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ΝΕΑΤα

ΕΧΕΜ
της

Είμαι ιδιαίτερα ευχαρι-
στημένος για την πραγ-
ματικά θερμή υποδοχή
που έτυχε από εσάς το
πρώτο τεύχος των ΝΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΧΕM. Μία προσπά-
θεια η οποία στο ξεκί-

νημα της είχε στόχο να ενεργοποιήσει όλα τα μέλη
της αλλά και γιατρούς συναφών, προς τη χειρουρ-
γική του μαστού ειδικοτήτων, έτσι ώστε να κά-
νουμε αυτό το Ιντερνετικό  περιοδικό όσο γίνεται
πιο ενδιαφέρον και  επιστημονικά αρτιότερο.
Από το πρώτο τεύχος μέχρι σήμερα που αναρτή-
θηκε το δεύτερο, μεσολάβησαν αρκετές δραστη-
ριότητες της ΕΧΕΜ. 
Προσπαθώντας να τονίσουμε και να επαναπροσ-
διορίσουμε το κοινωνικό μας προφίλ και την προ-
σφορά μας στο συνάνθρωπο, μία ομάδα γιατρών
της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού
συμμετείχε σε συνεργασία με την Axion Hellas
στην εθελοντική έξοδο και την προσφορά ιατρι-
κών υπηρεσιών στους κατοίκους της Βόρειας Χίου
και πιο συγκεκριμένα στη Βολισσό αλλα και στα
ηρωικά Ψαρά. Ένα τριήμερο όπου συμμετείχαμε
και προσφέραμε αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες μας
και εξετάσαμε περισσότερες από 200 γυναίκες. 
Μία άλλη δραστηριότητα ήταν ένα τριήμερο κοι-

νωνικής δράσης στη Θεσσαλονίκη όπου περισσό-
τερες  από 650 γυναίκες εξετάστηκαν δωρεάν σε
συνεργασία με ακτινολόγους, μία εκδήλωση η
οποία έτυχε θερμής υποστήριξης από την Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας . 
Βρισκόμενοι στο κατώφλι μιας καινούργιας χρο-
νιάς, σχεδιάζουμε εκπαιδευτικές συναντήσεις και
δράσεις που θεωρούμε ότι θα προάγουν το γενι-
κότερο όφελος τόσο των μελών μας αλλά και
όσων παρακολουθούν τις δραστηριότητες μας. 
Σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο έχει ενεργοποι-
ηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε να  στη
Γενική συνέλευση του 2018  να  σας παρουσιά-
σουμε τις προτάσεις μας.
Περιμένουμε όμως και τις δικές σας σκέψεις και
προτάσεις για το πως θέλετε να δραστηριοποι-
ηθεί  η  ΕΧΕΜ,  η οποία πριν από λίγες μέρες συμ-
πλήρωσε 17 χρόνια  από την ίδρυσή της. 
Τέλος, για το εξαιρετικά επιτυχημένο συνέδριο της
εταιρείας μας, που πραγματοποιήθηκε πριν από
λίγες μέρες στο Ξενοδοχείο Royal Olympic θα
υπάρχει εκτενής περιγραφή στο επόμενο τεύχος
του περιοδικού μας το οποίο θα αναρτηθεί περί
τα τέλη Δεκεμβρίου.
Βασίλης Βενιζέλος 
Πρόεδρος ΕΧΕΜ 
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Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα ήθελα να σάς ευχα-
ριστήσω ιδιαιτέρως για
τη θερμή υποδοχή που
επιφυλάξατε στα ΝΕΑ
ΤΗΣ ΕΧΕΜ καθώς και
για τη διάθεσή σας να
συνεισφέρετε  με επι-
στημονικά άρθρα και
ιδέες στην επιτυχία του

ιντερνετικού μας περιοδικού. Πιστεύω ότι με κοι-
νές προσπάθειες το περιοδικό αυτό μπορεί να
γίνει μία πλατφόρμα διεπιστημονικής ενημέρω-
σης και ανταλλαγής απόψεων σε σχέση με τη μα-
στολογία και ιδιαίτερα με τον  καρκίνο του
μαστού.  Στο διάστημα που μεσολάβησε από το
πρώτο τεύχος έλαβε χώρα και το ιδιαίτερα επιτυ-
χημένο συνέδριο της ΕΧΕΜ που μας έδωσε την
ευκαιρία να συναντηθούμε και να συζητήσουμε
για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να λει-
τουργήσει το περιοδικό.

Εκ μέρους της συντακτικής επιτροπής ελπίζω σε
προτάσεις όσον αφορά τα θέματα που επιθυ-
μείτε να θιγούν καθώς και σε ενδιαφέροντα
άρθρα όλων των εμπλεκομένων ειδικοτήτων. Εύ-
χομαι δε το περιοδικό να είναι το έναυσμα για εν-
διαφέρουσες επιστημονικές αναζητήσεις.

Η Υπεύθυνη Σύνταξης του Newsletter
Κορνηλία Αναστασάκου 

Μήνυμα από την υπεύθυνη Σύνταξης

Χαιρετισμός Προέδρου ΕΧΕΜ
Αγαπητά μέλη της ΕΧΕΜ
Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος για την πραγματικά θερμή υπο-
δοχή που έτυχε από εσάς το πρώτο τεύχος των ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΧΕM. 
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Η χρήστικότητα της Μαγνητικής
Τομογραφίας Μαστού στην

Προεγχειρητική Χημειοθεραπεία
(Neoadjuvant Chemotheraphy-NAC)

του Μαστού

Γλυκερία  Μπουλογιάννη MD,PhD| Ακτινοδιαγνώστρια Μαστού European Diploma of Breast Imaging (EDBI)
Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης 

H σύγχρονη εφαρμογή της προ-
εγχειρητικής χημειοθεραπείας
περιλαμβάνει εκτός από τα χη-

μειoθεραπευτικά φάρμακα και στο-
χευμένες θεραπείες με αποτέλεσμα
την πιθανή διακοπή ή αλλαγή του σχή-
ματος της θεραπείας.

Οι απεικονιστικές μέθοδοι που χρη-
σιμοποιούνται στην εκτίμηση της αν-
ταπόκρισης είναι η μαστογραφία, τό
υπερηχογράφημα και η μαγνητική μα-
στογραφία.

Είναι γενικά αποδεκτό βιβλιογραφικά
ότι η μαγνητική μαστογραφία έχει την
μεγαλύτερη ακρίβεια συγκριτικά με
την συμβατική απεικόνιση στην εκτί-
μηση της πλήρους παθολοανατομικής
ανταπόκρισης καθώς καί στην ανα-
γνώριση της υπολλειματικής νόσου
στο τέλος της προεγχειρητικής χημει-
οθεραπειας.

Οι αλλαγές τόσο οι μορφολογικές όσο
και οι λειτουργικές που αναγνωρίζονται
με τη μαγνητική μαστογραφία έμμεσα

αντανακλούν την απάντηση των χη-
μειοθεραπευτικών φαρμάκων και των
στοχευμένων θεραπειών.

Από ογκολογικής πλευράς ο συνδια-
σμός προεγχειρητικής χημειοθεραπειας
υπό MRM έλεγχο,μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί στην εκτίμηση της της χημει-
οευαισθησίας των όγκων με σκοπό
την αποφυγή άσκοπης τοξικής θερα-
πείας σε ασθενείς που δεν ανταπο-
κρίνονται.

Ως προεγχειρητική χημειοθεραπεία
(NAC) ορίζεται η χορήγηση χημειοθε-
ραπείας πριν τη χειρουργική αντιμε-
τώπιση. Κύρια ένδειξη αποτελούσε
έως τώρα η θεραπεία μη χειρουργή-
σιμων καρκίνων του μαστού και στόχος
ήταν η μείωση του μεγέθους του όγκου,
έτσι ώστε η χειρουργική αφαίρεση να
είναι εφικτή (Swain SM et al 1987).
Όμως η εφαρμογή NAC έχει σήμερα
προχωρήσει και περιλαμβάνει ακόμη
και πρώιμους καρκίνους, με στόχο τη
μείωση του μεγέθους του όγκου ώστε
η χειρουργική θεραπεία που θα ακο-

λουθήσει να είναι περισσότερο συν-
τηρητική (Rastogi P et al 2008, Mauri
D et al 2005). Σε περιπτώσεις που
υπάρχει διήθηση του μείζονος θωρα-
κικού μυός ή του δέρματος, μετά NAC,
η χειρουργική αντιμετώπιση μπορεί
να καταστεί απλούστερη (Mauri D et
al 2005). Δυνητικά επίσης, ένα μη απο-
τελεσματικό θεραπευτικό σχήμα μπο-
ρεί να αλλάξει και να αντικατασταθεί
με ένα περισσότερο αποτελεσματικό
κλινικά, με κέρδος τόσο οικονομικό
όσο και υποκειμενικό για την ασθενή,
η οποία ταλαιπωρείται λιγότερο (Sotiri-
ou C et al 2002, Pusztai L et al 2003).
Μάλιστα αναφέρεται ότι παρ’ όλο που
η συνολική επιβίωση δεν διαφέρει αν
η χημειοθεραπεία προηγηθεί της χει-
ρουργικής επέμβασης ή εάν γίνει μετά,
το ποσοστό ολικής μαστεκτομής μει-
ώνεται σημαντικά, χωρίς επιπτώσεις
στον τοπικό έλεγχο της νόσου. Επι-
πρόσθετα, αν η χημειοθεραπεία γίνει
προεγχειρητικά, εμφανίζει λιγότερες
παρενέργειες.

Η προεγχειρητική χημειοθεραπεία χρησιμοποιείται γιά να οδηγήσει ανεγχείρητους
και τοπικά προχωρημένους καρκίνους στο χειρουργείο.  Η επίτευξη πλήρους
παθολοανατομικής ανταπόκρισης στο τέλος της προεγχειρητικής χημειοθεραπείας
είναι στενά συνδεδεμένη με ευνοϊκή κλινική έκβαση.

