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Αυτό περιλαμβάνει βρα-
βευμένες εργασίες και ση-
μαντικές  ομιλίες από το
5ο πανελλήνιο συνέδριο
μας. Θα ήθελα να σας ενη-

μερώσω ότι το συνέδριο αυτό έτυχε καθολικής
αποδοχής και όλοι εντυπωσιάστηκαν από το εξαι-
ρετικό επίπεδο ομιλιών,  την μεγάλη παρουσία των
συναδέλφων καθώς επίσης και την μεγάλη συμμε-
τοχή των εταιρειών.  
Επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το Διοικη-
τικό Συμβούλιο αποφάσισε το επόμενο Πανελλήνιο
Συνέδριο της εταιρείας μας να πραγματοποιηθεί
στις 9, 10 και 11 Νοεμβρίου 2018 στο Royal
Olympic. 
Θα ήθελα από τώρα να σας ενημερώσω ότι θα
υπάρξουν πολλές διαφοροποιήσεις όσον αφορά
τις εργασίες και τις ομιλίες των συνέδρων, με στόχο
αυτές να συμπεριληφθούν σε επόμενο τεύχος του
περιοδικού μας ως «Συμπεράσματα του συνε-
δρίου».
Επιπρόσθετα θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η
εταιρεία μας προγραμματίζει αυτό το χρόνο  να
δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση των
χειρουργών και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφά-

σισε να αναθέσει στην κυρία Φαλιάκου και  στον
κύριο Νατσιόπουλο την οργάνωση των εκπαιδευ-
τικών σεμιναρίων, τα οποία θα γίνουν στην Αθήνα
και στη Θεσσαλονίκη και τα οποία θα συνοδεύον-
ται και από  Πρακτική σε κλινικές των δύο αυτών
πόλεων.
Υλοποιώντας το στόχο μας για κοινωνική προ-
σφορά σε συνεργασία με την AXION HELLAS θα
συμμετέχουμε σε διάπλου στο Αιγαίο ,θα επισκε-
φτούμε 6 νησιά 28/04/2018 – 5/05/2018 για να
προσφέρουμε δωρεάν κλινική εξέταση μαστών. 
Για όλες αυτές  τις δραστηριότητες της εταιρείας
μας και το πρόγραμμα αυτής της δράσης, θα σας
ενημερώσω στο επόμενο τεύχος.
Τέλος Θα ήθελα για ακόμη μία φορά να σας παρα-
καλέσω να συμμετέχετε ενεργά με την συγγραφή
κάποιων θεμάτων για το περιοδικό μας και όσοι εν-
διαφέρονται παρακαλώ πολύ  να έρθουν σε επαφή
με την κυρία Αναστασάκου και τα υπόλοιπα μέλη
της συντακτικής επιτροπής γιατί δεν πρέπει να ξε-
χνάμε «το περιοδικό ανήκει σε όλους μας».

Με εκτίμηση,                                                 
Β. Βενιζέλος                    
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Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το κεντρικό θέμα αυτού
του τεύχους είναι το 5ο
Ετήσιο Συνέδριο της
ΕΧΕΜ που πραγματοποι-
ήθηκε με ιδιαίτερη προ-
σέλευση και επιτυχία στα
μέσα Νοεμβρίου 2017
στο  Royal Olympic Hotel,
στην Αθήνα.  Στο Συνέδριο

παρουσιάστηκαν ελεύθερες και αναρτημένες
ανακοινώσεις και οργανώθηκαν  8 στρογγυλές

τράπεζες στις οποίες έλαβαν μέρος  Έλληνες και
ξένοι ομιλητές.  Υπήρξε ευρεία ανταλλαγή από-
ψεων και διεπιστημονική ανάλυση πολλών θε-
μάτων της σύγχρονης μαστολογίας όπως η δια-
γνωστική προσέγγιση, οι ελάχιστα επεμβατικές
τεχνικές στη διάγνωση και θεραπεία, οι επιστη-
μονικές εξελίξεις στην χειρουργική, ακτινοθερα-
πευτική  και συστηματική αντιμετώπιση διαφόρων
κατηγοριών ασθενών και υποτύπων καρκίνου, οι
εξελίξεις σχετικά με τις  γονιδιακές υπογραφές,
τα πάνελς γονιδίων, τις τεχνικές αποκατάστασης,
τη νοσηλευτική φροντίδα  κ.α. Στο τεύχος αυτό
περιλαμβάνονται οι ομιλίες σχετικά με τις εξελίξεις

στα πρόσφατα συνέδρια, οι δύο βραβευμένες
εργασίες (μία ελεύθερη και μία αναρτημένη ανα-
κοίνωση) καθώς και κάποιες από τις ομιλίες σε
μορφή περίληψης ή άρθρου. Στα επόμενα τεύχη
θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε και
άλλες ομιλίες που αφορούν φλέγοντα θέματα
της σύγχρονης μαστολογίας και χειρουργικής του
μαστού.  Σας ευχαριστώ θερμά για την ανταπό-
κρισή σας και εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο
όλων μας.

Η Υπεύθυνη Σύνταξης του Περιοδικού
Κορνηλία Αναστασάκου 

Μήνυμα από την υπεύθυνη Σύνταξης

Χαιρετισμός Προέδρου ΕΧΕΜ
Αγαπητά μέλη της ΕΧΕΜ
Με ιδιαίτερη χαρά  σας  παρουσιάζω το  τρίτο τεύχος του ιντερνετικού
περιοδικού της εταιρείας μας  για το οποίο η κυρία Αναστασάκου 
κατέβαλε ιδιαίτερες προσπάθειες ώστε να ολοκληρωθεί σε σύντομο
χρονικό διάστημα. 
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2016 San Antonio 
Breast Cancer Symposium 

(6-10/12/2016)

Δημήτριος Κορωνάρχης MD, FEBS(Breast) | Χειρουργός Δ/ντής Γ’ Κλινικής μαστού Ιασώ General Hospital 

Στον περιορισμένο χρόνο των δε-
καπέντε λεπτών θα παρουσια-
στούν εργασίες που έτυχαν με-

γαλύτερης προσοχής και συμπεριλή-
φθηκαν στα highlights του SABCS.

Τρεις μεγάλες τυχαιοποιημένες με-
λέτες1-3 που παρουσιάστηκαν, οι
NSABP Β-42, DATA και IDEAL ανα-
φέρθηκαν στο πιθανό όφελος στην
συνολική επιβίωση και στην επι-
βίωση ελεύθερης νόσου, ασθενών
με πρώιμο καρκίνο μαστού από
την παρατεταμένη χορήγηση ανα-
στολέων αρωματάσης (ΑΑ) πέραν
των καθιερωμένων κατευθυντηρίων
γραμμών που ισχύουν σήμερα.
Όμως σε καμία από τις ανωτέρω
μελέτες το όφελος στην συνολική
και την ελεύθερη νόσου επιβίωση
δεν έφτασε σε στατιστική σημαν-
τικότητα.  Ιδιαίτερα η μελέτη NSABP
Β-42 αναμενόταν με μεγάλο εν-
διαφέρον καθώς ο σχεδιασμός της
ήταν παρόμοιος με της ΜΑ 17-R

στην οποία η χορήγηση για πέντε
έτη λετροζόλης σε ασθενείς που
είχαν ήδη λάβει πέντε έτη ταμοξι-
φαίνης είχε δείξει σαφές όφελος
επιβίωσης. Στην NSABP Β-42, 3923
μετεμμηνοπαυσιακές ασθενείς με
stage I-III, HR (+) BC, οι οποίες ήταν
ελεύθερες νόσου μετά από 5 χρόνια
ορμονικής θεραπείας, (είτε AΑ για
5 έτη ή Tam για ≤3 έτη→AΑ έως
την συμπλήρωση  5ετίας), τυχαι-
οποιήθηκαν να λάβουν λετροζόλη
L 2.5 mg ή Placebo ημερησίως για
άλλα 5 έτη. Το median follow up
ήταν 6.9 έτη. Αν και τα πρωτεύοντα
καταληκτικά σημεία δεν ικανοποι-
ήθηκαν, τα αποτελέσματα έδειξαν
μια στατιστικά σημαντική μείωση
στην επίπτωση του διαστήματος
ελεύθερου νόσου (29%) και στο
ποσοστό μακρινής υποτροπής
(28%). Επομένως η απάντηση στο
ερώτημα για το αν υπάρχει όφελος
από την παρατεταμένη χορήγηση

ΑΑ δεν είναι ένα ξεκάθαρο ναι ή
όχι, σχολίασε ο κύριος ερευνητής
Τ. Mammounas. Αν και η ανάλυση
υποομάδων δεν ανέδειξε κάποιες
που ξεκάθαρα ωφελούνται, όφελος
επιβίωσης μπορεί να έχουν νεότε-
ρες ασθενείς με λιγότερα ή καθόλου
συμπαρομαρτούντα προβλήματα
υγείας, που έχουν μεγαλύτερες πι-
θανότητες υποτροπής όπως αυτές
που έχουν θετικούς λεμφαδένες.
Επίσης ασθενείς που προηγουμέ-
νως είχαν λάβει και ταμοξιφαίνη
φαίνεται να ωφελούνται περισσό-
τερο. “Απλά πρέπει να αναγνωρί-
σουμε τις γυναίκες που βρίσκονται
σε μεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής
έπειτα από 10 έτη και να τους προ-
σφέρουμε ΑΑ για μεγαλύτερο χρο-
νικό διάστημα. Για να γίνει αυτό
πρέπει να χρησιμοποιήσουμε είτε
κάποιο τεστ γονιδιώματος ή να βα-
σιστούμε σε χαρακτηριστικά του
όγκου όπως το μέγεθος, το grade,

Το San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) είναι το σημαντικότερο συνέδριο παγκοσμίως
για την έρευνα πάνω στον καρκίνο του μαστού. Τα αποτελέσματα των ερευνών που
παρουσιάζονται αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στην καθ’ ημέρα πράξη όλων των
ιατρικών ειδικοτήτων που ασχολούνται με την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.  

