρουργική κοινότητα 
θα συνεχίσει να αγκαλιάζει το «Σεμι-
νάριο στη Χειρουργική και Ογκοπλα-
στική Χειρουργική του Μαστού με 
Πρακτική Άσκηση», η ΕΧΕΜ δεν μπο-
ρεί παρά να δεσμευτεί να συνεχίσει 
την προσπάθεια.



σελ.  45ΤΕΥΧΟΣ 09



σελ.  46 ΤΕΥΧΟΣ 09



σελ.  47ΤΕΥΧΟΣ 09



σελ.  48 ΤΕΥΧΟΣ 09



σελ.  49ΤΕΥΧΟΣ 09

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία

Pfizer Hellas Α.Ε. Λ. Μεσογείων 243, 154 51 Νέο Ψυχικό, Τηλ.: 210 6785800
Pfizer Hellas Α.Ε. Cyprus Branch Λεωφόρος Αθαλάσσας 26, 2018 Λευκωσία, Κύπρος Tηλ.: 22817690
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