ΝΕΑ ΕΧΕΜ
ΤΗΣΤΑ
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Το κύριο πλεονέκτημα που έχει η χο-
ρήγηση NAC είναι, όπως προαναφέρ-
θηκε, η μείωση του μεγέθους του όγ-
κου (Makris A et al 1997, Fischer B et
al 1998). Στη δική μας σειρά σε 3 από
τις 16 περιπτώσεις υπήρξε 100% αν-
ταπόκριση, δεδομένου ότι με βάση
τα αποτελέσματα της MRM ο όγκος
εξαφανίστηκε. Η MRM, σύμφωνα με
τους Warren RML et al (2004) αποτελεί
εξέταση εκλογής για την εκτίμηση της
ανταπόκρισης στη ΝΑC, δεδομένου
ότι επιτυγχάνει ακριβέστερη συσχέτιση
με τα ιστοπαθολογικά ευρήματα, συγ-
κριτικά με άλλες απεικονιστικές με-
θόδους. Η ανταπόκριση στη NAC με
βάση την MRM εκτιμάται καλύτερα,
συγκριτικά με την κλινική εξέταση και
η ευαισθησία της κυμαίνεται από 94-
100% ενώ η ειδικότητά της ανέρχεται
στο 80% (Gilles R et al 1994, Drew PJ
et al 2001, Partridge SC et al 2002,
Weatherall PT et al 2001). Ο ορισμός
της εκτίμησης της ανταπόκρισης στη
NAC βασίζεται σε κριτήρια (Response
Evaluation Criteria in Solid Tumors –
RECIST) που καθόρισαν οι Therasse P
et al (2000) και τροποποίησαν οι Eise-
hauer EA et al (2009). Σύμφωνα με
αυτά τα κριτήρια πλήρης ανταπόκριση
(Complete Response, CR) ορίζεται η
πλήρης εξαφάνιση όλων των βλαβών
– στόχων και όλων των σημείων που
μπορεί να υποδηλώνουν υπολειμμα-
τική νόσο. Μερική ανταπόκριση (Partial
Response, PR) ορίζεται η μείωση του
αθροίσματος των μέγιστων διαμέτρων
των βλαβών – στόχων κατά 30% ή πε-
ρισσότερο, παράλληλα με τη μη εμ-
φάνιση νέας βλάβης και τη μη αύξηση
συνυπάρχουσας βλάβης. Ως σταθερό-
τητα (Stable Disease, SD) ορίζεται όταν
δεν υπάρχει PR ή PD, ενώ υποτροπή
(Progressive Disease PD) θεωρείται
όταν το άθροισμα των μέγιστων δια-
μέτρων των βλαβών – στόχων έχει αυ-
ξηθεί κατά 20% ή περισσότερο και αν
υπάρχει οποιαδήποτε μεταβολή σε
άλλες συνυπάρχουσες βλάβες. Σημει-
ώνεται ότι βλάβη – στόχος συνήθως
είναι αυτή με τη μεγαλύτερη διάμετρο.
Παρά την αυξημένη της ακρίβεια σε
σχέση με άλλες απεικονιστικές μεθό-
δους, με την MRM μπορεί να υπερ- ή
υπο-εκτιμηθεί η υπολειπόμενη νόσος.
Αυτό οφείλεται στο ότι η εκτίμηση

της ανταπόκρισης επηρεάζεται από
το πρότυπο απάντησης του όγκου στη
NAC, από το είδος του χημειοθερα-
πευτικού σχήματος και από τις αντι-
δραστικές αλλαγές που υφίσταται ο
όγκος μετά NAC (Orel S 2008). 

Eίναι γενικά αποδεκτό ότι η MRM είναι
πολύ ακριβής όταν ο όγκος εμφανίζεται
«ως μάζα» με σαφή όρια. Αντίθετα, η
MRM δεν παρέχει απόλυτη ακρίβεια
όταν ο όγκος εμφανίζεται ως «μη
μάζα», διότι μετά τη NAC ο όγκος κα-
τακερματίζεται, με αποτέλεσμα την
παραμονή υπολειμματικής νόσου υπό
μορφή διάσπαρτων μικρο-εστιών. Ιδι-
αίτερα τα ILC και τα εκτεταμένα DCIS
πιο συχνά εμφανίζονται ως «μη μάζες»,
οπότε η ακρίβεια της MRM είναι μει-
ωμένη (Chen JH et al 2008, Bahri S et
al 2009, Loo CE et al 2011,). 

Σύμφωνα με άλλη μελέτη, η ακρίβεια
της MRM επηρεάζεται από τα μοριακά
χαρακτηριστικά του καρκίνου .Οι θε-
τικοί HER2 καρκίνοι λόγω της ανταπό-
κρισής τους στην trastuzumab εκτι-
μώνται καλύτερα με την MRM διότι
δεν κατακερματίζονται. Αντίθετα, η
διαγνωστική ακρίβεια της MRM στου-
ςHER2 αρνητικούς όγκους είναι ελατ-
τωμένη. Γενικά έχει δειχθεί ότι η MRM
έχει μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια
στην εκτίμηση της υπολειμματικής νό-
σου όταν η βιολογική συμπεριφορά
των όγκων είναι πιο επιθετική, πράγμα
που εκφράζεται όταν ο δείκτης πολ-
λαπλασιασμού Ki67 είναι υψηλός (με-
γαλύτερος από 40%) και στους τριπλά
αρνητικούς όγκους (Chen JH et al 2011,
Gomez-Raposo C et al 2012, Kuzucan
A et al 2012, McGuire KP et al 2011,
Nakahara H et al 2011,, Loo CE et al
2011). Μάλιστα θεωρείται ότι σε μα-
γνήτες 3Τ οι οποίοι χαρακτηρίζονται
από καλύτερη χωρική διακριτικότητα
και υψηλό λόγο σήματος προς θόρυβο,
η MRM αναδεικνύει καλύτερα τις βλά-
βες συγκριτικά με τους μαγνήτες 1,5Τ,
με αποτέλεσμα ακριβέστερη εκτίμηση
της ανταπόκρισης στη NAC (Heldahl
MG et al 2011). 

Τα πρότυπα εμφάνισης των όγκων
στην MRM μετά NAC διακρίνονται σε:
συρρίκνωση, φωλεά-δακτυλιοειδή και
μικτά. Όταν ο όγκος μετά NAC εμφα-

νίζεται στην MRM ως μια μοναδική
ρικνωτική βλάβη, χωρίς κα  τα  κερμα -
τισμό, το πρότυπο θεωρείται συρρί-
κνωση. Οι όγκοι που κατακερματίζονται
σε πολλαπλές μικρές μάζες ή που εμ-
φανίζουν κεντρική, μη αγγειούμενη
περιοχή, έτσι ώστε να εμπλουτίζονται
περιφερικά στην MRM μετά NAC, εμ-
φανίζουν πρότυπο που χαρακτηρίζεται
ως φωλεά ή δακτυλιοειδές (Kim JH et
al 2007). 

Με βάση τα RECIST κριτήρια η απει-
κονιστική ανταπόκριση στη NAC χω-
ρίζεται σε 4 κατηγορίες. Στην πρώτη
κατηγορία περιλαμβάνεται η πλήρης
απουσία εμπλουτιζόμενου όγκου (Com-
plete Response CR). Στη δεύτερη κα-
τηγορία περιλαμβάνεται η μερική αν-
ταπόκριση του όγκου (Partial Response
PR) με βάση τη μείωση του μεγέθους
του, στην τρίτη κατηγορία περιλαμ-
βάνεται η πρόοδος της νόσου (Pro-
gressive Disease PD) με βάση την αύ-
ξηση του μεγέθους του και στην τέ-
ταρτη κατηγορία, η Σταθερή Νόσος
(Stable Disease – SD), όπως έχει ήδη
περιγραφεί (McLaughlin et al 2011,
Therasse P et al 2000, Van Goethem
M et al 2007). 

Βιβλιογραφικά υπάρχουν αρκετές μι-
κρές και μεσαίου μεγέθους σειρές στις
οποίες αναφέρεται ότι ακρίβεια στη
δυναμική MRM υπάρχει στο 70% (Sar-
dannelli F 2010). Στο υπόλοιπο 30%
παρατηρείται υπο- ή υπερ-εκτίμηση
του αποτελέσματος. Παρ’ όλο που τα
δεδομένα είναι προς το παρόν περιο-
ρισμένα, αναμένονται πολύ περισσό-
τερα από μία μεγάλη έρευνα σε εξέλιξη
που περιλαμβάνει πληροφορίες από
πολλά ερευνητικά κέντρα (American
College of Radiology Imaging Network:
ACRIN) (Hylton NM et al 2010). 

Σε όλες τις μελέτες η απουσία εμ-
πλουτισμού μετά NAC υποδηλώνει
πλήρη ανταπόκριση. Παρ’ όλα αυτά
δεν μπορεί να αποκλείσει ούτε υπο-
λειπόμενο DCIS ούτε υπολειπόμενες
φωλεές καρκινικών κυττάρων. Άλλος
καλός δείκτης πλήρους ανταπόκρισης
είναι η αλλαγή της κινητικής του σκια-
στικού από καμπύλη τύπου ΙΙ ή ΙΙΙ σε
καμπύλη τύπου Ι. Παρουσία ανιχνεύ-
σιμης εμπλουτιζόμενης εστίας με καμ-

ΝΕΑ ΕΧΕΜ
ΤΗΣΤΑ



πύλη τύπου Ι στη κοίτη του αρχικού
όγκου μπορεί να οφείλεται σε υπο-
λειπόμενες διάσπαρτες φωλεές διη-
θητικού καρκίνου, σε υπολειπόμενο
DCIS ή σε κοκκιωματώδη ιστό. Κατά
συνέπεια, οποτεδήποτε αυτό είναι
εφικτό, θα πρέπει να γίνει προσπάθεια
να συμπεριληφθούν αυτές οι περιοχές
στην τελική χειρουργική εξαίρεση
(Nakamura S et al 2002, Bahri S et al
2009).

Σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδο-
μένα υπάρχουν αρκετές μελέτες σε
εξέλιξη βάσει των οποίων με την DWI
τεχνική μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα
η πρώιμη ανταπόκριση στη NAC (μετά
τον πρώτο χημειοθεραπευτικό κύκλο)
(Pickles MD et al 2006, Sharma U et al
2009,) ακόμη δε περισσότερο η αντα-
πόκριση στη NAC λίγες ημέρες μετά
την έναρξη των θεραπειών (Galous JP
et al 1999). 