ΝΕΑ ΕΧΕΜ
ΤΗΣΤΑ
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η θετικότητα των λεμφαδένων, η
ηλικία των ασθενών κ. α. “ σχολίασε
η V. Kaklamani MD co-director του
SABCS. Τα αποτελέσματα των δύο
άλλων μελετών DΑΤΑ και ΙDEAL
επίσης δεν ήταν ξεκάθαρα. Στην
πρώτη, 1912 μετεμμηνοπαυσιακές
ασθενείς με πρώιμο ΗR(+) καρκίνο
μαστού και 2-3 χρόνια χορήγησης
ταμοξιφαίνης, τυχαιοποιήθηκαν να
λάβουν 3 ή 6 χρόνια θεραπείας με
αναστροζόλη.  Πρωτεύον καταλη-
κτικό σημείο ήταν η πέραν της τριε-
τίας, επιβίωση ελεύθερης νόσου
και δευτερεύοντα σημεία η πέραν
της τριετίας συνολική επιβίωση και
οι επιπλοκές. Το median follow up
ήταν 4.1 έτη. Και αυτή η μελέτη
δεν έδειξε στατιστικά σημαντικό
όφελος στην συνολική και ελεύθερη
νόσου επιβίωση από την εξαετή
χορήγηση αναστροζόλης έναντι της
τριετούς. Ωστόσο αναγνωρίστηκε
μία υποομάδα ασθενών με ορι-
σμένα χαρακτηριστικά (T2 όγκους,
θετικούς λεμφαδένες, ER+PR(+)
HER2 (-), χορήγηση χημειοθερα-
πείας) που ωφελήθηκε, με σημαν-
τική (10%) βελτίωση της ελεύθερης
νόσου επιβίωσης. Στην IDEAL, 1824
ασθενείς με καρκίνο μαστού που
είχαν λάβει ήδη 5 έτη οποιασδή-
ποτε ορμονικής αγωγής (το 87.9%
και ΑΑ), χωρίς να έχουν περάσει
περισσότερα από 2 έτη από την
ολοκλήρωσή της και ήταν ελεύθε-
ρες νόσου, τυχαιοποιήθηκαν σε
2.5 ή 5 έτη παρατεταμένης χορή-
γησης λετροζόλης 2.5mg ημερη-
σίως. Πρωτεύον καταληκτικό ση-
μείο η ελεύθερη νόσου επιβίωση.
Το median follow up ήταν 6.5 έτη.
Δεν διαπιστώθηκε διαφορά μεταξύ
των δύο ομάδων όσον αφορά την
ελεύθερη νόσου επιβίωση (≈88%
και στις δύο ομάδες) ή την συνολική
επιβίωση (≈93% και στις δύο ομά-

δες). Υπήρξε μόνο μια μικρή μείωση
1% στην εμφάνιση δεύτερου πρω-
τοπαθούς καρκίνου μαστού στην
ομάδα που έλαβε 5 έτη λετροζόλης.
Αν και είναι δύσκολο να εξαχθούν
οριστικά συμπεράσματα από τις
ανωτέρω μελέτες, “θα μπορούσε
κάποιος να υποστηρίξει ότι ασθε-
νείς που έχουν πρωτύτερα λάβει
ταμοξιφαίνη για ένα χρονικό διά-
στημα, μπορούν να λάβουν παρα-
τεταμένη επικουρική αγωγή με ΑΑ,
ενώ για τις ασθενείς που έλαβαν
εξ αρχής επικουρική θεραπεία με
ΑΑ, η απόφαση αυτή είναι δυσκο-
λότερη”, υποστήριξε ο Kent Osborne
MD, director του SABCS.  “Στην
πραγματικότητα, αυτό που κυρίως
πρέπει να λάβει υπ΄όψιν ο θεράπων
ιατρός για να αποφασίσει την πα-
ράταση της χορήγησης των ΑΑ,
είναι η τοξικότητα της αγωγής και
το πως ανέχθηκε η ασθενής την
χορήγηση των ΑΑ τα προηγούμενα
χρόνια “ είπε ο καθηγητής Μ. Gnant
ΜD από το πάνελ των σχολιαστών.
“Η οστική υγεία είναι σημαντική
και θα πρέπει να σκεφτόμαστε σο-
βαρά τον υπαρκτό κίνδυνο για κα-
τάγματα. Η νεαρή ηλικία είναι επο-
μένως ένας παράγοντας που ευνοεί
την απόφαση για παράταση της
αγωγής. Σε αρκετές μελέτες, έχει
υποστηριχθεί ότι η παρουσία των
κλασσικών παραγόντων κινδύνου
επίσης ευνοεί την απόφαση για
παρατεταμένη χορήγηση, ενώ η
αξιολόγηση με γονιδιακές αναλύ-
σεις παραμένει προς το παρόν
θέμα προς συζήτηση”.

Ακόμη μία εργασία4 που
αφορούσε την χορήγηση
ΑΑ, παρουσίασε αποτελέ-

σματα σχετικά με πιθανές βλάβες
που προκαλούν οι ΑΑ στην λει-
τουργία του ενδοθηλίου των αρ-

τηριών διερευνώντας την πιθανό-
τητα τα φάρμακα αυτά να προκα-
λούν καρδιακή νόσο. Η μελέτη
αυτή αφορούσε μικρή ομάδα 36
μετεμμηνοπαυσιακών ασθενών
(μ.ο. ηλικίας 61 έτη) με τοπικά προ-
χωρημένο καρκίνο μαστού που βρι-
σκόταν σε θεραπευτική αγωγή με
ΑΑ η οποία συγκρίθηκε με ομάδα
ελέγχου υγιών μετεμμηνοπαυσια-
κών γυναικών (μ.ο. ηλικίας 59 έτη).
Η μελέτη βρήκε ότι ασθενείς που
λαμβάνουν ΑΙ παρουσιάζουν ελατ-
τωμένους δείκτες ελαστικότητας
(με υπολογισμό του endoPAT ratio),
μικρών και μεγάλων αρτηριών ακό-
μα και έπειτα από προσαρμογή
για διαφορές στην συστολική πίεση
ανάμεσα στις ομάδες. Τα ευρήματα
αυτά δηλώνουν επηρεασμένη λει-
τουργία του ενδοθηλίου, που απο-
τελεί προβλεπτικό δείκτη καρδιαγ-
γειακής νόσου (οξέα στεφανιαία
σύνδρομα, οπισθοστερνικό άλγος,
έμφραγμα μυοκαρδίου, θάνατος
καρδιακής αιτιολογίας). Τα αποτε-
λέσματα ήταν ανεξάρτητα από τον
χρόνο χορήγησης των ΑΑ. Η λει-
τουργία των αγγείων δεν φάνηκε
να διαφέρει σε σχέση με το αν οι
ασθενείς είχαν λάβει χημειοθερα-
πεία ή ακτινοβολία ή με το αν ο
καρκίνος βρισκόταν στον δεξιό ή
τον αριστερό μαστό.  Δεν αποτέλεσε
έκπληξη το γεγονός ότι τα επίπεδα
οιστραδιόλης ήταν σημαντικά χα-
μηλότερα στις ασθενείς που ελάμ-
βαναν ΑΑ σε σχέση με την ομάδα
ελέγχου (2 vs 15 pg/mL). Με δε-
δομένο ότι οι γυναίκες με καρκίνο
μαστού ζουν πλέον περισσότερο
λόγω των πολύ αποτελεσματικών
θεραπειών, είναι επιτακτική ανάγκη
να αναγνωρίσουμε τις μακροπρό-
θεσμες επιπλοκές από την χρήση
των φαρμάκων αυτών. Η ερευνή-
τρια Α. Βlaes MD σχολίασε ότι “τα

ΝΕΑ ΕΧΕΜ
ΤΗΣΤΑ



αποτελέσματα της μελέτης δεν θα
πρέπει να αλλάξουν τις ως τώρα
θεραπευτικές μας επιλογές τουλά-
χιστον στην πενταετή χορήγηση,
χρειάζεται όμως  να αναγνωρίσου-
με και να αντιμετωπίσουμε τους
λοιπούς παράγοντες καρδιαγγει-
ακού κινδύνου όπως η υψηλή αρ-
τηριακή πίεση, η υπερλιπιδαιμία
και το κάπνισμα. Με την ολοένα
αυξανόμενη τάση χορήγησης των
ΑΑ για μεγαλύτερο χρονικό διά-
στημα ωστόσο, το ζήτημα καθί-
σταται λιγότερο σαφές και ο δυ-
νητικός κίνδυνος θα πρέπει να λαμ-
βάνεται υπ’ όψιν όταν δεν βλέ-
πουμε τα αναμενόμενα πλεονε-
κτήματα στην συνολική επιβίωση.
Περισσότερες μελέτες χρειάζονται
για να επιβεβαιώσουν τα ανωτέρω
ευρήματα”. Η Patricia A. Ganz, MD
από το πάνελ των σχολιαστών, ανέ-
φερε ότι “η προοπτική αξιολόγηση
των ασθενών θα καταστεί πολύ
σημαντική πριν και μετά την έναρξη
θεραπείας με ΑΑ για να διαπιστω-
θεί ποιες ασθενείς βρίσκονται σε
μεγαλύτερο κίνδυνο. Και πιθανώς
αυτό να πρέπει να επεκταθεί και
στις προεμμηνοπαυσιακές ασθε-
νείς. Αυτές οι γυναίκες αναμένεται
να ζήσουν 30-40 χρόνια εφ’ όσον
έχουν θεραπευτεί από τον καρκίνο
του μαστού και σίγουρα θα πρέπει
να ανησυχούμε για τα καρδιαγγει-
ακά αίτια θανάτου σ αυτή την ομά-
δα νεότερων γυναικών”. 

Άλλη εργασία που έτυχε προ-
σοχής5, αφορούσε την πι-
θανότητα χρήσης των CDK

4/6 αναστολέων σε γυναίκες με
πρώιμο καρκίνο μαστού. Τα φάρ-
μακα αυτά χορηγούνται σήμερα
σε μετεμμηνοπαυσιακές ασθενείς
με ορμονοεξαρτώμενη, HER-2 αρ-
νητική, προχωρημένη μεταστατική

νόσο, ανθεκτική στην χορήγηση
του όποιου ορμονικού χειρισμού.
Πρόκειται για μελέτη phase II με
την ονομασία neoMONARCH study.
Αξιολογήθηκε η χρήση abemaciclib
(CDK4/6 αναστολέας) σε 223 με-
τεμμηνοπαυσιακές ασθενείς, με
ΗR θετικό και HER 2 αρνητικό καρ-
κίνο μαστού σταδίου Ι έως ΙΙΙΒ και
όγκο >1εκ. Οι ασθενείς τυχαιοποι-
ήθηκαν σε αναλογία 1:1:1 είτε σε
anastrozole, ή anastrozole και abe-
maciclib, ή abemaciclib για 2 εβδο-
μάδες και εν συνεχεία τέθηκαν για
14 εβδομάδες σε abemaciclib μαζί
με anastrozole πριν υποβληθούν
σε χειρουργική θεραπεία. Core Ne-
edle Biopsy πραγματοποιήθηκε
πριν την αγωγή, την 2η και 16η
εβδομάδα και μετρήθηκε το ki 67
(υποκατάστατο καταληκτικό σημείο
για την ελεύθερη νόσου επιβίωση).
Τα αποτελέσματα έδειξαν στατι-
στικά σημαντική μεγαλύτερη μεί-
ωση του ki 67 την 14η ημέρα στα
σκέλη που λάβανε abemaciclib,
ενώ πλήρης διακοπή του κυτταρι-
κού κύκλου (ki 67<2.7%) παρατη-
ρήθηκε σε περισσότερες ασθενείς
που έλαβαν abemaciclib. Μετά από
16 εβδομάδες αγωγής μόνο 4 από
τις 59 ασθενείς που υποβλήθηκαν
σε core biopsy δεν είχαν μείωση
του ki 67. Αντικειμενική απεικονι-
στικά ανταπόκριση παρατηρήθηκε
στο 54,7% ενώ Ρathologic Complete
Response παρατηρήθηκε σε 3 από
τις 95 ασθενείς. Ιστολογικές αλλαγές
παρατηρήθηκαν την δεύτερη εβδο-
μάδα στο σκέλος abemaciclib με
σχηματισμό σωληνίσκων οι οποίες
διατηρήθηκαν και ενισχύθηκαν την
28η ημέρα (συνδυασμένη θερα-
πεία). Επίσης διήθηση του όγκου
με CD3 και CD8 λεμφοκύτταρα πα-
ρατηρήθηκε κατά την χειρουργική
επέμβαση στην ομάδα ασθενών

που έλαβαν συνδυασμένη θερα-
πεία ενώ δεν υφίστατο στην ιστο-
λογική εξέταση στην βασική μέ-
τρηση καθώς και την 14η ημέρα
(στην ομάδα abemaciclib μονοθε-
ραπεία). Όσον αφορά τις παρενέρ-
γειες η διάρροια ήταν η συχνότερη
και παρουσιάστηκε στο 55% των
ασθενών παρά την χρήση αντι-
διαρροϊκής αγωγής. Το 37% των
ασθενών παρουσίασε κάποιου βαθ-
μού ναυτία. Ουδετεροπενία τρίτου
βαθμού παρουσιάστηκε μόνο στο
8.2% των ασθενών ενώ το 66% των
ασθενών παρουσίασε κάποιου βαθ-
μού ουδετεροπενία. Λαμβάνοντας
υπ’ όψιν προηγούμενες παρόμοιες
μελέτες με τους CDK αναστολείς
palbociclib και ribociclib, που έδει-
ξαν καλά αποτελέσματα σε neoad-
juvant χορήγηση, η κύρια ερευνή-
τρια S. Hurvitz ΜD έθεσε το ερώ-
τημα αν η χρήση των CDK 4/6 ανα-
στολέων θα μπορούσε να αποτελεί
θεραπευτική επιλογή και στον
πρώιμο καρκίνο του μαστού.