Στη μελέτη των Sharma U et al (2009)
εκτιμήθηκε τόσο η μεταβολή του όγκου
του νεοπλάσματος όσο και η μεταβολή
της διαμέτρου του, καθώς και του
ADC. Αναδείχτηκε ότι η εκατοστιαία
μεταβολή του ADC μετά τον πρώτο
χημειοθεραπευτικό κύκλο ήταν στα-
τιστικά σημαντική μεταξύ των ασθενών
που ανταποκρίθηκαν και αυτών που
δεν ανταποκρίθηκαν, ενώ αυτό δεν
παρατηρήθηκε κατά τις μετρήσεις του
όγκου (volume) και της διαμέτρου του
νεοπλάσματος. Μετά από 3 κύκλους
NAC η ευαισθησία και ειδικότητα της
τιμής του ADC για την εκτίμηση της
αποτελεσματικότητας της NAC ήταν
68% και 100% αντίστοιχα. 

Στη μελέτη των Fangberget A et al
(2011) αναφέρεται ότι άριστη τιμή
ADC είναι όταν αυτή υπολογίζεται με-
γαλύτερη από 1,42×10-3 mm2/sec (με
τιμή b 750 s/mm2) μετά από 4 κύκλους
NAC. Αυτό δίνει ευαισθησία και ειδι-
κότητα 88% και 80% για την εκτίμηση
των ανταποκρινόμενων και μη αντα-
ποκρινόμενων ασθενών αντίστοιχα.
Ομοίως, οι Li XR et al (2012) αναφέρουν
σημαντική αύξηση του ADC μετά NAC
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Εικόνα 1 Διηθητικό Καρκίνωμα Πόρων βαθμού κακοήθειας ΙΙΙ πριν τη
χορήγηση NAC σε γυναίκα ασθενή 36 ετών με ψηλαφητή σκληρία στον
αριστερό μαστό. (Α) Ακολουθία Τ1W FAT SAT μετά χορήγηση παραμα-
γνητικής ουσίας, όπου παρατηρείται εκτεταμένη, εμπλουτιζόμενη εξερ-
γασία στο έσω ημιμόριο του αριστερού μαστού με καμπύλη της
δυναμικής του σκιαστικού τύπου ΙΙΙ (washout) και παρουσία διογκωμέ-
νων λεμφαδένων στην αριστερή μασχάλη. Στις εικόνες διάχυσης DWI
(Β) το σήμα είναι υψηλό, ενώ από τη χαρτογράφηση του συντελεστή
προφανούς διάχυσης ADC προκύπτει τιμή ίση με 0,9mm2/sec. Στο φα-
σματοσκοπικό έλεγχο (Γ) ανιχνεύεται μικρή κορυφή χολίνης στα
3.2ppm.



στους ασθενείς που ανταποκρίνονται
στη θεραπεία, πράγμα που δεν συμ-
βαίνει μ’ αυτούς που δεν ανταποκρί-
νονται. Οι ερευνητές αυτοί όμως δεν
αναφέρουν οριακή τιμή/ κατώφλι του
ADC για το διαχωρισμό ανταπόκρισης
– μη ανταπόκριση

Η εκτίμηση της ανταπόκρισης στη NAC
με βάση τη φασματοσκοπία είναι ακό-
μη αντικείμενο εκτεταμένων ερευνών.
Λαμβάνονται φάσματα στα οποία εκτι-
μάται η αναλογία ύδατος - λίπους,
καθώς και φάσματα ανίχνευσης χολίνης
και φωσφόρου. Όσον αφορά την ανί-
χνευση χολίνης αυτή είναι προς το
παρόν ποιοτική.

Μετά όμως από τον τρίτο ή τέταρτο
χημειοθεραπευτικό κύκλο η συγκέν-
τρωση χολίνης μειώνεται κατά 100%
στους ασθενείς που εμφάνισαν πλήρη
ανταπόκριση και στο 67% στους ασθε-
νείς που εμφάνισαν μερική ανταπό-
κριση στη NAC. Παρ’ όλα αυτά η ανά-
λυση των ευρημάτων της MRM φα-
σματοσκοπίας είναι χρονοβόρα και
υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες όταν οι
συγκεντρώσεις της χολίνης in vivo είναι
πολύ χαμηλές. 

Άλλοι παράγοντες που δυσκολεύουν
τις μετρήσεις είναι η ποσότητα του
ενδομαστικού λιπώδους ιστού, η ανο-
μοιογένεια του πεδίου που προκαλείται
από την παρουσία αέρα στο μαστό
και από τα artifacts που οφείλονται
στα clips εντοπισμού της βλάβης που
εισάγονται με βιοψία (McLaughlin R
et al 2011). Μέχρι σήμερα οι παραπάνω
περιορισμοί εμποδίζουν την ευρεία
κλινική χρήση της MRM φασματοσκο-
πίας για την εκτίμηση της πρώιμης
ανταπόκρισης ασθενών που λαμβά-
νουν NAC (Lobbes M et al 2012). 
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Εικόνα.2 Μετά τη χορήγηση NAC η ανταπόκριση ήταν πλήρης : (Α) Ακο-
λουθία Τ1W FAT SAT μετά χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας, όπου πα-
ρατηρείται εξάλειψη του παθολογικού εμπλουτισμού, μετατροπή της
καμπύλης του σκιαστικού σε τύπο Ι (persistent) και υποχώρηση των
διογκωμένων λεμφαδένων της αριστερής μασχάλης. Στις εικόνες διά-
χυσης DWI (Β) δεν υπάρχει παθολογικό σήμα,ενώ από τη χαρτογρά-
φηση του συντελεστή προφανούς διάχυσης ADC προκύπτει τιμή ίση με
1,2 mm2 /sec. Στο φασματοσκοπικό έλεγχο (Γ) δεν ανιχνεύεται κορυφή
χολίνης στα 3.2ppm.
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Εικόνα. 3 Διηθητικό Καρκίνωμα Πόρων, τριπλά αρνη-
τικό, βαθμού κακοήθειας ΙΙΙ, πριν τη χορήγηση NAC σε
γυναίκα ασθενή 33 ετών με ιστορικό δεξιάς μαστεκτο-
μής και ψηλαφητή σκληρία στον αριστερό μαστό. (Α)
Ακολουθία Τ1W FAT SAT μετά χορήγηση παραμαγνητι-
κής ουσίας, όπου παρατηρείται πολυεστιακή και πολυ-
κεντρική εμπλουτιζόμενη εξεργασία, με καμπύλη της

δυναμικής του σκιαστικού τύπου ΙΙΙ (washout). Στις ει-
κόνες διάχυσης DWI (Β) το σήμα είναι υψηλό,ενώ από
τη χαρτογράφηση του συντελεστή προφανούς διάχυ-
σης ADC προκύπτει τιμή ίση με 0,9 mm2/sec. Στο φα-
σματοσκοπικό έλεγχο (Γ) ανιχνεύεται υψηλή κορυφή
χολίνης στα 3.2ppm.
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Εικόνα.4 Μετά τη χορήγηση NAC δεν υπήρξε ανταπό-
κριση: (Α) Ακολουθία Τ1W FAT SAT μετά χορήγηση πα-
ραμαγνητικής ουσίας, όπου παραμένει ο παθολογικός
εμπλουτισμός, χωρίς σημαντική διαφοροποίηση της
έκτασης και της έντασής του, ενώ η καμπύλη του σκια-
στικού επίσης παραμένει τύπου ΙΙΙ (washout). Στις ει-

κόνες διάχυσης DWI (Β) η ένταση του σήματος και ο
συντελεστής προφανούς διάχυσης ADC παραμένουν
αμετάβλητα. Στο φασματοσκοπικό έλεγχο (Γ) παραμέ-
νει υψηλή κορυφή χολίνης στα 3.2ppm.
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H ταξινόμηση του καρκίνου του
μαστού σε μοριακούς υπότυπους
(luminal A or B, HER2-positive,

basal-like) έχει ευρέως αναγνωρισμένη
προγνωστική και προβλεπτική αξία και
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις
προτεινόμενες συστηματικές θεραπείες,
αν και ο ρόλος της σε ότι αφορά την
τοπικο-περιοχική διαχείριση της νόσου
δεν έχει διευκρινισθεί επαρκώς.

Ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του
μαστού (TNBC) αποτελεί μια ετερογενή
νόσο η οποία χαρακτηρίζεται από απου-
σία έκφρασης υποδοχέων οιστρογόνων
και προγεστερόνης καθώς και απουσία
υπερέκφρασης του human epidermal
growth factor receptor 2 (HER 2). Ο μο-
ριακός αυτός υπότυπος αντιπροσωπεύει
το 15-20% όλων των καρκίνων του μα-
στού και συσχετίζεται με νεαρή ηλικία,
μαύρη φυλή και μεταλλάξεις του BRCA1,
επιθετικά μορφολογικά χαρακτη ριστικά
και χειρότερη εξέλιξη η οποία συχνά
δεν συσχετίζεται με τους παραδοσιακούς
προγνωστικούς παράγοντες (μέγεθος,
στάδιο, λεμφαδινική διήθηση)1. Αν και
μόνο 15-20% των TNBC υποκρύπτουν
BRCA1 μετάλλαξη, πάνω από 75% των
καρκίνων του μαστού που συσχετίζονται
με BRCA1 εμφανίζουν τον basal-like
υπότυπο του TNBC. Λόγω της επιθετικής
βιολογικής του συμπεριφοράς και της
έλλειψης στοχευμένων θεραπειών, οι
ασθενείς εμφανίζουν περισσότερο
επιθετική κλινική πορεία με αυξημένο
κίνδυνο πρώιμης υποτροπής, πρόοδο
νόσου και φτωχή πρόγνωση. 

Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας στην 
αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού
έχει διερευνηθεί εκτεταμένα. Οι
τυχαιοποιημένες μελέτες και οι μετα-
αναλύσεις των τελευταίων δεκαετιών
σε αρχικού σταδίου διηθητικό καρκίνο,
έδειξαν παρόμοια μακρόχρονα
αποτελέσματα σε ότι αφορά την
ελεύθερη νόσου και την συνολική
επιβίωση μετά ογκεκτομή και
ακτινοθεραπεία και μετά μαστεκτομή2.
Επιπρόσθετα, μετά  μαστεκτομή, η
επικουρική ακτινοθεραπεία μειώνει τον
κίνδυνο τοπικο-περιοχικής υποτροπής
προσφέροντας όφελος στην επιβίωση
σε ασθενείς υψηλού κινδύνου3. Οι
παραδοσιακοί προγνωστικοί παράγοντες,
στάδιο, μέγεθος όγκου, διηθημένοι
λεμφαδένες, κατ’εξοχήν καθορίζουν την
επιλογή της τοπικής θεραπείας ενώ ο
ρόλος των μοριακών υποτύπων του
όγκου, λόγω έλλειψης μελετών, δεν έχει
διευκρινισθεί. Τα κύρια θέματα προς
διερεύνηση είναι η εκτίμηση του
κινδύνου τοπικής υποτροπής των TNBC
σε σύγκριση με τους λοιπούς μοριακούς
υπότυπους και δεύτερον το αν η
ριζικότερη χειρουργική θεραπεία, η
μαστεκτομή, προσφέρει όφελος στον
τοπικό έλεγχο σε σύγκριση με την
ογκεκτομή.

Οι πρώτες αναλύσεις αναδρομικών
μελετών αρχικά έδειξαν ότι ο κίνδυνος
τοπικο-περιοχικής υποτροπής μετά ογ-
κεκτομή και ακτινοθεραπεία δεν διαφέρει
ανάμεσα στους TNBC (12-17%) και τους
non-TNBC υπότυπους και θεωρήθηκε

ότι ο TNBC δεν αποτελεί αντένδειξη για
την χειρουργική θεραπεία διατήρησης
του μαστού. Μεταγενέστερες αναλύσεις
όμως έδειξαν συνολικά μεγαλύτερο κίν-
δυνο τοπικής υποτροπής στους TNBC
(5-7%) σε σύγκριση με τους luminal
υπότυπους (1-2%)4. Η δε Oxford  μετα-
ανάλυση του 2011 έδειξε τοπική
υποτροπή σε ποσοστό 27% των ασθενών
με αρνητικούς υποδοχείς οιστρογόνων
σε σύγκριση με 14% στις ασθενείς με
θετικούς υποδοχείς2. Παρόμοια ήταν
και τα ευρήματα της τοπικής υποτροπής
ανάλογα με τον μοριακό υπότυπο μετά
μαστεκτομή. Μία ιδιαίτερα ενδιαφέ -
ρουσα μετα-ανάλυση 12,000 ασθενών
από15 μελέτες έδειξε ότι τόσο μετά
ογκεκτομή όσο και μετά μαστεκτομή
ασθενείς με luminal όγκους είχαν
χαμηλότερο κίνδυνο τοπικο-περιοχικής
υποτροπής σε σύγκριση με τους TNBC
(RR 0.46 μετά ογκεκτομή, RR 0.66 μετά
μαστεκτομή)5.

Για την αντιμετώπιση της επιθετικής
συμπεριφοράς των όγκων αυτών και
την βελτίωση του τοπικού ελέγχου της
νόσου προτάθηκαν από αρκετούς
ερευνητές ριζικότερες χειρουργικές
επεμβάσεις, μαστεκτομές. Μέχρι στιγμής
δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από
τυχαιοποιημένες μελέτες τα οποία να
υποστηρίζουν την αναγκαιότητα μα -
στεκτομής, παραδόξως δε κάποιες
μελέτες δείχνουν καλύτερο τοπικό έλεγχο
μετά ογκεκτομή και ακτινοθεραπεία και
όχι μετά μαστεκτομή5,6,7. Στην μετα-
ανάλυση του Lowery διαπιστώθηκε 6%

Η ταξινόμηση του καρκίνου του μαστού σε μοριακούς υπότυπους (luminal A or B, HER2-positive,
basal-like) έχει ευρέως αναγνωρισμένη προγνωστική και προβλεπτική αξία και διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στις προτεινόμενες συστηματικές θεραπείες, αν και ο ρόλος της σε ότι αφορά την
τοπικο-περιοχική διαχείριση της νόσου δεν έχει διευκρινισθεί επαρκώς.
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απόλυτο όφελος στην μείωση της
τοπικοπεριοχικής υποτροπής μετά
ογκεκτομή και ακτινοθεραπεία σε
σύγκριση με μαστεκτομή μόνο5.
Παρόμοια ήταν και τα ευρήματα
δεύτερης μεγάλης μετα-ανάλυσης η
οποία έδειξε σημαντικά λιγότερες
τοπικοπεριοχικές υποτροπές (16.9%)
αλλά και απομακρυσμένες μεταστάσεις
(23.6%) μετά ογκεκτομή και ακτι -
νοθεραπεία σε σύγκριση με την
μαστεκτομή ( 21.9% και 34% αντίστοιχα)6.
Επιπρόσθετα, στα στάδια Ι και ΙΙ ο
κίνδυνος τοπικής υποτροπής ήταν 2.5
φορές υψηλότερος μετά μαστεκτομή
σε σύγκριση με την ογκεκτομή και
ακτινοθεραπεία7,9.

Μετά μαστεκτομή, η επικουρική
ακτινοθεραπεία στο θωρακικό τοίχωμα
μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο τοπικής
υποτροπής και βελτιώνει την μακρόχρονη
επιβίωση ασθενών με όγκους πάνω από
5εκ, θετικούς λεμφαδένες και θετικά
όρια εκτομής όπως φαίνεται από την
μετα-ανάλυση του EBCTCG του 2014.
Το ερώτημα λοιπόν είναι κατά πόσο ο
TNBC, απουσία άλλων ενδείξεων, θα
πρέπει να αποτελεί ένδειξη χορήγησης
ακτινοθεραπείας μετά την μαστεκτομή.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι μεγάλη
τυχαιοποιημένη μελέτη απο την Κίνα
σε 681 ασθενείς με στάδιο Ι-ΙΙ TNBC
οι οποίες μετά μαστεκτομή και
χημειοθεραπεία τυχαιοποιήθηκαν σε

ακτινοθεραπεία ή όχι ακτινοθεραπεία8.
Ποσοστό 80% των ασθενών είχαν
αρνητικούς λεμφαδένες και 70% είχαν
όγκους κάτω των 2εκ. Η 5-ετής ελεύθερη-
νόσου (88.3% vs 74.6%, HR 0.77) καθώς
και η συνολική επιβίωση (90.4% vs
78.7%, HR 0.78) ήταν σημαντικά
καλύτερες μετά την χορήγηση
ακτινοθεραπείας. 

Η προσθήκη ακτινοθεραπείας στο
θωρακικό τοίχωμα και τις λεμφαδενικές
περιοχές μετά μαστεκτομή, σαφώς μει-
ώνει τον κίνδυνο υποτροπής σε όλους
τους μοριακούς υπότυπους αλλά φαί-
νεται ότι το αναλογικό όφελος είναι μι-
κρότερο για τους TNBC σε σύγκριση με
τους luminal καρκίνους. Από την Oxford
μετα-ανάλυση, επίσης φαίνεται ότι η
ακτινοθεραπεία μετά ογκεκτομή μειώνει
τον κίνδυνο τοπικής υποτροπής και
στους ER-θετικούς και στους ER-αρνη-
τικούς όγκους, αλλά το αναλογικό όφελος
από την χορήγησή της είναι σημαντικά
μικρότερο στους ER-αρνητικούς όγκους2.
Τα στοιχεία αυτά έχουν θεωρηθεί ότι
αποτελούν ενδείξεις ακτινο-ανθεκτικό-
τητας των TNBC καρκίνων. Οι καρκίνοι
όμως αυτοί εμφανίζουν και αρκετά κοινά
κλινικά και ιστολογικά χαρακτηριστικά
με τους BRCA1 όγκους και πιθανώς να
χαρακτηρίζονται και από διαταραχή στην
διαδικασία επιδιόρθρωσης της βλάβης
του DNA από την ακτινοβολία10.
Επομένως με βάση την θεωρία αυτή οι

TNBC είναι περισσότερο ακτινο -
ευαίσθητοι. Μετά δε ογκεκτομή, η
χορήγηση ακτινοθεραπείας στον μαστό
μάλλον αντιμετωπίζει τις υπολειμματικές
εστίες με μεταλλάξεις BRCA1 και με τον
μηχανισμό αυτό μειώνει τον κίνδυνο
τοπικής υποτροπής συγκριτικά με την
μαστεκτομή. Η πιθανή εξήγηση για τις
διαφορετικές ανταποκρίσεις τόσο στην
ακτινοθεραπεία όσο και στην
χημειοθεραπεία είναι η αναγνώριση
τουλάχιστον 7 διακριτών υποτύπων των
όγκων αυτών με σημαντικές μεταξύ τους
διαφορές.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση των
TNBC αποτελεί μεγάλη πρόκληση κυρίως
λόγω της επιθετικής τους συμπεριφοράς,
της έλλειψης στοχευμένων θεραπειών,
της μεγάλης τους ετερογένειας και κυρίως
της έλλειψης επαρκών δεδομένων
έγκυρων μελετών. Αν και ο κίνδυνος
τοπικο-περιοχικής υποτροπής είναι
υψηλός (σε σύγκριση με τους luminal
υπότυπους), είναι παρόμοιος τόσο μετά
ογκεκτομή και ακτινοθεραπεία όσο και
μετά μαστεκτομή. Συμπερασματικά
λοιπόν και λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι
στιγμής δεδομένα ο μοριακός αυτός
υπότυπος δεν αποτελεί αντένδειξη για
την αντιμετώπιση των ασθενών με ογ-
κεκτομή και ακτινοθεραπεία εάν αυτή
ενδείκνυται με βάση τις υπάρχουσες
κατευθηντήριες οδηγίες.