Χειρουργικού ενδιαφέροντος ερ-
γασία η GANEΑ 26 διερεύνησε την
ασφάλεια της βιοψίας λεμφαδένα
φρουρού μετά από neo adjuvant
χημειοθεραπεία (ΝΑC) σε ασθενείς
με T1-3 καρκίνο μαστού. Σκοπός
της μελέτης ήταν να καθοριστεί ο
κίνδυνος υποτροπής σε ασθενείς
χωρίς προηγούμενη συμμετοχή των
μασχαλιαίων λεμφαδένων που υπο-
βλήθηκαν σε NAC ακολουθούμενη
από βιοψία λεμφαδένα φρουρού
(ΒΛΦ) χωρίς λεμφαδενικό καθαρι-
σμό. Ο σχεδιασμός της μελέτης
είχε ως εξής: Πριν την NAC γινόταν
υπερηχογράφημα μασχάλης και
FNA τυχόν ύποπτων λεμφαδένων.
Ασθενείς με αποδεδειγμένη νόσο
στην μασχάλη (group 1) υποβάλ-
λονταν σε ΒΛΦ και πλήρη λεμφα-
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δενικό καθαρισμό μασχάλης (ΛΚΜ)
μετά την NAC. Ασθενείς χωρίς απο-
δεδειγμένη νόσο στην μασχάλη
(group 2) υποβάλλονταν σε ΒΛΦ
μόνο. ΛΚΜ στο group 2 γινόταν
επί θετικού ΛΦ ή επί μη ευρέσεως
του ΛΦ. Αποτελέσματα: Ο μέσος
χρόνος follow up ήταν 2.3 έτη. Στο
Group 1 (307 ασθενείς) το ποσοστό
αναγνώρισης του ΛΦ ήταν περίπου
80% ενώ η βιοψία ήταν ψευδώς
αρνητική στο 12%. Στο Group 2
(590 ασθενείς) το ποσοστό ανα-
γνώρισης του ΛΦ ήταν 97%. Σε
αυτή την ομάδα το ποσοστό θετικού
λεμφαδένα φρουρού ήταν 24%.
ΛΚΜ πραγματοποιήθηκε σε 14
ασθενείς με αρνητικό ΛΦ. Η 3ετής
συνολική επιβίωση στο Group 2
ήταν 97.8%, και η 3ετής επιβίωση
ελεύθερης νόσου ήταν 94.8%. Μία
υποτροπή στην μασχάλη παρατη-
ρήθηκε σε 418 ασθενείς που υπο-
βλήθηκαν μόνο σε βιοψία ΛΦ. Σχό-
λια: Όλοι οι ασθενείς πριν από
NAC πρέπει να υποβάλλονται σε
υπερηχογράφημα μασχαλιαίας χώ-
ρας. Επί αποδεδειγμένα θετικής
μασχάλης προ της NAC συστήνεται
λεμφαδενικός καθαρισμός λόγω
του υψηλού ποσοστού ψευδώς
αρνητικού λεμφαδένα φρουρού.
Επί αρνητικής μασχάλης η βιοψία
του ΛΦ μετά NAC είναι ασφαλής
διαδικασία. 

Επίσης χειρουργικό ενδιαφέ-
ρον είχε και η μελέτη MROC7

που παρουσίασε τα αποτε-
λέσματα από την επίδραση της
ακτινοβολίας σε ασθενείς με μα-
στεκτομή και αποκατάσταση είτε
με ένθεμα ή με αυτόλογο ιστό,
όσον αφορά τις επιπλοκές και την
ικανοποίηση των ασθενών από το
τελικό αποτέλεσμα. Πρόκειται για
προοπτική μελέτη 2014 ασθενών

με μαστεκτομή και αποκατάσταση,
οι 553 εκ των οποίων έλαβαν ακτι-
νοβολία μετεγχειρητικά. Οι ασθε-
νείς παρακολουθήθηκαν για 2 έτη
και καταγράφηκαν οι επιπλοκές
και η ικανοποίηση από το τελικό
αποτέλεσμα. Προβλεπτικοί παρά-
γοντες για εμφάνιση επιπλοκών
που διαπιστώθηκαν ήταν:  η αμ-
φοτερόπλευρη αποκατάσταση, η
άμεση αποκατάσταση και το αυ-
ξημένο σωματικό βάρος (ΒΜΙ). 2.64
φορές μεγαλύτερος ήταν ο κίνδυνος
για επιπλοκές στην ομάδα με έν-
θεμα λόγω της προσθήκης ακτινο-
βολίας. Στις αποκαταστάσεις με
αυτόλογους ιστούς δεν υπήρξε ση-
μαντική διαφορά όσον αφορά τις
επιπλοκές, μεταξύ ακτινοβολημέ-
νων και μη, γυναικών. Ποσοστά
επιπλοκών έως τα 2 έτη: σε ασθε-
νείς που υποβλήθηκαν σε ακτινο-
θεραπεία και αποκατάσταση με
ενθέματα: 39%, σε ασθενείς με
ακτινοθεραπεία και αποκατάσταση
με αυτόλογους ιστούς: 26%, ενώ
στις ασθενείς που δεν υποβλήθηκαν
σε ακτινοθεραπεία τα αντίστοιχα
ποσοστά ήταν 22% (αποκατάσταση
με ενθέματα) και 28% (αποκατά-
σταση με αυτόλογους ιστούς). Στο
διάστημα της διετίας η αποτυχία
της αποκατάστασης στην ομάδα
της ακτινοβολίας ήταν 11.4% έναντι
3.4% στις μη ακτινοβολημένες
ασθενείς. Όσον αφορά τα ερωτη-
ματολόγια ικανοποίησης ασθενών:
σημαντικά χαμηλότερη ήταν η ικα-
νοποίηση των γυναικών με ενθέ-
ματα και ακτινοβολία. Δεν υπήρξε
διαφορά στην ικανοποίηση των
ασθενών με αυτόλογη αποκατά-
σταση μεταξύ αυτών που ακτινο-
βολήθηκαν και αυτών που δεν έλα-
βαν ακτινοθεραπεία.  Συμπερα-
σματικά, στην μεγαλύτερη έως σή-
μερα προοπτική πολυκεντρική με-

λέτη που αφορά τα αποτελέσματα
επεμβάσεων αποκατάστασης μετά
από μαστεκτομή, η αποκατάσταση
με αυτόλογους ιστούς φαίνεται ότι
αποδίδει καλύτερα ποσοστά ικα-
νοποίησης των ασθενών και χαμη-
λότερο κίνδυνο επιπλοκών απ’ ότι
η αποκατάσταση με ενθέματα, στις
ασθενείς που λαμβάνουν ακτινο-
βολία μετά την μαστεκτομή. 

Όσον αφορά μελέτες σε ει-
δικούς πληθυσμούς ασθε-
νών, ο Dr Eccles παρου-

σίασε αποτελέσματα της μελέτης
POSH (Prospective study of Out-
comes in Sporadic and Hereditary
breast cancer)8. Σκοπός της μελέτης
ήταν να αξιολογηθούν οι μεταλ-
λάξεις του γονιδίου BRCA ως ανε-
ξάρτητος προγνωστικός παράγον-
τας. Πρόκειται για προοπτική με-
λέτη που περιλάμβανε 2759 γυ-
ναίκες <40 ετών με διηθητικό καρ-
κίνο μαστού.  Μεταλλάξεις στο
BRCA βρέθηκαν περίπου στο 14%.
Η μετάλλαξη BRCA1 ήταν συχνό-
τερη από την BRCA2 (212 vs 170).
Οι φορείς μεταλλάξεων BRCA1 ήταν
νεότερες, είχαν μικρότερους όγκους
και ήταν πιο πιθανό να έχουν τριπλά
αρνητικά όγκους. Φορείς μεταλ-
λαγμένων BRCA2 γονιδίων είχαν
περισσότερες πιθανότητες να έχουν
θετικούς λεμφαδένες και να είναι
ER(+) Στα 8.2 έτη median follow-
up, δεν υπήρξε στατιστικά σημαν-
τική διαφορά στα αποτελέσματα
μεταξύ φορέων μεταλλαγμένων
γονιδίων και μη φορέων. Σε ασθε-
νείς όμως με τριπλά αρνητικό καρ-
κίνο μαστού (19%), οι φορείς με-
ταλλάξεων είχαν 11% όφελος επι-
βίωσης στα 10 έτη έναντι των μη
φορέων, αν και το μέγιστο όφελος
παρατηρήθηκε στα πρώτα έτη. Η
αντιμετώπιση ήταν παρόμοια με-
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ταξύ των ομάδων αν και περισσό-
τεροι φορείς υποβλήθηκαν σε αμ-
φοτερόπλευρη μαστεκτομή (15%
vs 3%). Ασθενείς που δεν υποβλή-
θηκαν σε αμφοτερόπλευρη μαστε-
κτομή είχαν όφελος επιβίωσης 2%
στα 5 και 10 έτη. Οι συγγραφείς
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι
δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική
διαφορά στην επιβίωση μεταξύ
φορέων μετάλλαξης BRCA και μη
φορέων, με την εξαίρεση των ασθε-
νών φορέων μετάλλαξης BRCA που
είχαν τριπλά αρνητικό όγκο έναντι
μη φορέων με τριπλά αρνητικό
όγκο. Δεν διαπιστώθηκε πλεονέ-

κτημα επιβίωσης για τις ασθενείς
που υποβλήθηκαν σε αμφοτερό-
πλευρη μαστεκτομή, για το συγ-
κεκριμένο χρονικό διάστημα πα-
ρακολούθησης.

Και κλείνοντας, η πρώτη τυ-
χαιοποιημένη εργασία9 αυ-
τού του είδους, έδειξε ότι η

χρήση ειδικής συσκευής που ψύχει
το τριχωτό της κεφαλής  κατά την
διάρκεια χορήγησης χημειοθερα-
πείας οδηγεί σε διατήρηση της κό-
μης στο 50% των ασθενών έναντι
0% όσων δεν την χρησιμοποίησαν. 