1. Lin NU, Vanderplas A, Hughes ME, et al.
Clinicopathologic features, patterns of re-
currence, and survival among women with
triple-negative breast cancer in the Na-
tional Comprehensive Cancer Network.
Cancer 2012; 118: 5463–72. 
2. Early Breast Cancer Trialists’ Collabora-
tive Group. Effect of radiotherapy after
breast-conserving surgery on 10-year re-
currence and 15-year breast cancer death:
meta-analysis of individual patient data for
10 801 women in 17 randomised trials.
Lancet 2011; 378: 1707–16.
3. EBCTCG (Early Breast Cancer Trialists’
Collaborative Group). Effect of radiother-
apy after mastectomy and axillary surgery
on 10-year recurrence and 20-year breast
cancer mortality: meta-analysis of individ-
ual patient data for 8135 women in 22 ran-
domised trials. Lancet 2014;383: 2127–35.
4. Voduc KD, Cheang MCU, Tyldesley S,

Gelmon K, Nielsen TO, Kennecke H. Breast
cancer subtypes and the risk of local and
regional relapse. J Clin Oncol 2010; 28:
1684–91.ςLowery A, Kell M, Glynn R, Kerin
M, Sweeney K. Locoregional recurrence
after breast cancer surgery: a systematic
review by receptor phenotype. Breast Can-
cer Res Treat 2012; 133: 831–41.
5. Lowery A, Kell M, Glynn R, Kerin M,
Sweeney K. Locoregional recurrence after
breast cancer surgery: a systematic review
by receptor phenotype. Breast Cancer Res
Treat 2012; 133: 831–41.
6. Wang J, Xie X, Wang X, et al. Locore-
gional and distant recurrences after breast
conserving therapy in patients with triple-
negative breast cancer: a meta-analysis.
Surg Oncol 2013; 22: 247–55.
7. Abdulkarim BS, Cuartero J, Hanson J, De-
schenes J, Lesniak D, Sabri S. Increased risk
of locoregional recurrence for women with

T1-2N0 triple-negative breast cancer
treated with modified radical mastectomy
without adjuvant radiation therapy com-
pared with breast-conserving therapy. 
J Clin Oncol 2011; 29: 2852–58.
8. Wang J, Shi M, Ling R, et al. Adjuvant
chemotherapy and radiotherapy in triple-
negative breast carcinoma: a prospective
randomized controlled multi-center trial.
Radiother Oncol 2011;100: 200–04.
9. Chen F, Pu F. Role of postmastectomy ra-
diotherapy in early stage (T1-2 N0-1 M0)
triple negative breast cancer: a systematic
review. OncoTargets and Therapy
2017:10:2009-2016.
10. Pierce LJ, Phillips KA, Griffith KA, et al.
Local therapy in BRCA1 and BRCA2 muta-
tion carriers with operable breast cancer:
comparison of breast conservation and
mastectomy. Breast Cancer Res Treat
2010; 121: 389–98.

ΝΕΑ ΕΧΕΜ
ΤΗΣΤΑ

Βιβλιογραφία



σελ. 10 ΤΕΥΧΟΣ 02 - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2017 

Kύηση σε νεαρές γυναίκες με
ιστορικό καρκίνου μαστού: 
Eίναι εφικτή και επιθυμητή;

Δρ. Ιωάννης Ζερβομανωλάκης | Μαιευτήρας-Χειρουργός Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Βόννης
Ιδρυτικό Μέλος Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Institute of Life ΙΑΣΩ
Επιστημονικός Υπεύθυνος Κέντρου Woman Center Athens-Care & Cure
www.womancenter.gr  e-mail: zervomanolakis@womancenter.gr 

H ερώτηση αποκτά ιδιαίτερη ση-
μασία, δεδομένου ότι το προσ-
δόκιμο επιβίωσης νεαρών γυ-

ναικών με καρκίνο μαστού  υπερβαίνει
το 80%. Στην Ελλάδα, περίπου 5.000
Ελληνίδες κάθε χρόνο προσβάλλονται
από τον καρκίνο του μαστού, από τις
οποίες υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό
γύρω στο 20% βρίσκονται ακόμη σε
αναπαραγωγική ηλικία και στην πλει-
οψηφία τους δεν έχουν ολοκληρώσει
ακόμη τον οικογενειακό τους προ-
γραμματισμό. Στο παρελθόν δόθηκε
λίγη σημασία στις συνέπειες της χη-
μειοθεραπείας για αυτή την κατηγορία
γυναικών. Ωστόσο, η ωοθηκική ανε-
πάρκεια που προκαλείται από τη χη-
μειοθεραπεία έχει συνέπειες για τη
γονιμότητα, ενώ οδηγεί και σε ελάτ-
τωση της παραγωγής οιστρογόνων,
με συνέπεια την εμφάνιση κλιμακτη-
ριακών συμπτωμάτων. Σήμερα υπάρ-
χουν εξειδικευμένες θεραπείες που
επιτρέπουν στις νέες γυναίκες με καρ-
κίνο μαστού να διατηρήσουν τη γονι-
μότητά τους στο μέλλον.  

Διέγερση με ορμόνες και ταυ-
τόχρονη χρήση αναστολέων
αρωματάσης για λήψη ωαρίων
Η διέγερση σε ασθενείς με ορμονοε-
ξαρτώμενο καρκίνο, όπως ο καρκίνος
του μαστού, που εμφανίζει θετικούς

υποδοχείς σε 50% των νεαρών ασθε-
νών αποτελεί πάντα ενδιαφέρον πεδίο
συζήτησης μεταξύ των θεραπόντων
ιατρών. Αν και υπάρχει η θεωρητική
πιθανότητα επιτάχυνση της ανάπτυξης
του όγκου κάτω από την επίδραση της
ορμονικής διέγερσης, με αποτέλεσμα
την αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης
υπολειμματικής νόσου, η πραγματι-
κότητα δεν επιβεβαιώνει την υπόθεση
αυτή. Οι νεαρές γυναίκες εμφανίζουν
έτσι κι αλλιώς μια αύξηση των οιστρο-
γόνων κατά τη διάρκεια της εμμήνου
ρύσεως χωρίς προηγούμενη ορμονική
διέγερση. Είναι εξαιρετικά απίθανο
να προκληθεί μια επιτάχυνση της ανά-
πτυξης του όγκου μετά από τόσο βραχύ
διάστημα διέγερσης. Επιπλέον, γυναί-
κες που έμειναν έγκυες μετά από καρ-
κίνο του μαστού δεν εμφανίζουν αυ-
ξημένο κίνδυνο επανεμφάνισης του
καρκίνου. Μάλιστα υπάρχει το λεγό-
μενο healthy mother effect, δηλ. τα
ποσοστά επιβίωσης των γυναικών φαί-
νεται να είναι μεγαλύτερα αν έχουν
κυοφορήσει, προφανώς γιατί αυτές
έχουν καλύτερη πρόγνωση και η μη-
τρότητα έχει για αυτές μεγαλύτερη
σημασία.. Έτσι, σήμερα υποστηρίζεται
η δυνατότητα διατήρησης μιας χαμηλής
στάθμης οιστρογόνων κατά τη διάρκεια
της διέγερσης, π.χ. σε καρκίνο μαστού
με θετικούς ορμονικούς υποδοχείς,

μέσω της ταυτόχρονης λήψης ανα-
στολέων αρωματάσης. Η τεχνική αυτή
θεωρείται η πλέον ασφαλής.

Κατάψυξη ωαρίων και εμβρύων
Αν και ο πρώτος τοκετός μετά από γο-
νιμοποίηση κατεψυγμένου ωαρίου
πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία του
80, ήταν απαραίτητη η τελειοποίηση
των εργαστηριακών μεθόδων κατά-
ψυξης και απόψυξης. Η μέθοδος υα-
λοποίησης των αγονιμοποίητων ωα-
ρίων υπόσχεται ακόμη μεγαλύτερα
ποσοστά επιβίωσης, ιδιαίτερα μετά
την ανάπτυξη ειδικών άσηπτων τεχνι-
κών κατάψυξης. Σήμερα αναφέρονται
πιθανότητες επιβίωσης ως 90%, εμ-
φύτευσης ως 16% ανά ωάριο και κύη-
σης ως 26% ανά ωοληψία. Τόσο η ποι-
ότητα των ωαρίων όσο και οι τοκετοί
δε συνδέονται με αυξημένα ποσοστά
ανωμαλιών.

Η κατάψυξη των εμβρύων που ανα-
πτύσσονται μετά τη γονιμοποίηση έχει
το πλεονέκτημα της σχετικά υψηλής
πιθανότητας κύησης. Υποθέτοντας ότι
ο αριθμός ωαρίων που λαμβάνονται
ανά ωοληψία είναι άνω των 10 και
ότι η πιθανότητα γονιμοποίησης κυ-
μαίνεται στο 70%, μετά από εμβρυο-
μεταφορά 2 εμβρύων η πιθανότητα
κύησης αγγίζει το 40%. Η συνολική

ΝΕΑ ΕΧΕΜ
ΤΗΣΤΑ

H πρόσφατη παρουσίαση από την ομάδα μας των περιστατικών δύο γυναικών με ιστορικό
καρκίνου μαστού που έφεραν στον κόσμο υγιή παιδιά αναθέρμανε τη συζήτηση για το κατά πόσο
η κύηση σε νεαρές γυναίκες με ιστορικό καρκίνου μαστού, χημειοθεραπείας και ακτινοβολίας
είναι εφικτή και επιθυμητή. 
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πιθανότητα κύησης μετά από εμβρυο-
μεταφορά όλων των εμβρύων μετά
από μια ωοληψία αγγίζει το 50%. Η
ορμονική διέγερση διαρκεί δύο εβδο-
μάδες και μπορεί να αρχίσει ακόμη
και στην ωχρινική φάση. 

Λαπαρόσκοπηση και κατάψυξη
ιστών ωοθήκης για επαναμετα-
μόσχευση μετά 
το τέλος της θεραπείας
Η λαπαρόσκοπηση και κατάψυξη ιστών
ωοθήκης για επαναμεταμόσχευση μετά
το τέλος της θεραπείας εφαρμόζεται
με επιτυχία από το 2004, σε περιπτώ-
σεις που δεν είναι διαθέσιμος ο απαι-
τούμενος χρόνος για την ορμονική διέ-
γερση ή η ασθενής βρίσκεται πριν την
εμμηναρχή. Μετά από συνεννόηση με
τους θεράποντες ογκολόγους για τη
δυνατότητα υποβολής της ασθενούς
στη λαπαροσκοπική επέμβαση, πραγ-
ματοποιείται ο ορμονικός έλεγχος και
η γυναικολογική και υπερηχολογική
εξέταση της ασθενούς. Στη συνέχεια
προγραμματίζεται η αφαίρεση του
50% του ιστού της μιας ωοθήκης. Ένα
μέρος του ιστού αποστέλλεται στο ερ-
γαστήριο, για να αποκλειστεί η πιθα-
νότητα κακοήθειας και να εκτιμηθεί η
πυκνότητα των ωοθυλακίων. Ο υπό-
λοιπος ιστός καταψύχεται σύμφωνα
με το αργό πρω-  τ όκολλο κατάψυξης
(πρωτόκολλο„ slow-freezing“).  

Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας,
σε περίπτωση επιθυμίας για απόκτηση
παιδιών και εφόσον έχουν προηγηθεί
τουλάχιστον δύο χρόνια ελεύθερα νό-
σου, τοποθετείται ο ωοθηκικός ιστός
με ορθότοπη επαναμεταμόσχευση,
είτε στην επιφάνεια της ωοθήκης ή

σε μια περιτοναϊκή θήκη που δημι-
ουργείται για το σκοπό αυτό. Με τη
μέθοδο αυτή έχουν ήδη επιτευχθεί
85 τοκετοί ως τον Οκτώβριο του 2017
μετά από περίπου 300 δημοσιευμένες
επαναμεταμοσχεύσεις σε ιατρικά πε-
ριοδικά ή ιατρικά συνέδρια παγκόσμια,
χωρίς να έχει υπάρξει σε καμία ασθενή
υποτροπή του καρκίνου.

Χρήση GnRH Αναλόγων
Η χρήση GnRH Aναλόγων κατά τη διάρ-
κεια της θεραπείας αποσκοπεί στην
καταστολή της υπόφυσης και κατ’ επέ-
κταση στην απουσία ανάπτυξης των
πρωτογενών ωοθυλακίων, με αποτέ-
λεσμα τα πρωτογενή ωοθυλάκια να
μην εκτίθενται στην τοξικότητα της
θεραπείας. Αν και σε θεωρητικό επί-
πεδο η λειτουργία των GnRH αναλόγων
παραμένει ελκυστική, γεγονός που
υποστηρίζεται από αναδρομικές με-
λέτες, οι περισσότερες τυχαιοποιημένες
μελέτες δεν πέτυχαν να επιβεβαιώσουν
την ωφέλεια από τη χρήση τους. Σε
κάθε περίπτωση, η αποκλειστική χρήση
GnRH Αναλόγων δεν αποτελεί εγγύηση
διατήρησης γονι    μό       τητας και πρέπει
να χρησιμοποιείται συμπληρωματικά
με τις μεθόδους που αναφέρονται πα-
ρακάτω. 

Πόσος χρόνος απαιτείται από τη
στιγμή της ολοκλήρωσης της
θεραπείας μέχρι την επίτευξη
της κύησης;
To χρονικό διάστημα που μεσολαβεί
από την ολοκλήρωση της θεραπείας
μέχρι την απόφαση για επίτευξη κύη-
σης είναι διαφορετικό σε κάθε περί-
πτωση και απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη
γυναικολόγου και ογκολόγου. Σε πε-

ρίπτωση όγκων μαστού με αρνητικούς
ορμονικούς υποδοχείς, δύο χρόνια
μετά την ολοκλήρωση της χημειοθε-
ραπείας και ακτινοβολίας θεωρούνται
αποδεκτά από τους ειδικούς. Αν ο όγ-
κος είναι ορμονοεξαρτώμενος και η
ορμονοθεραπεία διαρκεί τουλάχιστον
πέντε χρόνια, συζητείται η διακοπή
της ορμονοθεραπείας μετά από δύο
χρόνια εφόσον δεν υπάρχει υποτροπή,
η επίτευξη κύησης και η συνέχιση της
ορμονοθεραπείας μετά τον τοκετό και
για όσο καιρό χρειαστεί. 

Επίλογος
Η συνεχής εξέλιξη στο χώρο της Ογ-
κολογίας, η  αύξηση του προσδόκιμου
επιβίωσης των γυναικών με καρκίνο
και η μετάθεση του οικογενειακού
προγραμματισμού σε μεγαλύτερη ηλι-
κία επιβάλλει τη λήψη μέτρων διατή-
ρησης γονιμότητας για αυτή την κα-
τηγορία των ασθενών. Η κύηση σε γυ-
ναίκες με ιστορικό καρκίνου μαστού
είναι εφικτή και επιθυμητή, εφόσον η
υγεία και η πρόγνωση της ασθενούς
το επιτρέπουν. Η εξωσωματική γονι-
μοποίηση με κατάψυξη ωαρίων ή εμ-
βρύων πριν τη χημειοθεραπεία, η λα-
παροσκοπική αφαίρεση ωοθηκικού
ιστού για κατάψυξη και απώτερη επα-
ναμεταμόσχευση καθώς και η χρήση
GnRH αναλόγων κατά τη διάρκεια της
χημειοθεραπείας, προτείνονται ως γε-
νικότερες μέθοδοι διατήρησης γονι-
μότητας σε νεαρές γυναίκες με καρκίνο
μαστού. Οι μέθοδοι αυτές πρέπει να
εφαρμόζονται μόνο σε κέντρα που
συνεργάζονται με ογκολογικές κλινικές
και διαθέτουν την ανάλογη τεχνογνω-
σία. 
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Ο Ρόλος και η Χρησιμότητα του
Νοσηλευτή Μαστού 
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Μ έσα στα επόμενα χρόνια, αρ-
κετές χώρες υιοθέτησαν
αυτή την ειδικότητα στον νο-

σηλευτικό τομέα .  Οι Σκανδιναβικής
χώρες, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, (10) η
Αμερική, η Αυστραλία καθώς και αρ-
κετές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερ-
μανία  και η Γαλλία είναι ορισμένες
από αυτές .(2) 

Το Μάιο  του 2000 η EUSOMA ( Euro-
pean Society of Breast Cancer Special-
ists) δημοσίευσε ένα έγγραφο
κα θο ρίζοντας  τα βασικά επιστημο-
νικά κριτήρια τα οποία πρέπει να χα-
ρακτηρίζουν μια διαπιστευμένη  μο -
νάδα μαστού (6). Μια από τις βασικές
προϋποθέσεις ήταν ότι κάθε κέντρο
μαστού είναι αναγκαίο να απαρτίζεται
από ένα πυρήνα επαγγελματιών
υγείας,  διαφορών κλάδων, οι οποίοι-
πέραν από την πρώτη ειδικότητα ή εκ-
παίδευση που θα διαθέτουν- πρέπει
είναι καταρτισμένοι και εξειδικευμέ-
νοι  πάνω στον  καρκίνο του μαστού.
(5,6) Ένας από αυτούς τους επαγγελ-
ματίες υγείας είναι και ο νοσηλευτής
μαστού.

Ένας από τους κυριότερους ρόλους
του νοσηλευτή μαστού, είναι  να
βοηθά  τις ασθενείς (που στην πλει-
οψηφία τους  είναι γυναίκες) καθώς
και τις οικογένειές τους προσφέρον-
τας  πρακτικές συμβουλές  και συναι-
σθηματική υποστήριξη. Με το
πέ         ρασμα του χρόνου, έχουν προκύψει
πολυάριθμοι ρόλοι  για τον νοσηλευτή
μαστού, ο οποίος καλείται  να αποκτή-
σει μια ευρεία γκάμα κατάρτισης και
ένα ευρύ φάσμα εκπαίδευσης και εμ-
πειρίας (11, 12). 

Ορισμένες συστηματικές μελέτες
επισημαίνουν  ότι τα στοιχεία για την
αποτελεσματικότητα των νοσηλευτών
μαστού  παραμένουν ασαφή, κυρίως
λόγω της έλλειψης  ενός  συγκεκριμέ-
νου διεθνούς πλαισίου σχετικά  με το
ρόλο τους, καθώς και της έλλειψης με-
θοδολογικά ποιοτικών  μελετών.  

Αυτό οδήγησε  το Φεβρουάριο του
2009 στη σύσταση μιας ομάδας  ειδι-
κών,  ακαδημαϊκών  και κλινικών νο-
σηλευτών, με πολυετή εμπειρία στη
φροντίδα ασθενών με καρκίνο  του
μαστού. Σκοπός τους ήταν η δημιουρ-
γία ενός πλαισίου εκπαίδευσης και
κατάρτισης  των νοσηλευτών σε όλη
την Ευρώπη. Η σύσταση της ομάδας
αυτής έγινε με πρωτοβουλία της  Ευ-
ρωπαϊκής  Ογκολογικής Νοσηλευτικής
Κοινότητας  (EONS- European oncol-
ogy nursing Society) ώστε να  αναπτυ-
χτεί  ένα πρόγραμμα σπουδών.

Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται συνο-
πτικά οι κατευθυντήριες γραμμές της
EUSOMA, σε σχέση με το ενδεικτικό πε-
ριεχόμενο του προγράμματος σπουδών
(14,15)  το οποίο  ζήτα από τον  ειδικό
νοσηλευτή να διαθέτει  τα  τρία ακό-
λουθα βασικά χαρακτηριστικά:

1) Να γνωρίζει σε βάθος  τη σωματική
και ψυχοκοινωνική κατάσταση των ατό-
μων που πάσχουν από καρκίνο του μα-
στού από το στάδιο  της διάγνωσης, της
θεραπείας (συμπεριλαμβανομένων των
παρενεργειών και της αντιμετώπισής
τους), καθώς  και της  μετέπειτα πορείας
τους, εστιάζοντας στη διαβίωση  και
ποιότητα ζωής  των ασθενών, σε όλη τη
διάρκεια της νόσου. 

2) Να αξιολογεί και  να παρεμβαίνει
όπου ενδείκνυται, να παρέχει εκπαί-
δευση και πληροφόρηση στους  καρ-
κινοπαθείς και τους φροντιστές τους, 

3) Να ενεργεί ως αναπόσπαστο μέρος
της διεπιστημονικής ομάδας και να
διαδραματίζει βασικό ρόλο στο συντο-
νισμό της περίθαλψης των ασθενών. 

Το επόμενο βήμα ήταν η  πιστοποίηση
του τίτλου των νοσηλευτών μαστού,
μέσω ειδικών εξετάσεων. Ενδεικτικά
στην Αμερική και τον Καναδά, σύμ-
φωνα με τον ONCC (Oncology Nursing
Certification Corporation) (1) οι υπο-
ψήφιοι που ενδιαφέρονται να λάβουν
μέρος σε αυτές τις εξετάσεις θα πρέ-
πει να πληρούν συγκεκριμένες προ-
ϋποθέσεις σε σχέση με την
προϋπηρεσία και την εμπειρία που
διαθέτουν, έχοντας  γνώσεις μαστολο-
γίας και ογκολογίας. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να επισκε-
φθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο.
(https://www.oncc.org/certifications/c
ertified-breast-care-nurse-cbcn)

Κάποιες βασικές υπηρεσίες που προ-
σφέρουν οι  νοσηλευτές μαστού ως
ομάδα ή μεμονωμένα  σε ένα κέντρο
μαστού  προς τις γυναίκες που νοσούν
είναι οι ακόλουθες : 

• Αποτελούν σημείο αναφοράς των
καρκινοπαθών σε οποιοδήποτε στά-
διο της νόσου.