1.  A randomized, double-blinded, place-
bo-controlled clinical trial of extended
adjuvant endocrine therapy (tx) with
letrozole (L) in postmenopausal women
with hormone-receptor (+) breast can-
cer (BC) who have completed previous
adjuvant tx with an aromatase inhibitor
(AI): Results from NRG Oncology/NS-
ABP B-42. Dr Mamounas, Publication
Number: S1-05

2.  First results from the multicenter
phase III DATA study comparing 3
versus 6 years of anastrozole after
2-3 years of tamoxifen in post-
menopausal women with hormone
receptor-positive early breast cancer.
Dr Tjan-Heijnen Publication Number:
S1-03

3.  Optimal duration of extended letro-

zole treatment after 5 years of adju-
vant endocrine therapy; results of
the randomized phase III IDEAL trial
(BOOG 2006-05) Dr Blok EJ, Publica-
tion Number: S1-04

4.  Aromatase inhibitors and endothelial
function: Is there an association with
early cardiovascular disease? Dr Blaes,
Publication Number S5-07

5.  Biological effects of abemaciclib in a
phase 2 neoadjuvant study for post-
menopausal patients with HR+, HER2-
breast cancer. Dr Hurvitz S Publication
Number S4-06

6.  Sentinel node detection after neoad-
juvant chemotherapy in patient with-
out previous axillary node involvement
(GANEA 2 trial): Follow-up of a

prospective multi-institutional cohort.
Dr Classe, Publication Number S2-07

7.  Impact of radiotherapy on compli-
cations and patient-reported satis-
faction with breast reconstruction:
Findings from the prospective mul-
ticenter MROC study. Dr Jagsi, Pub-
lication Number S3-07 

8.  Does BRCA status affect outcome in
young breast cancer patients? Results
from the prospective study of out-
comes in sporadic and hereditary
breast cancer (POSH). Dr Eccles, Pub-
lication Number S2-03

9.  Scalp cooling alopecia prevention
trial (SCALP) for patients with early
stage breast cancer. Dr Nangia, Pub-
lication Number S5-02
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Οσκοπός της διαδικασίας συ-
ναίνεσης (consensus) είναι η
διευκρίνιση σημαντικών θε-

μάτων όσο αφορά την διαχείρηση, και
την παροχή καθοδήγησης σε κλινικούς
ιατρούς σε όλο  τον  κόσμο  σχετικά  με
τον  τρόπο  σκέψης και φροντίδας των
γυναικών  με  καρκίνο  του  μαστού  σε
πρώιμο  στάδιο. Το θέμα της φετινής
διάσκεψης ήταν να επικεντρωθεί σε
τομείς κλιμάκωσης και αποκλιμάκωσης
(escalating and de-escalating).

DUCTAL CARCINOMA IN SITU
Η συντηρητική χειρουργική αντιμετώ-
πισης ακολουθούμενη από ακτινοθε-
ραπεία παραμένει το πρότυπο της
περίθαλψης (standard of care) για το
ενδοπορικό καρκίνωμα in situ με την
προϋπόθεση ότι έχουμε επαρκή χει-
ρουργικά όρια. Αυτά τα επαρκή χει-
ρουργικά όρια είναι ≥ 2 mm για να
αποφευχθεί εκ νέου εκτομή.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ 
ΟΓΚΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΙΜΟ ΚΑΡΚΙΝΟ 
ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Το Panel υποστήριξε την χειρουργική
αντιμετώπιση με διατήρηση του μα-

στού τόσο για την πολυεστιακή όσο
και την πολυκεντρική νόσο υπό την
προϋπόθεση ότι τα χειρουργικά όρια
είναι αρνητικά και ότι θα ακολουθήσει
ακτινοθεραπεία και ότι η χειρουργική
εκτομή θα έχει ένα καλό κοσμητικό
αποτέλεσμα.
Το Panel επανέλαβε τον κανόνα
“χωρίς μελάνι στον όγκο“ όσο αφορά
τα χειρουργικά όρια και συνέστησε
αυτό τον κανόνα ανεξάρτητα από την
βιολογία του όγκου ή τον υπότυπο. Το
Panel ενέκρινε την επέμβαση (nipple
sparing mastectomy) σαν κατάλληλη
χειρουργική επιλογή. Επιπρόσθετα
αποδέχθηκε σαν προαιρετική επιλογή
την επέμβαση διατήρησης της θηλής
ακόμα και σε γυναίκες με γνωστές
κληρονομικές μεταλλάξεις BRCA 1 και
2 υπό την προϋπόθεση ότι η παθολο-
γοανατομική εξέταση ιστού πίσω από
την θηλή δεν έχει όγκο.
Το Panel συστήνει την αποφυγή λεμ-
φαδενικού καθαρισμού της μασχάλης
σε γυναίκες με 1 ή 2 θετικούς λεμφα-
δένες και θα λάβουν ακτινοθεραπεία
στο μαστό και συμπληρωματική συ-
στημική θεραπεία ανεξάρτητα από
την βιολογία του όγκου.

BREAST SURGERY FOLLOWING
NEOADJUVANT THERAPY
Το Panel εξέτασε την ερώτηση, πρέπει
να αφαιρεθεί ολόκληρη η περιοχή του
πρωτοπαθούς όγκου μετά την νεοεπι-
κουρική θεραπεία ή μόνο η υπολειμα-
τική περιοχή του όγκου. Η
πλειοψηφία υποστήριξε ότι η χει-
ρουργική μπορεί να γίνει σε νέα όρια.

Το Panel υποστηρίζει τον κανόνα no
ink on tumor όσο αφορά τα χειρουρ-
γικά όρια μετά από νεοεπικουρική θε-
ραπεία. Ωστόσο σε περιπτώσεις
πολυκεντρικής υπολλειματικής νόσου
ή περιπτώσεις “διάσπαρτης υπολλει-
ματικής νόσου” πολλοί ειδικοί εξέ-
φρασαν την γνώμη για πιο
γενναιόδωρα όρια. Η μαστεκτομή με
διατήρηση δέρματος και θηλής μετά
από νεοεπικουρική χημειοθεραπεία
θεωρήθηκε ασφαλής.

AXILLARY SURGERY FOLLOWING
NEOADJUVANT THERAPY
Σε γυναίκες που παρουσιάζονται με
κλινικά αρνητική μασχάλη μετά από
νεοεπικουρική θεραπεία το Panel συ-
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Πέτρος  Γρηγορόπουλος | Χειρουργός Α’ Χειρουργική Κλινική “Γ.Ο.Ν.Κ. AΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Το 15ο St Gallen International Breast Cancer Conference διεξήχθη στις 16-18 Μαρτίου
για 2η συνεχή χρονιά στη Βιέννη, και είχε αντιπροσώπους από 160 χώρες και από
κάθε ήπειρο.



στήνει βιοψία του λεμφαδένα φρου-
ρού. Σε γυναίκες πού είχαν κλινικά θε-
τική μασχάλη και έλαβαν νεοεπι -
κουρική θεραπεία και υπήρξε κλινική
ανταπόκριση.
Tο Panel συστήνει βιοψία του λεμφα-
δένα φρουρού εφόσον ανιχνεύθηκαν
και εξετάσθηκαν τρείς ή περισσότεροι
λεμφαδένες και ήταν αρνητικοί. Σε γυ-
ναίκες με κλινικά θετικούς μασχαλι-
αίους λεμφαδένες ή με μακρομε-
ταστάσεις στους λεμφαδένες φρου-
ρούς μετά από νεοεπικουρική θερα-
πεία το Panel συστήνει να υπο-
βάλλονται σε λεμφαδενικό καθαρισμό
της μασχάλης.

RADIATION THERAPY AFTER
BREAST SURGERY
Το Panel πιστεύει ότι η υποκλασματο-
ποίηση της θεραπείας είναι η καταλ-
ληλότερη για την πλειονότητα των
ασθενών. Ιδιαίτερα εκείνων πού είναι
άνω από 50 ετών και ότι αυτό αποτε-
λεί μια ευκαιρία για αποκλιμάκωση
της θεραπείας. Για ασθενείς με ενδιά-
μεσο ή υψηλότερο κλινικά κίνδυνο, το
Panel συστήνει πλήρη ακτινοβόληση
του μαστού. Μία άλλη περίπτωση
αποκλιμάκωσης είναι το “Boost” για
το οποίο το Panel πιστεύει ότι θα μπο-
ρούσε να παραληφθεί σε ασθενείς
ηλικίας ≥60 ετών, σε όγκους χαμηλού
βαθμού κακοηθείας ή καλής βιολο-
γίας του όγκου και οι οποίοι θα λά-
βουν συμπληρωματική ενδοκρινή
θεραπεία.
Το Panel συστήνει RNI σε ασθενείς με
καρκίνους pN1 (1-3 θετικούς λεμφα-
δένες) και κακά κλινικά χαρακτηρι-
στικά όπως η νεαρή ηλικία ≤ 40 ετών,
κακή βιολογία όπως χαμηλή έκφραση
υποδοχέα οιστρογόνων (ER) , λεμφαγ-
γειακή διήθηση (LVI) και σε όλους
τους ασθενείς με > 4 θετικούς λεμφα-

δένες.
Το Panel συστήνει ακτινοθεραπεία
μετά από μαστεκτομή (PMRT) σε
όλους τους ασθενείς με > 4 θετικούς
λεμφαδένες και / ή όγκους pT3. Για
όγκους pT1 με χαμηλού κινδύνου χα-
ρακτηριστικά η χρήση της PMRT θα
πρέπει να σταθμίζεται έναντι των κιν-
δύνων για τοξικότητα, συμπεριλαμβα-
νόμενης της αύξησης των επιπλοκών
μετά την αποκατάσταση του μαστού.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΟΡΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΤΙΣ ΠΡΟΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Η ταμοξιφαίνη είναι το ιστορικό stan-
dard για επικουρική ορμονοθεραπεία
στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.
Το Panel αναγνώρισε όπως η ηλικία ≤
35 ετών και / η συμμετοχή 4 ή περισ-
σοτέρων λεμφαδένων ως παράγοντες
για να συμπεριληφθούν αυτοί οι
ασθενείς στη καταστολή της ωοθηκι-
κής λειτουργίας.
Το Panel υποστηρίζει ότι η καταστολή
της ωοθηκικής λειτουργίας μπορεί να
συνδυασθεί είτε με ταμοξιφαίνη είτε
με αναστολείς της αρωματάσης.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΟΡΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΤΙΣ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Παράγοντες που ενισχύουν την χρήση
αναστολέων της αρωματάσης είναι οι
θετικοί λεμφαδένες το υψηλό Ki67 ο
υψηλός βαθμός κακοήθειας στο λο-
βιακό καρκίνο και το Her-2 θετικό. Σε
γυναίκες με υψηλό κίνδυνο υποτρο-
πής το Panel συστήνει την χρήση ανα-
στολέων της αρωματάσης.
Αναγνωρίζει όμως και την σημασία
της προτίμησης της ασθενούς και την
ανεκτικότητα στην θεραπεία, λαμβά-
νοντας υπόψη τις μικρές διαφορές με-
ταξύ της ταμοξιφαίνης και των

αναστολέων αρωματάσης ακόμη και
σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. Την τε-
λευταία 10ετία πολλές μελέτες εξέτα-
σαν τον ρόλο της εκτεταμένης
ορμονοθεραπείας μετά τα 5 έτη. Οι
επιλογές ήταν ταμοξιφαίνη για 10
χρόνια, αναστολείς αρωματάσης για
10 χρόνια, 5 χρόνια ταμοξιφαίνη και
στη συνέχεια μετάβαση σε αναστο-
λείς αρωματάσης.  Το  Panel  συστήνει
μεγαλύτερης  διάρκειας  ορμονοθερα-
πεία σε γυναίκες με μέτριο έως
υψηλό κίνδυνο υποτροπής πού τυ-
πικά ορίζεται ως καρκίνος του μαστού
σταδίου ΙΙ ή ΙΙΙ Ενώ στίς γυναίκες με
καρκίνο μαστού σταδίου Ι συστήνει τά
5 χρόνια διάρκεια της ορμονοθερα-
πείας.

ΠOΙΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΛΑΒΟΥΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ 
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ασθενείς με τριπλά αρνητικό καρκίνο.
Το Panel συστήνει επικουρική χημει-
οθεραπεία στον τριπλά αρνητικό καρ-
κίνο του μαστού σε ασθενείς σταδίου
Τ1b pN0 και πάνω. Το Panel συστήνει
ανθρακυκλίνη και ταξάνη για τους πε-
ρισσότερους ασθενείς αλλά ιδιαίτερα
για εκείνους σταδίου ΙΙ και ΙΙΙ. Επίσης
συστήνει σαφώς την χρήση πλατίνας
σε μη επιλεγμένες περιπτώσεις. Ασθε-
νείς ΗER 2 θετικό. Το Panel συστήνει
επικουρική χημειοθεραπεία και θερα-
πεία αντι- Her 2 παράγοντες για στά-
διο pT1b pN0 και πάνω.
Το Panel πιστεύει ότι το σχήμα πακλι-
ταξέλης – τραστουζουμάμπης είναι
επαρκές για τους περισσότερους καρ-
κίνους σταδίου Ι αλλά συνιστά και θε-
ραπεία αντι- Her 2 να συνδυάζεται με
πρόσθετους χημειοθεραπευτικούς
παράγοντες για καρκίνους σταδίου ΙΙ
και ΙΙΙ.
Το Panel συστήνει διάρκεια 1 έτους
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για την τραστουζουμάμπη. Ασθενείς
ER θετικοί Her 2 αρνητικοί. Το Panel
συστήνει χημειοθεραπεία σε γυναίκες
σταδίου Ι ή ΙΙ luminal A like cancer (έν-
τονα ER και PR θετικά Her 2 αρνητικά
με χαμηλό δείκτη πολλαπλασιασμού)
ειδικά όταν οι γονιδιακές δοκιμασίες
προέβλεπαν έλλειψη οφέλους από
την χημειοθεραπεία.
Το Panel συστήνει χημειοθεραπεία σε
γυναίκες με όγκους τύπου luminal B-
like με χαμηλό βαθμό γονιδιακού κιν-
δύνου στις γονιδιακές υπογραφές 21
και 70 γονιδίων, όταν παρουσιάζουν
περιορισμένη συμμετοχή των λεμφα-
δένων.

ΝΕΟΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΝΕΟΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Το Panel έντονα συστήνει την χρήση
νέο-επικουρικής θεραπείας σε ασθε-
νείς σταδίου ΙΙ και ΙΙΙ, Her 2 θετικό ή
τριπλά αρνητικού καρκίνου σαν προ-
τιμότερη προσέγγιση θεραπείας, ιδι-
αίτερα αν η ανταπόκριση στη
θεραπεία θα μπορούσε να αποκλιμα-
κώσει την χειρουργική επέμβαση ή
την ακτινοθεραπεία. Για τους Her 2
θετικούς καρκίνους το Panel συστήνει
την διπλή αντι- Her 2 θεραπεία με
περτουζουμάμπη και τραστουζου-
μάμπη με την συνήθη χορηγούμενη
χημειοθεραπεία. Για τους τριπλά αρ-
νητικούς καρκίνους το Panel συστήνει
τα ίδια φάρμακα που χρησιμοποιούν-
ται και στην επικουρική θεραπεία.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΟΣΤΑ
Το Panel συνέστησε την χρήση διφω-
σφωνικών ως συμπληρωματική θερα-
πεία στις μετεμμηνοπαυσιακές
γυναίκες με καρκίνο του μαστού. Το

προτεινόμενο σχήμα περιλαμβάνει
ζολενδρονικό οξύ κάθε 6 μήνες για 5
χρόνια ή το ημερήσιο clabronate από
το στόμα για 3 χρόνια.

ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Το Panel συνέστησε τις συσκευές
ψύξης του τριχωτού κεφαλής για να
μειώσει την πιθανότητα αλωπεκίας
που σχετίζεται με την χημειοθεραπεία
και ιδιαίτερα με τια ανθρακυκλίνες. Το
Panel συνέστησε την σωματική
άσκηση, την κατάλληλη διατροφή, την
απώλεια βάρους μέχρι να έχουμε φυ-
σιολογικό δείκτη μάζας σώματος και
την αποφυγή αύξησης βάρους.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Ασθενείς μεγάλης ηλικίας. Το Panel
υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει απόλυτο
όριο ηλικίας για χημειοθεραπεία αλλά
εξαρτάται από την κατάσταση υγείας
της ασθενούς , τον κίνδυνο επανεμ-
φάνισης του καρκίνου, το πιθανό όφε-
λος από την θεραπεία και τις
προτιμήσεις της ασθενούς. Το Panel
αναγνώρισε ότι η ακτινοθεραπεία θα
μπορούσε να παραληφθεί σε ασθε-
νείς μεγάλης ηλικίας με ER θετικό Her
2 αρνητικό και χαμηλό κλινικό ή γονι-
διακό κίνδυνο οι οποίοι λαμβάνουν
ορμονοθεραπεία, ιδιαίτερα όταν συ-
νυπάρχουν συννοσηρότητες.

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ
Υπάρχουν λίγα δεδομένα που θα μας
καθοδηγήσουν ποιο είναι το βέλτιστο
χρονικό σημείο εγκυμοσύνης μετά
από τον καρκίνο του μαστού, και
αυτός είναι ένας σημαντικός τομέας
συνεχούς έρευνας. Λαμβάνοντας
υπ'όψη τα γνωστά πλεονεκτήματα της

ορμονοθεραπείας το Panel συνι-
στούσε ένα χρονικό διάστημα 18-24
μήνες ορμονοθεραπεία πρίν την εγκυ-
μοσύνη και επανέναρξη της ορμονο-
θεραπείας μετά την εγκυμοσύνη.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΟΝ
ΑΝΔΡΑ
Το Panel συστήνει στους όγκους ER θε-
τικούς να λαμβάνουν ταμοξιφαίνη.
Για τους άνδρες με αντένδειξη για την
ταμοξιφαίνη τα ανάλογα GnRH μπο-
ρεί να αποτελέσουν μια εναλλακτική
λύση.

TEST ΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ 
ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Το Panel ενέκρινε την γενετική εξέ-
ταση του BRCA 1 και BRCA 2 για ασθε-
νείς με ισχυρό οικογενειακό ιστορικό
καρκίνου του μαστού ανεξαρτήτως
ηλκίας, για γυναίκες πού έχουν δια-
γνωσθεί σε ηλικία ≤ 40 ετών ανεξάρ-
τητα από τον υπότυπο όγκου ή για
γυναίκες με τριπλά αρνητικό καρκίνο
του μαστού ηλικίας ≤ 60 ετών.
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ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ASCO 2017
(2-6/6/2017)

Γεώργιος  Οικονομόπουλος | Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Β’ Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής,
Νοσοκομείο METROPOLITAN

F Συγκεκριμένα, στη μεταστατική
νόσο, η κλινική πρακτική αλλά-
ζει σύμφωνα με τα δεδομένα

της μελέτης OlympiAD στην οποία,
ασθενείς με γενετικές BRCA μεταλλά-
ξεις, οφελούνται από τη χορήγηση Ola-
parib σε σχέση με μονοθεραπεία, με
σημαντική αύξηση του ελεύθερου υπο-
τροπής διαστήματος στους 7 μήνες, της
ανταπόκρισης στο 59.9% και μείωση
του κινδύνου θανάτου από τη νόσο
κατά 42%, με ελάχιστες παρενέργειες.

Η προσθήκη του Abemaciclib στην ορ-
μονοθεραπεία με Fulvestrant στη με-
λέτη Monarch-II, σε ασθενείς με
ορμονοθετική νόσο που υποτροπίασαν
υπό ή λίγο μετά την ορμονοθεραπεία,
αύξησε σημαντικά το ελεύθερο υπο-

τροπής διάστημα, την ανταπόκριση
(48.1%), με σημαντική, όμως αύξηση
της τοξικότητας.

Στην επικουρική θεραπεία των Her-2
θετικών όγκων, η προσθήκη του Nera-
tinib για 1 έτος επιπλέον της συμπλη-
ρωματικής θεραπείας με χημειοθερα-
πεία και 1 έτος με trastuzumab, στη
μελέτη EXTENET, αύξησε σημαντικά το
2-ετές διάστημα ελεύθερο υποτροπής
στο 93.9%, χωρίς την προσθήκη σημαν-
τικής τοξικότητας. Στην ίδια κατηγορία,
η προσθήκη του Pertuzumab στο 1 έτος
Her- ceptin, φάνηκε να δίνει οριακά κα-
λύτερα αποτελέσματα στο 3-ετές ελεύ-
θερο υποτροπής διάστημα, χωρίς το
κόστος επιπλέον τοξικότητας. Η συζή-
τηση συνεχίζεται για την προσθήκη του

Pertuzumab στην κλινική πράξη στην
επικουρική θεραπεία.

Η προσθήκη  του  Pembrolizumab  στην
προεγχειρητική  θεραπεία  των Her-2
αρνητικών καρκίνων  του μαστού,  τρι-
πλασίασε  τα  ποσοστά  της παθολογο-
ανατομικής πλήρους ύφεσης, χωρίς
σημαντική επιβάρυνση με τις γνωστές
παρενέργειες της ανοσοθεραπείας.

Η εξατομίκευση της θεραπείας και η
συμβολή νέων φαρμάκων στην αντιμε-
τώπιση της αντίστασης στις υπάρχου-
σες θεραπείες, είναι ο δρόμος προς την
αποτελεσματικότερη διαχείρηση του
καρκίνου του μαστού.

Στο φετινό ASCO περουσιάστηκαν μελέτες που αφορούσαν όλα τα στάδια του
καρκίνου του μαστού για περαιτέρω εξατομίκευση της θεραπείας και αύξηση της
αποτελεσματικότητας.
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Μέχρι πρόσφατα, η απόφαση
για χορήγηση επικουρικής
χημειοθεραπείας σε καρκίνο

μαστού με θετικούς υποδοχείς οιστρο-
γόνου ER(+) και αρνητικούς λεμφαδέ-
νες καθορίζεται από κλινικούς και
παθολογικούς παράγοντες σε συνδυα-
σμό με τις προτιμήσεις του κλινικού ια-
τρού και του ασθενούς6,7. Χωρίς
χημειοθεραπεία, το 15% των ασθενών
παρουσιάζουν υποτροπή εντός 5
ετών8. Ωστόσο, σύμφωνα με την παρα-
δοσιακή κλινική και παθολογική προ-
σέγγιση λήψης αποφάσεων, μεταξύ
75% και 92% των ασθενών λαμβάνουν

επικουρική χημειοθεραπεία (οι τρέχου-
σες εκτιμήσεις δείχνουν ότι > 60% των
ασθενών με ER(+) καρκίνο μαστού λαμ-
βάνουν επικουρική χημειοθεραπεία)6.
Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι μόνο
το 4-5% των ασθενών είναι πιθανό να
επωφεληθούν από τη χημειοθερα-
πεία9,10.