• Φροντίζουν για την σωστή τήρηση
και ενημέρωση των ιατρικών αρ-
χείων  των ασθενών, και τις καθοδη-
γούν  για  τον επανέλεγχό τους . 

O νοσηλευτής μαστού, πρωτοεμφανίστηκε ως εξειδίκευση στον νοσηλευτικό  κλάδο την δεκαετία
του 1980 στο Ηνωμένο Βασίλειο, με σκοπό να διευκολύνει  την περίθαλψη και ψυχοκοινωνική
υποστήριξη των ατόμων που πάσχουν από καρκίνο του μαστού.  

ΝΕΑ ΕΧΕΜ
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• Συμβουλεύουν και παρέχουν ψυχο-
λογική υποστήριξη όχι μόνο  στην
ασθενή, αλλά και την οικογένεια,
τους φίλους ή τους φροντιστές.

• Βοηθούν στην αντιμετώπιση  σωμα-
τικών συμπτωμάτων και παρενερ-
γειών  όπως πόνος, κόπωση, ναυτία
και απώλεια μαλλιών. 

• Παρέχουν βασικές  συμβουλές και
πληροφορίες σχετικά με την χημει-
οθεραπεία, την  ακτινοθεραπεία και
την ορμονοθεραπεία.

• Ενημερώνουν για την νόσο.

• Καθοδηγούν  και  παρέχουν συμ-
βουλές για την μετέπειτα πορεία και
την επιστροφή  στο σπίτι.

• Ακούν με προσοχή και εστιάζουν
στα προβλήματα και στις ανησυχίες
των ασθενών.  

• Μπορούν  να προσφέρουν συμβου-
λές  πάνω σε θέματα σχέσεων, γονι-
μότητας και σεξουαλικών προβλη-
μάτων. 

• Καθοδηγούν τις ασθενείς σε  γρα-
φειοκρατικά θέματα σχετιζόμενα με
το πρόβλημα υγείας τους (όπως χο-
ρήγηση αναρρωτικής αδείας,  αναπη-
ρικής σύνταξης και έγκριση δαπάνης
εξειδικευμένων εξετάσεων)

• Βοηθούν στην επιλογή ενθεμάτων
και ειδών μαστεκτομής, παρέχοντας
οδηγίες χρήσης και περιποίησης
ανάλογα με το τι επιθυμεί η ασθε-
νής . ( 3,4,5,7,8,9,13).

Ας μην ξεχνάμε πως η  συναισθηματική
φόρτιση  για μια γυναικά που νοσεί
είναι μεγάλη.  Ο φόβος για το αύριο και
το τι θα αντιμετωπίσει η κάθε ασθενής
ποικίλει . Η αλήθεια όμως, γεννά την
εμπιστοσύνη και επαναφέρει την ισορ-
ροπία  στην ζωή της. Οι οδηγίες που δί-
νονται, είναι ζωτικής σημασία, όχι μόνο
για την ίδια  την καρκινοπαθή, άλλα και
για τους οικείους  τις. Με τους παρα-
πάνω τρόπους, την  καθοδήγηση  και
την στενή συνεργασία  της διεπιστημο-
νικής ομάδας, δίνεται αγώνας για την
διατήρηση   της  βέλτιστης ποιότητας
φροντίδας και ζωής των νοσούντων.
Αυτό βέβαια έχει ως επακόλουθο  ένα
σημαντικό όφελος και για το ίδιο το
στο περιβάλλον των καρκινοπαθών. 

Από όσα γνωρίζουμε μέχρι  σήμερα,
στη χώρα μας, πάρα τις κατευθυντήριες
γραμμές που έχει ορίσει η EUSOMA,
δεν υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα
σπουδών.  Ελάχιστοι είναι  οι νοσηλευ-
τές που έχουν  εκπαιδευθεί  στο αντι-
κείμενο αυτό, χάρη στην ατομική τους
προσπάθεια  και την   πολυετή εμπειρία

που απέκτησαν  δίπλα σε ογκολόγους
– παθολόγους και αντικοθεραπευτές,
αλλά κυρίως δουλεύοντας στο πλευρό
μαστολόγων– χειρουργών  μαστού. Οι
τελευταίοι έχουν την τύχη  να παρακο-
λουθούν  σε βάθος χρόνου  όλα τα στα-
δία που βιώνει μια  καρκινοπαθής. Τα
στάδια αυτά ξεκινούν με τη διάγνωση
της νόσου,  τη σταδιοποίηση, το χει-
ρουργείο, το ογκολογικό συμβούλιο,
πιθανώς τη χημειοθεραπεία, την  ακτι-
νοθεραπεία, την ορμονοθεραπεία και
όλες τις παρενέργειες που μπορεί να
αντιμετωπίσει μία ασθενής,  έως τους
επανελέγχους μετά την αποθεραπεία
της. Άλλες φόρες πάλι- με όχι αίσια έκ-
βαση- η ασθενής χρειάζεται τους για-
τρούς και τους νοσηλευτές με ήθος και
αξιοπρέπεια να την συνοδεύσουν στην
πορεία της προς το τέλος, παρέχοντας
δύναμη και συμπαράσταση  στο περι-
βάλλον και τους οικείους της.

Ευχής έργον θα είναι  η εφαρμογή ενός
αντίστοιχου πρωτοκόλλου στην Ελ-
λάδα. Αυτό θα βοηθήσει σημαντικά στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των
ασθενών, θα αποσυμφορήσει την ια-
τρική ομάδα,  ενώ ταυτόχρονα θα ανε-
βάσει τον πήχη, δημιουργώντας
νεώτερες εξελίξεις  στον κλάδο την νο-
σηλευτικής.  
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PFIZER HELLAS A.E., Λεωφ. Μεσογείων 243, 15 451, Ν. Ψυχικό, Τηλ.: 210 6785000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρµακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύµητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρµακα

Συµπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Η θεραπευτική επιλογή με σημαντικό
Όφελος στην Ολική Επιβίωση1,2*

ΟΡΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ

1. Coombes RC et al. Lancet 2007; 369:559-70
2. Jassem J, Anticancer Drugs. 2008 Feb;19 Suppl 1:S3-7
* ER+/Unknown ασθενείς

ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
AROMASIN (exemestane) ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΔΙΣΚΙΟ 25mg/tab

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Το Aromasin ενδείκνυται για τη συμπληρωματική θεραπεία σε με-
τεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με διηθητικό πρώιμο καρκίνο του μαστού και θετικούς οιστρογονι-
κούς υποδοχείς, σαν διαδοχική θεραπεία μετά από τουλάχιστον 2-3 έτη αρχικής
συμπληρωματικής αγωγής με tamoxifen. Το Aromasin ενδείκνυται για τη θεραπεία του προχωρη-
μένου καρκίνου του μαστού σε γυναίκες με φυσική ή προκληθείσα εμμηνόπαυση, η νόσος των
οποίων έχει επιδεινωθεί μετά από αντιοιστρογονική θεραπεία. Η αποτελεσματικότητα δεν έχει
τεκμηριωθεί σε ασθενείς, των οποίων ο καρκίνος δεν έχει υποδοχείς οιστρογόνων. ΑΝΤΕΝΔΕΙ-
ΞΕΙΣ: Τα δισκία Aromasin αντενδείκνυνται σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία στο φάρμακο
ή σε κάποιο από τα έκδοχά του, σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, καθώς και σε έγκυες ή  γυ-
ναίκες κατά την περίοδο της γαλουχίας. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥ-
ΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Το Aromasin δεν πρέπει να χορηγείται σε γυναίκες που βρίσκονται σε
προεμμηνοπαυσιακή ενδοκρινολογική κατάσταση. Επομένως, οποτεδήποτε θεωρείται κλινικά
αναγκαίο, η μετεμμηνοπαυσιακή κατάσταση θα πρέπει να επιβεβαιώνεται με αξιολόγηση των επι-
πέδων LH, FSH και οιστραδιόλης. Το Aromasin πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με
ηπατική ή νεφρική δυσλειτουργία. Τα δισκία Aromasin περιέχουν σακχαρόζη και δεν θα πρέπει να
χορηγούνται σε ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη φρουκτόζη, δυ-
σαπορρόφησης στη γλυκόζη-γαλακτόζη ή ανεπάρκειας στη σακχαράση-ισομαλτάση. Τα δισκία
Aromasin περιέχουν methyl-p-hydroxybenzoate, το οποίο μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντι-
δράσεις (πιθανώς καθυστερημένα). Το Aromasin είναι ένας ισχυρός παράγοντας ελάττωσης των
οιστρογόνων και έχει παρατηρηθεί κατά τη χορήγηση απώλεια της οστικής πυκνότητας και ένα
αυξημένο ποσοστό καταγμάτων. Κατά τη διάρκεια συμπληρωματικής θεραπείας με Aromasin, γυ-
ναίκες με οστεοπόρωση ή με κίνδυνο εμφάνισης οστεοπόρωσης θα πρέπει να υποβάλλονται σε
μετρήσεις της οστικής πυκνότητας μέσω απορροφησιομετρίας (DEXA) με την έναρξη της θερα-
πείας. Αν και δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να αποδεικνύουν τα αποτελέσματα της θερα-
πείας για την απώλεια της οστικής πυκνότητας  λόγω του Aromasin, θα πρέπει να χορηγείται
θεραπεία για την οστεοπόρωση σε ασθενείς σε κίνδυνο, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Οι ασθε-
νείς που έλαβαν Aromasin θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά. KΥΗΣΗ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΙΑ:
Κύηση: Δεν υπάρχουν κλινικά στοιχεία σε έγκυες γυναίκες που εκτέθηκαν στο Aromasin. Σε με-
λέτες που διεξήχθησαν σε πειραματόζωα, παρουσιάστηκαν τοξικές επιδράσεις στην αναπαρα-
γωγή. Επομένως, το Aromasin αντενδείκνυται σε έγκυες γυναίκες. Γαλουχία: Δεν είναι γνωστό
αν το exemestane εκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Το Aromasin δεν πρέπει να χορηγείται σε γυ-
ναίκες κατά την περίοδο της γαλουχίας. Γυναίκες σε περιεμμηνοπαυσιακή κατάσταση ή σε ανα-
παραγωγική ηλικία: Ο γιατρός πρέπει να συζητήσει την αναγκαιότητα επαρκούς αντισύλληψης
με τις γυναίκες για τις οποίες υπάρχει το ενδεχόμενο πιθανής εγκυμοσύνης συμπεριλαμβανο-
μένων και των γυναικών που είναι περιεμμηνοπαυσιακές ή που έχουν γίνει πρόσφατα μετεμμη-
νοπαυσιακές, μέχρι να σταθεροποιηθεί πλήρως η μετεμμηνοπαυσιακή τους κατάσταση.
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ: Έχει αναφερθεί υπνη-
λία, εξασθένιση και ζάλη με τη χρήση του φαρμάκου. Οι ασθενείς θα πρέπει να λάβουν γνώση
ότι, σε περίπτωση που παρουσιασθούν τα φαινόμενα αυτά, ενδέχεται να μειωθούν οι σωματικές
και/ή πνευματικές ικανότητες που απαιτούνται για τον χειρισμό μηχανών ή την οδήγηση οχημά-
των. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Το Αromasin ήταν γενικά καλώς ανεκτό σε όλες τις κλινικές
μελέτες που διεξήχθησαν με το Aromasin στη συνήθη δόση των 25mg/ημέρα και οι ανεπιθύμητες
ενέργειες ήταν συνήθως ήπιας έως μέτριας έντασης. Το ποσοστό διακοπής της θεραπείας λόγω
ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν 7,4% σε ασθενείς με πρώιμο καρκίνο του μαστού, οι οποίες έλαβαν
συμπληρωματική θεραπεία με Αromasin, μετά από αρχική συμπληρωματική αγωγή με tamoxifen.
Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν εξάψεις (22%), αρθραλγία (18%) και
κόπωση (16%). Το ποσοστό διακοπής της θεραπείας λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν 2,8%
στο συνολικό πληθυσμό ασθενών με προχωρημένο καρκίνο του μαστού. Οι πιο συχνά αναφερό-
μενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν εξάψεις (14%) και ναυτία (12%). Οι περισσότερες ανεπιθύ-
μητες ενέργειες μπορούν να αιτιολογηθούν βάση των φυσιολογικών φαρμακολογικών
επιπτώσεων που προκαλούνται από τη στέρηση των οιστρογόνων (π.χ. εξάψεις). Οι ανεπιθύμητες
ενέργειες που αναφέρθηκαν καταγράφονται παρακάτω ανά συχνότητα εμφάνισης. Οι συχνότη-
τες ορίζονται ως εξής: Πολύ συχνές (>10%): αϋπνία, κεφαλαλγία, εξάψεις, ναυτία, αυξημένη εφί-