To Oncotype DX [Oncotype DX (ODX),
Genomic Health, Redwood City, CA]
είναι μία ανάλυση 21 γονιδίων από το
δείγμα του όγκου χρησιμοποιώντας μία
τεχνική γνωστή ως αντίστροφη μετα-
γραφάση-αλυσιδωτή αντίδραση πολυ-

μεράσης πραγματικού χρόνου (real-
time RT-PCR), που εισήχθη το 2004 για
να παρέχει πρόσθετες κλινικές πληρο-
φορίες σχετικά με τον κίνδυνο εμφάνι-
σης απόμακρης υποτροπής σε 10 έτη
και προβλέπει την πιθανότητα οφέλους
από τη χημειοθεραπεία. Η έκφραση
αυτών των γονιδίων στον όγκο ρυθμίζει
τις βασικές λειτουργίες του καρκινικού
κυττάρου, όπως πολλαπλασιασμό και
αντι-απόπτωση (Ki-67, κινάση σερίνης
/ θρεονίνης 15, survivin, κυκλίνη-Β1,
MYB-2), HER2 (HER2, GRB-7) , διήθηση
(στρομελυσίνη-3, καθεψίνη-L2), ER κα-
τάσταση (ER / PR, SCUBE2, BCL2). Τα
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ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Oncotype DX για Καρκίνο Μαστού 
και Χορήγηση Επικουρικής

Χημειοθεραπείας: μία αναδρομική,
μονοκεντρική μελέτη στην Ελλάδα

Π. Κοντογιάννη, MD, PhD, Γενικός Χειρουργός1, Δ. Πανούσης, MD, PhD, FEBS, Γυναικολόγος1 , 
Π. Ντασίου, MD, Γενικός Χειρουργός1 , Δ. Γροσομανίδης, MD, Γενικός Χειρουργός1,
Κ. Χατζόπουλος, MD, Γενικός Χειρουργός1, Γ. Παρασκευάκου, MD, Γενικός Χειρουργός1, 
Ευστρατία Χαριτίδου, MSc, Στατιστικολόγος1,2, A. Χρηστίδης MSc1,3,

Γρηγόρης  Ξεπαπαδάκης, MD, PhD, Χειρουργός Μαστού, Διευθυντής Κλινικής Μαστού1

1 ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, Αθήνα, Ελλάδα
2 Τμήμα Μαθηματικών, Ε.Κ.Π.Α
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Ο καρκίνος του μαστού είναι ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος παγκοσμίως και ο
συχνότερος σε αριθμό κρουσμάτων στο γυναικείο πληθυσμό1. Σε ασθενείς που
διαγιγνώσκονται με πρώιμο καρκίνο του μαστού, η θεραπευτική προσέγγιση
περιλαμβάνει επέμβαση διατήρησης του μαστού/ μαστεκτομή σε συνδυασμό με
ακτινοθεραπεία και συστηματική θεραπεία (ορμονοθεραπεία ή/και χημειοθεραπεία
ή/και ανοσοθεραπεία) σε κάποιους, με βάση το ατομικό ιστορικό και τα βιολογικά
χαρακτηριστικά της βλάβης2-5. 



αποτελέσματα της έκφρασης των γονι-
δίων μετατρέπονται σε ένα Βαθμό Υπο-
τροπής (Reccurence Score- RS)-
μοναδικό για κάθε ασθενή, το οποίο
κατατάσσεται σε μία από τις 3 κατηγο-
ρίες κινδύνου: χαμηλό ≤ 17, ενδιάμεσο
18-30, υψηλό ≥ 3111. Η ποσοτική φύση
της RT-PCR επιτρέπει την παραγωγή
ενός συνεχούς βαθμού και όχι απλά
ενός αποτελέσματος που είναι μόνο
υψηλό ή χαμηλό9,11.

Σκοπός: 
Η μελέτη αυτή σχεδιάστηκε για να διε-
ρευνήσει την σχετική κατανομή του
βαθμού υποτροπής ή αλλιώς δείκτη RS,
την συσχέτισή του με κλασικούς παθο-
λογοανατομικούς προγνωστικούς πα-
ράγοντες σε μία συγκεκριμένη
Ελληνική πληθυσμιακή ομάδα, καθώς
και την επίδρασή του στα προτεινόμενα
μετεγχειρητικά θεραπευτικά πρωτό-
κολλα.

Υλικό και Μέθοδος: 
Πρόκειται για μία αναδρομική, μονο-
κεντρική μελέτη που αφορά Ελληνίδες
γυναίκες με πρώιμο καρκίνο μαστού
για τις οποίες δεν υπήρξε ομόφωνη
απόφαση του ογκολογικού συμβουλίου
ως προς τις προτεινόμενες μετεγχειρη-

τικές θεραπευτικές επιλογές (114 γυ-
ναίκες, 2009- 2015). Η συγκεκριμένη
ομάδα ασθενών προέκυψε από την αρ-
χική διαλογή 1935 ασθενών που υπο-
βλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση
για αντιμετώπιση καρκίνου του μαστού
στην Κλινική μας στο εν λόγω χρονικό
διάστημα. Η τελική πρόταση βασί-
στηκε στην εκτίμηση του Oncotype DX
RS (ODX RS). Το RS μελετήθηκε τόσο
στην απόλυτη ποσοτική όσο και ποι-
οτική μορφή του. Όσον αφορά στη
δεύτερη, οι κατηγορίες στις οποίες
διακρίθηκε ήταν οι κοινώς μέχρι σή-
μερα αποδεκτές, δηλαδή χαμηλό RS
θεωρήθηκε εκείνο που λαμβάνει τιμές
από 0-17, ενδιάμεσο RS με τιμές 18-
30, ενώ στην περίπτωση τιμών ≥ 31 το
RS χαρακτηρίζεται ως υψηλό12.

Αποτελέσματα: 
Η μέση τιμή του RS καταγράφηκε στο
16,38 (SD= 6,87). Παρατηρήθηκε θε-
τική συσχέτιση μεταξύ του RS και του
Ki-67 (p= 0,008) καθώς και μεταξύ αυ-
ξημένων τιμών RS και PR(-) υποδοχέων
(p < 0,005). Συγκρίνοντας τις προτάσεις
του συμβουλίου προ-εφαρμογής DX
συστάσεων στο 62,8% των ασθενών
θα είχε προταθεί χημειοθεραπεία ενώ
στο 14,3% δε θα είχε προταθεί, σε αν-
τίθεση με τα αποτελέσματα του ODX
RS. Διαπιστώθηκε σημαντική διαφο-
ροποίηση των προτεινόμενων θερα-
πειών (p = 0,008) μετά από την
εκτίμηση του ODX RS και συνολικά στο
δείγμα μία μείωση αυτών της τάξεως
του 39,5%. Η επόμενη επιστημονική
μας σκέψη ήταν να συγκρίνουμε το RS
με τα κριτήρια του St. Gallen. Τα παρα-
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Table 2: Mean and standard deviation (M ± SD) of RS in each subgroup of patients, indicated by the 
qualitative characteristics, and one-way ANOVA results for the impact of the respective factors on 
RS.  

Factor  RS  

(M ± SD)  

Estimate SE p-value 

Menopausal status Pre-menopause 

Post/Peri-menopause 

15.8 ± 6.0 

17.1 ± 7.8 

- 

1.30 

- 

1.29 

 

0.32 

Grade I 

II 

III 

14.7 ± 6.1 

15.8 ± 6.3 

19.4 ± 8.7 

- 

1.11 

4.74 

- 

2.40 

2.70 

 

0.64 

0.08 

ER +1 

+2 

+3 

16.7 ± 5.9 

16.7 ± 4.6 

16.3 ± 7.4 

- 

0.03 

-0.38 

- 

4.25 

4.06 

 

0.99 

0.92 

PR (-) 

+1 

+2 

+3 

24.8 ± 11.8 

18.3 ± 7.4 

16.0 ± 4.1 

13.7 ± 6.8 

- 

-6.53 

-8.77 

-11.06 

- 

3.10 

3.07 

3.09 

 

0.03* 

0.005** 

<0.001*** 

Histological type Ductal invasive 

Lobular invasive 

16.3 ± 7.2 

16.8 ± 5.5 

- 

0.59 

- 

1.56 

 

0.71 

MRM surgery No 

Yes 

16.4 ± 6.7 

16.2 ± 7.6 

- 

-0.19 

- 

1.63 

 

0.91 

Radiotherapy No 

Yes 

15.7 ± 8.1 

16.5 ± 6.5 

- 

0.82 

- 

1.52 

 

0.59 

Chemotherapy No  

Yes 

14.2 ± 5.1 

23.4 ± 7.4 

- 

9.22 

- 

1.27 

 

<0.001** 

* significance at the 5% level.  

** significance at the 1% level.  

*** significance at the 1‰ level.  

 

 

 

 

 

!

Table 1:  Correlation between RS and the quantitative parameters of the sample. The symbol ‡ 
indicates that the Spearman rather than the Pearson coefficient is reported along with the 
appropriate 95% CI.  

Parameter 
Sample correlation 

coefficient 
95% CI p-value 

Age 0.14 [ -0.05, 0.31 ] 0.14 

Tumor size  0.13 [ -0.06, 0.30 ] 0.18 

p-53 ‡ 0.02 [ -0.17, 0.19 ] 0.84 

Ki-67 ‡ 0.25 [ 0.07, 0.41 ]       0.008 ** 

** significance at the 1% level.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



κάτω θεωρούνται δυσμενή χαρακτηρι-
στικά με βάση τα προαναφερόμενα
κριτήρια: μέγεθος όγκου > 20χιλ., grade
II ή III, Ki-67 ≥ 10% και τουλάχιστον ένας
διηθημένος λεμφαδένας. Ο αριθμός
των δυσμενών χαρακτηριστικών (#0 -
#3 στο δικό μας δείγμα) δε φάνηκε να
έχει στατιστική συσχέτιση με την κατη-
γοριοποίηση του RS, π.χ. χαμηλό έναντι
μεσαίο RS (p= 0,46), ενώ υπήρξε στατι-
στική συσχέτιση με την αριθμητική
μορφή του (p= 0,03).

Συμπέρασμα: 
Η κατανομή του ODX RS σε αυτή τη με-
λέτη είναι όμοια με αυτή που περιγρά-
φεται παγκοσμίως8,13-28. Η γνώση του
RS προκάλεσε μία μεταστροφή προς
χαμηλότερης δυναμικής πρωτόκολλα
και μία σημαντική μείωση της χορηγού-
μενης συμπληρωματικής χημειοθερα-
πείας.
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Table 3:  Characteristics of the sub-sample containing only low and intermediate RS patients. 

Characteristic  RS p-value 
  Low 

(RS < 18) 
Intermediate 
(RS 18 - 30) 

 

Mean Age (SD), years   50.4 (8.7) 51.5 (9.1) 0.51 

Median RS (IQR)  13.0 (5.0) 20.0 (3.5) <0.001*** 

Median Tumor size (IQR), mm   13.0 (8.0) 13.0 (7.0) 0.72 

Median p-53 (IQR), %   10 (27.5) 10 (40.0) 0.85 

Median Ki-67 (IQR), %  15.0(13.0) 15.0 (10.0) 0.20 

Menopausal status, n (%) Pre-menopause 
Post/Peri-menopause 

38 (55.9) 
30 (44.1) 

24 (55.8) 
19 (44.2) 

1.00 

Grade, n (%) I 
II 
III 

7 (10.6) 
49 (74.2) 
10 (15.2) 

2 (4.8) 
30 (71.4) 
10 (23.8) 

0.37 

ER, n (%) +1 
+2 
+3 

1 (1.5) 
13 (19.1) 
54 (79.4) 

2 (4.7) 
10 (23.3) 
31 (72.1) 

0.55 

PR, n (%) (-) 
+1 
+2 
+3 

1 (1.5) 
14 (20.6) 
26 (38.2) 
27 (39.7) 

3 (7.0) 
19 (44.2) 
14 (32.6) 
7 (16.3) 

0.005** 

Histological type, n (%) Ductal invasive 
Lobular invasive 

53 (77.9) 
15 (22.1) 

34 (79.1) 
9 (20.9) 

1.00 

MRM surgery, n (%) No 
Yes 

52 (76.5) 
16 (23.5) 

38 (88.4) 
5 (11.6) 

0.18 

Radiotherapy, n (%) No 
Yes 

20 (29.4) 
48 (70.6) 

5 (11.9) 
37 (88.1) 

0.058 

Chemotherapy, n (%) No  
Yes 

57 (83.8) 
11 (16.2) 

23 (54.8) 
19 (45.2) 

<0.001*** 

** significance at the 1% level.  

*** significance at the 1‰ level.  
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Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για
την προεγχειρητική διάγνωση
κακοήθους αλλοίωσης στην πε-

ριοχή του μαστού, ή την περαιτέρω
διερεύνηση  μιας ύποπτης αλλοίωσης.

Αρχή της Μεθόδου
Η βασική αρχή της μεθόδου στηρίζεται
σε δυο λήψεις, μια υψηλής και μια
χαμηλής ενέργειας, οι οποίες διενερ-
γούνται σε μια γρήγορη αλληλουχία
κατά την διάρκεια μιας μόνο συμπίεσης
του μαστού (στον ίδιο χρόνο). Οι λή-
ψεις χαμηλής ενέργειας λαμβάνονται
με έναν στόχο ροδίου (Rh) και ένα
φίλτρο Rh, με τιμές ηλεκτρικού δυνα-
μικού κυμαινόμενες από 26 έως 31
kv, εξασφαλίζοντας ότι ολόκληρο το
φάσμα της ακτινοβολίας βρίσκεται
κάτω από την k-edge ενέργεια δέσμευ-
σης του ιωδίου (33,2 KeV). Οι λήψεις
υψηλής ενέργειας λαμβάνονται με
έναν στόχο μολυβδαινίου (Mo) και
ένα φίλτρο χαλκού (Cu), ηλεκτρικού
δυναμικού 45-49 kV, εξασφαλίζοντας
ότι η μέση ενέργεια του  φάσματος

της ακτινοβολίας βρίσκεται μόλις πάνω
από την k-edge ενέργεια δέσμευσης
του ιωδίου. Ο συνδυασμός των δυο
λήψεων είναι η ανακατασκευασμένη
εικόνα (εικόνα ιωδίου) που λαμβά-
νουμε  στην οποία ο ιστός του υπο-
βάθρου (παρέγχυμα του μαστού και
λιπώδης ιστός) καταστέλλεται και το
ιώδιο οπτικοποιείται εύκολα (εφ'όσον
υπάρχει νεοαγγείωση).

Κλινικό Πρωτόκολλο
Προ της ενάρξεως της διαδικασίας
λαμβάνεται ένας πλήρες ιστορικό της
ασθενούς  δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση
στην νεφρική λειτουργία, αν υπάρχει
ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη και σε
τυχόν αλλεργικές αντιδράσεις (ιδιαί-
τερα σε μέσα σκιαγραφικής αντίθεσης).
Έπειτα χορηγείται ενδοφλεβίως το ιω-
διούχο μέσο σκιαγραφικής αντίθεσης
(300mg l/ml), με τη χρήση αυτόματου
εγχυτή (με ρυθμό έγχυσης 2ml/sec
για συνολικό όγκο 1,5 ml.kg), δηλαδή
σε μια γυναίκα 67kg  θα χρησιμοποι-
ηθούν 100 ml σκιαγραφικού μέσου

σε περίπου 33 sec. Η χορήγηση γίνεται
με την ασθενή σε καθιστή θέση και ο
ενδοφλέβιος καθετήρας παραμένει
στη θέση του μέχρι το τέλος της εξέ-
τασης. Κατά τη διάρκεια αυτού του
χρόνου, η ασθενής παρακολουθείται
για ανεπιθύμητες αντιδράσεις στην
ιωδιούχο σκιαγραφική ουσία. 2 λεπτά
μετά την χορήγηση του μέσου σκια-
γραφικής αντίθεσης λαμβάνονται οι
λήψεις στον ψηφιακό μαστογράφο. Η
διαδικασία ξεκινάει με μια CC λήψη
του “υγειούς” μαστού, συνεχίζεται με
CC και MLO λήψεις του “ύποπτου”
μαστού και ολοκληρώνεται με μια
MLO λήψη του “υγειούς” μαστού. Η
όλη διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί
εντός 7 λεπτών, έτσι ώστε να επιτευχθεί
η μέγιστη δυνατή σκιαγραφική ενί-
σχυση της ύποπτης αλλοίωσης.

Αξιολόγηση Ευρημάτων
Η αξιολόγηση των συνδυασμένων λή-
ψεων χαμηλής και υψηλής ενέργειας
βασίζεται στον τύπο και στην ένταση
της  σκιαγραφικής ενίσχυσης. Όσον

Η  διπλοενεργειακή ψηφιακή μαστογραφία μετά την ενδοφλέβια χορήγηση ιωδιούχου μέσου
σκιαγραφικής αντίθεσης και αφαιρετικής τεχνικής (Contrast Enhanced Spectral Mammography/
CESM) αποτελεί μια νέα απεικονιστική μέθοδο η οποία επιτρέπει την ανάδειξη ασυνήθιστων
προτύπων αιματικής ροής, ανιχνεύοντας την πρόσληψη ιωδιούχου σκιαγραφικού μέσου σε
ύποπτες αλλοιώσεις του μαστού. 

ΝΕΑ ΕΧΕΜ
ΤΗΣΤΑ

ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

O ρόλος του ακτινοδιαγνώστη στην προεγχειρητική

διάγνωση κακοηθών βλαβών σε πυκνούς μαστούς με την

χρήση της διπλοενεργειακής ψηφιακής μαστογραφίας

μετα την ενδοφλέβια χορήγηση ιωδιούχου μέσου

σκιαγραφικής αντίθεσης και αφαιρετικής τεχνικής (cesm).
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αφορά το τύπο της σκιαγραφικής ενί-
σχυσης για τις ογκόμορφες αλλοιώσεις
αξιολογείται το σχήμα, τα όρια και το
εσωτερικό πρότυπο (ομοιογενές ανο-
μοιογενές, διάστικτο) της βλάβης. Για
τις μη ογκόμορφες αλλοιώσεις,  η
αξιολόγηση γίνεται με βάση την κα-
τανομή  και την συμμετρία ή την ασυμ-
μετρία της ενισχυόμενης βλάβης. Όσο
πιο διάχυτες και πολλαπλές είναι οι
εστίες, η βλάβη θεωρείται πιθανή κα-
λοήθεια ενώ όσο πιο τμηματική, τοπική
και ενδοπορική είναι η βλάβη θεω-
ρείται πιθανή κακοήθεια.

Η ένταση της ενισχυόμενης αλλοί-
ωσης/περιοχής αξιολογείται σύμφωνα
με μια ποιοτική κλίμακα 4 τύπων:
τύπος -1 (αρνητική ενίσχυση), τύπος
0 (μη ενίσχυση), τύπος 1 (μέτρια ενί-
σχυση) και τύπος 2 (έντονη ενίσχυση).
Οι βλάβες που κατατάσσονται στους
δυο πρώτους τύπους θεωρούνται πι-
θανόν καλοήθειες ενώ οι βλάβες που
κατατάσσονται στις δυο τελευταίες
κατηγορίες θεωρούνται πιθανόν κα-
κοήθειες.

Ενδείξεις Μεθόδου
Η μέθοδος χρησιμοποιείται για βλάβες
με ύποπτη μαστογραφική απεικόνιση,
για τον έλεγχο των πυκνών μαστών,
για την ανάδειξη πολυεστιακών-πο-
λυκεντρικών καρκίνων, την παρακο-
λούθηση μετεγχειρητικών ουλών – το-

πικών υποτροπών και την  ανταπόκριση
μια βλάβης στην χημειοθεραπεία.

Αντενδείξεις Μεθόδου
Οι απόλυτες αντενδείξεις της μεθόδου
είναι η γαλουχία, η εγκυμοσύνη, η νε-
φρική ανεπάρκεια και η αλλεργία στα
σκιαγραφικά μέσα ενώ σχετική αντέν-
δειξη αποτελεί ο σακχαρώδης διαβή-
της.

Υλικό και Μέθοδος της 
Μελέτης μας
Από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως τον

Μάιο του 2017, 283 γυναίκες με πυ-
κνούς μαστούς (ACR3&4) ηλικίας 28-
65 ετών, προσέρχονται είτε λόγω προ-
γραμματισμένου ελέγχου με ψηφιακή
μαστογραφία είτε λόγω  ψηλαφητού
μορφώματος κατά την κλινική εξέταση.
Στην συνέχεια οι εξεταζόμενες υπε-
βλήθησαν σε CESM. Τα ευρήματα των
δύο εξετάσεων, συγκρίθηκαν με τα
αποτελέσματα μετά τη βιοψία των
ύποπτων βλαβών.

Αποτελέσματα
Από τις 283 γυναίκες, 20 εξ’ αυτών εί-
χαν ευρήματα στους μαστούς αμφο-
τερόπλευρα. Η CESM ανέδειξε περιοχή
αυξημένης σκιαγραφικής ενίσχυσης
(τύπος 1 και τύπος 2) σε 193 μαστούς
εκ των οποίων οι 166 (54,7%) επιβε-
βαιώθηκαν  με θετική βιοψία για κα-
κοήθεια. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά
μας, η ευαισθησία της CESM για την
ανάδειξη κακοήθειας στους πυκνούς
μαστούς έγκειται στο 93,3% ενώ η ει-
δικότητα στο 71,5% σε αντίθεση με
την ψηφιακή μαστογραφία της οποίας
η ευαισθησία και η ειδικότητα έγκειται
στο 72,1% και 62,3% αντίστοιχα. Τα
ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα της
μαστογραφίας είναι 46 ενώ τα ψευδώς
αρνητικά της CESM είναι μόνο 11. Η
ακρίβεια της CESM υπολογίζεται στο
83,4% σε σχέση με 67,7% της ψηφιακής
μαστογραφίας.

ΝΕΑ ΕΧΕΜ
ΤΗΣΤΑ

37 ετών, ελεύθερο ατομικό ιστορικό Ψηλαφητό μόρφωμα – σκληρία  δεξιού 
μαστού. 