δρωση, μυοσκελετικός πόνος και πόνος στις αρθρώσεις (*), κόπωση. Συχνές (>1%, ≤10%): ανορεξία,
κατάθλιψη, ζάλη, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, κοιλιακό άλγος, έμετος, δυσκοιλιότητα, δυσπεψία,
διάρροια, εξάνθημα, αλωπεκία, οστεοπόρωση, κάταγμα, πόνος, περιφερικό οίδημα. Όχι συχνές
(>0,1% ,≤1%): εξασθένιση. Ασυνήθεις (>0,1%, ≤1%): υπνηλία. Σπάνιες (>0,01%, ≤ 0,1%). *Συμπερι-
λαμβάνονται: αρθραλγία και με μικρότερη συχνότητα πόνος στα άκρα, οστεοαρθρίτιδα, οσφυαλγία,
αρθρίτιδα, μυαλγία και δυσκαμψία των αρθρώσεων. Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφι-
κού συστήματος. Έχουν αναφερθεί σπάνια θρομβοπενία και λευκοπενία σε ασθενείς με προχω-
ρημένο καρκίνο του μαστού. Περιστασιακή μείωση στον αριθμό των λεμφοκυττάρων
παρατηρήθηκε περίπου στο 20% των ασθενών που λάμβαναν Aromasin, ειδικά σε ασθενείς με προ-
ϋπάρχουσα λεμφοκυτταροπενία. Ωστόσο, οι μέσες τιμές λεμφοκυττάρων στους ασθενείς αυτούς
δεν μεταβλήθηκαν σε σημαντικό βαθμό με τον χρόνο και δεν παρατηρήθηκε καμία αντίστοιχη αύ-
ξηση στις ιογενείς λοιμώξεις. Οι επιδράσεις αυτές δεν παρατηρήθηκαν σε μελέτες ασθενών που
λάμβαναν θεραπεία για πρώιμο καρκίνο του μαστού. Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων.
Έχει παρατηρηθεί αύξηση των παραμέτρων ελέγχου της ηπατικής λειτουργίας συμπεριλαμβανο-
μένων των ενζύμων, της χολερυθρίνης και της αλκαλικής φωσφατάσης. Ο παρακάτω πίνακας πα-
ρουσιάζει τη συχνότητα των προκαθορισμένων ανεπιθύμητων ενεργειών και νοσημάτων που
αναφέρθηκαν στη μελέτη για τον πρώιμο καρκίνο του μαστού (IES), ανεξαρτήτου αιτιολογίας, σε
ασθενείς που έλαβαν την υπό μελέτη αγωγή και σε διάρκεια έως και 30 ημέρες μετά τη διακοπή
της υπό μελέτης αγωγής. 
Ανεπιθύμητες ενέργειες και νόσοι: Exemestane (N = 2249), Tamoxifen (N=2279)
Εξάψεις 491 (21,8%), 457 (20,1%), Κόπωση 367 (16,3%), 344 (15,1%), Κεφαλαλγία 305 (13,6%), 255
(11,2%), Αϋπνία 290 (12,9%), 204 (9,0%), Αυξημένη εφίδρωση 270 (12,0%), 242 (10,6%), Γυναικολο-
γικά 235 (10,5%), 340 (14,9%), Ζάλη 224 (10,0%), 200 (8,8,%), Ναυτία 200 (8,9%), 208 (9,1%), Οστεο-
πόρωση 116 (5,2%), 66 (2,9%), Κολπική αιμορραγία 90 (4,0%), 121 (5,3%), Λοιποί νέοι πρωτοπαθείς
καρκίνοι 84 (3,6%), 125 (5,3%), Έμετος 50 (2,2%), 54 (2,4%), Οπτικές Διαταραχές 45 (2,0%), 53 (2,3%),
Θρομβοεμβολή 16 (0,7%), 42 (1,8%), Οστεοπορωτικά Κατάγματα 14 (0,6%), 12 (0,5%), Έμφραγμα
του μυοκαρδίου 13 (0,6%), 4 (0,2%). Στη μελέτη IES, η συχνότητα των ισχαιμικών καρδιακών επει-
σοδίων στα σκέλη της θεραπείας με exemestame και tamoxifen ήταν 4,5% έναντι 4,2%, αντίστοιχα.
Δεν παρατηρήθηκε καμία σημαντική διαφορά για κανένα ξεχωριστό καρδιαγγειακό επεισόδιο συμ-
περιλαμβανομένων της υπέρτασης (9,9% έναντι 8,4%), του εμφράγματος του μυοκαρδίου (0,6%
έναντι 0,2%) και της καρδιακής ανεπάρκειας (1,1% έναντι 0,7%). Στη μελέτη IES, το exemestane
συσχετίστηκε με μία μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης υπερχοληστερολεμίας συγκριτικά με το
tamoxifen (3,7% έναντι 2,1%). Σε μία ξεχωριστή, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη μετεμμηνο-
παυσιακών γυναικών με πρώιμο καρκίνο του μαστού με χαμηλό κίνδυνο, σε θεραπεία με exemes-
tane (N=73) ή με εικονικό φάρμακο (N=73) για 24 μήνες, το exemestane συσχετίστηκε με ένα μέσο
όρο 7-9% μείωσης στο πλάσμα της HDL- χοληστερόλης, έναντι μίας αύξησης 1% στο εικονικό φάρ-
μακο. Υπήρξε, επίσης, μία μείωση 5-6% στην απολιποπρωτεϊνη Α1 στην ομάδα θεραπείας με ex-
emestane έναντι 0-2% για το εικονικό φάρμακο. Η επίδραση στις άλλες παραμέτρους λιπιδίων που
έχουν αναλυθεί (ολική χοληστερόλη, LDL χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, απολιποπρωτεΐνη-Β και λι-
ποπρωτεΐνη-α) ήταν παρόμοια στις δύο ομάδες θεραπείας. Η κλινική σημαντικότητα αυτών των
αποτελεσμάτων είναι ασαφής. Στη μελέτη IES, παρατηρήθηκε γαστρικό έλκος σε υψηλότερη συ-
χνότητα στο σκέλος του exemestane συγκριτικά με το tamoxifen (0,7% έναντι <0,1%). Η πλειοψηφία
των ασθενών στο σκέλος του exemestane με γαστρικό έλκος λάμβαναν ταυτόχρονη θεραπεία με
μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα και/ή είχαν προηγούμενο ιστορικό. Ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου στην αγορά. Ηπατίτιδα, χολοστατική ηπατίτιδα. Καθώς
οι ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρονται εθελοντικά από έναν πληθυσμό αβέβαιου μεγέθους, δεν
είναι πάντα δυνατή η αξιόπιστη εκτίμηση της συχνότητας τους ή η θεμελίωση μίας αιτιολογικής
συσχέτισης ως προς την έκθεση στο φάρμακο. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ PFIZER
HELLAS A.E., Λ. Μεσογείων 243, 154 51, Ν. Ψυχικό, Τηλ.: +30 210 6785800 ΑΡΙΘΜΟΣ (ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 14189/08/1-9-2009. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 05/2011. ΛΙΑ-
ΝΙΚΗ ΤΙΜΗ Aromasin C. Tab 30 x 25mg, Λ.Τ.: 61,06 €. 
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