 
Ευρήματα ψηφιακής μαστογραφίας: πολλαπλές οζώδεις σκιάσεις  ποικίλου 
βαθμού στους μαστούς  αμφοτερόπλευρα  -BIRADS: 0 
 
CESM: Περιοχή ενίσχυσης τύπου 2 
 
Ιστολογικό αποτέλεσμα: Διηθητικό πορογενές  Grade ΙΙΙ 
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Αξίζει να αναφερθεί ότι το μέγεθος
της βλάβης στη CESM συγκρίθηκε με
το μέγεθος της βλάβης στο ιστολογικό
παρασκεύασμα και αναδείχθηκε συ-
σχέτιση των μετρήσεων. Σύμφωνα με
την βιβλιογραφία, υπάρχουν μελέτες
που δείχνουν παρόμοιες μετρήσεις
μεταξύ του παρασκευάσματος και της
CESM με διαφορά ±0.9 mm και κάποιες
άλλες που δείχνουν μια υπερεκτίμηση
της βλάβης από το CESM έως και 3cm.

H CESM σε σύγκριση με την MRI μα-
στού έχει τη δυνατότητα να είναι μια

διαγνωστική μέθοδος που επιτρέπει
την ακριβή ανίχνευση κακοήθων αλ-
λοιώσεων του μαστού, έχοντας υψηλή
ειδικότητα και αρνητική προγνωστική
αξία αλλά χαμηλή ευαισθησία σε σχέση
με την MRI μαστού. Παρόλα αυτά το
ποσοστό των ψευδών θετικών αποτε-
λεσμάτων της CESM παραμένει πα-
ρόμοιο με αυτό της MRI μαστού.

Συμπέρασμα

Η CESM μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
ένα αποτελεσματικό εργαλείο διευ-

κολύνοντας την λήψη κλινικών απο-
φάσεων, στην καθημερινή απεικονι-
στική μελέτη του μαστού. Αποτελεί
μια μέθοδος εύκολα εκτελέσιμη, με
χαμηλή δόση ακτινοβολίας. Τέλος,
βοηθάει στην ανεύρεση κακοηθών
βλαβών του μαστού οι οποίες δύσκολα
αναγνωρίζονται στην ψηφιακή μαστο-
γραφία και αποτελεί ένα διαγνωστικό
εργαλείο που αυξάνει το ποσοστό
ακρίβειας στην πρώιμη διάγνωση του
καρκίνου του μαστού, ειδικά στους
πυκνούς μαστούς, για τον έλεγχο των
οποίων υστερεί η ψηφιακή μαστο-
γραφία.
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Βιβλιογραφία



Ηδιάγνωσή του προκαλεί έντονα
αρνητικά συναισθήματα στη
γυναίκα που θα νοσήσει, όπως:

θυμό – γιατί εγώ; άγχος – τι θα μου
συμβεί; θλίψη και φόβο θανάτου.

Αλλά επιπλέον, και η θεραπευτική αν-
τιμετώπισή του μπορεί να προκαλέσει
σωματικές αλλαγές όπως η απώλεια
του μαστού και το χάσιμο των μαλλιών
με την χημειοθεραπεία, που συχνά οδη-
γούν σε σοβαρές ψυχολογικές μεταβο-
λές, με αποτέλεσμα η ασθενής να μην
αισθάνεται ερωτική και σεξουαλικά ελ-
κυστική. Αρκετές φορές εμφανίζει κα-
ταθλιπτικά συμπτώματα και συχνά απο-
τραβιέται και παραιτείται από την σε-
ξουαλικότητά της.

Κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας,
συμπτώματα όπως η ναυτία, ο έμετος
και η κεφαλαλγία προδιαθέτουν αρνη-
τικά την γυναίκα για ερωτική επαφή. Η

χημειοθεραπεία αλλά και  η  μακρο-
χρόνια ορμονοθεραπεία  μπορούν  να
οδηγήσουν σε ανωμαλίες ή ακόμη και
σε διακοπή της εμμήνου ρύσεως. Συμ-
πτώματα της κλιμακτηρίου, όπως εξά-
ψεις, νυχτερινές εφιδρώσεις και ξηρό-
τητα του κόλπου δημιουργούν αρνητικά
συναισθήματα και αναγκάζουν τις γυ-
ναίκες να «αποφεύγουν» τον σύντροφό
τους.

Από την άλλη πλευρά, μπορεί να υπάρχει
ένας «φοβισμένος» ή ακόμη και σοκα-
ρισμένος σύντροφος, που να μην μπορεί
ή να μην γνωρίζει πώς να αντιδράσει
σε όλες αυτές τις αλλαγές και να επιτείνει
το πρόβλημα.

Επιπλέον, στις νεώτερες σε ηλικία ασθε-
νείς και σε εκείνες που δεν έχουν ολο-
κληρώσει την δημιουργία της οικογέ-
νειάς τους, προστίθενται και προβλή-
ματα που έχουν σχέση με τη διατήρηση

της γονιμότητά τους και τη δυνατότητα
εγκυμοσύνης μετά την ολοκλήρωση της
φαρμακευτικής αγωγής. Όλα αυτά τα
θέματα, η γυναίκα που νοσεί, αντιμε-
τωπίζεται και επιβιώνει μετά από ένα
καρκίνο στο μαστό της, θα πρέπει να
τα συζητά με τους επαγγελματίες υγείας
και να ζητά οδηγίες και τη κατάλληλη
αγωγή ώστε να τα ξεπεράσει και να
συνεχίσει τη ζωή της χωρίς να στερείται
τη σεξουαλικότητά της που είναι ανα-
πόσπαστο και σημαντικό κομμάτι της
υγείας της.
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Καρκίνος Μαστού
και Σεξουαλικότητα

Χρήστος Ι. Μαρκόπουλος, MD, MPhil(UK), PhD, FEBS | Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου
Αθηνών Πρόεδρος UEMS – EBS -Τμήμα Χειρουργικής Μαστού.
Chairman Ευρωπαϊκών εξετάσεων EBSQ in Breast Surgery

Ο Καρκίνος του Μαστού είναι το συχνότερο κακόηθες νεόπλασμα που εμφανίζεται στο γυναικείο
πληθυσμό, με περισσότερες από 5.000 νέες περιπτώσεις στη χώρα μας κάθε χρόνο. Προσβάλλει
ένα σημαντικό όργανο για την γυναίκα, δεδομένου ότι αποτελεί ένα «όργανο- σύμβολο» του
φύλου της, της μητρότητας αλλά και της σεξουαλικότητάς της.



Το 35 - 40% των καρκίνων πριν γίνουν
διηθητικοί εκδηλώνονται με
συρρέουσες μικροαποτιτανώσεις.

Οι αποτιτανώσεις διακρίνονται στις σί-
γουρα καλοήθεις οι οποίες αθωώνον-
ται και στις ύποπτες για κακοήθεια στις
οποίες πρέπει να γίνεται στερεοτακτική
βιοψία.

Πρίν από κάθε στερεοτακτική βιοψία
πρέπει να γίνεται ένα στοχευμένο υπε-
ρηχογράφημα για να διαπιστώσουμε
αν οι μικροαποτιτανώσεις φαίνονται
στο υπερηχογράφημα ή αν συνυπάρχει
και διηθητική βλάβη οπότε η βιοψία θα
γίνει με υπερηχογραφική καθοδήγηση,
η οποία είναι πιο καλά ανεκτή από την
γυναίκα και δεν έχει ακτινοβολία.  Με-
ρικές μικροαποτιτινώσεις τις αθωώ-

νουμε (όταν εντοπίζονται μέσα σε κύ-
στεις, σε ιναδενώματα ή σε περιοχές
αδένωσης) και η βιοψία ακυρώνεται.

Μερικές  βιοψίες δεν μπορούν να γί-
νουν στερεοτακτικά, όταν εντοπίζονται
πολύ πίσω κοντά στο θωρακικό τοί-
χωμα, κοντά στο δέρμα, κοντά στην μα-
σχάλη και όταν ο μαστός είναι πολύ
μικρός και συμπιεσμένος στον μαστο-
γράφο με πάχος  μικρότερο από 2 εκ.

Στις περιπτώσεις αυτές όταν οι μικροα-
ποτιτανώσεις εντοπιστούν υπερηχο-
γραφικά η βιοψία γίνεται με
υπερηχογραφική καθοδήγηση, η οποία
είναι πιο εύκολη, καλύτερα ανεκτή από
την γυναίκα και δεν έχει ακτινοβολία.
Αφού εντοπιστούν οι αποτιτανώσεις
υπερηχογραφικά, γίνεται ταυτοποίηση

τοποθετώντας μια βελόνη με υπερηχο-
γραφική καθοδήγηση στις αποτιτανώ-
σεις και μετά με την βελόνα μέσα στον
μαστό γίνεται μαστογραφία.

Μικροαποτιτανώσεις
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Η αξία του Second Look
υπερηχογραφήματος στην διερεύνηση  

μικροαποτιτανώσεων και σε ευρήματα
της μαγνητικής μαστογραφίας 

Γεώργιος Κυρόπουλος | Ακτινολόγος, Αλεξάνδρεια Ημαθίας  
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Αποτιτανώσεις που φαίνονται στο
υπερηχογράφημα

 Ταυτοποίηση με μαστογραφία

 

Βιοψία κατευθυνόμενη με
υπερήχους

 
Τοποθέτηση βελόνας με U/S
καθοδήγηση

 

Τοποθέτηση βελόνας με U/S
καθοδήγηση

1. Additional Breast Ultrasound Examinations in Clustered Calcifications:
for Improving Diagnostic Performance
Hee Young Kim, Bo Kyoung Seo, Hee-Young Kim1, Ann Yie, Kyu Ran Cho2, Hae Young Seol3,
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2. Clinical Significance of Microcalcifications Detection in Invasive Breast Carcinoma
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Endo,* Yuka Kodani,* Kengo Sato,* Keiko Hosoya,† Kiyosuke Ishiguro† and Yasuaki Hirooka*

*Department of Pathobiological Science and Technology, School of Health Science, Tottori
University Faculty of Medicine, Yonago 683-8503, Japan and †Division of Breast and Endocrine
Surgery, Tottori University Hospital, Yonago 683-8504, Japan
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Το second Look υπερηχογράφημα
είναι μια επιπρόσθετη απεικονιστική
εξέταση με την οποία  ευρήματα της
μαγνητικής μαστογραφίας, τα οποία
φαίνονται μόνο σ’ αυτήν, δεν
φαίνονται στην μαστογραφία και στο
κλασσικό υπερηχογράφημα  τα
συσχετίζουμε με τα ευρήματα του
second look υπερηχογραφήματος.

Τα ευρήματα αυτά είναι άτυπα στο
κλασσικό υπερηχογράφημα, εκλαμβά-
νονται σαν φυσιολογικές δομές όπως
λόβια λίπους ή περιοχές αδένωσης.

Αφού μελετήσουμε καλά την μαγνητική
μαστογραφία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν
την θέση, το βάθος, τα χαρακτηριστικά
της βλάβης και οδηγά σημεία από τους

περιβάλλοντες ιστούς, περιορίζουμε
πολύ την έκταση του σκαναρίσματος
και βρίσκουμε την άτυπη βλάβη.
Φαίνονται καλά  μεγάλες βλάβες και
πορογενή καρκινώματα. Δεν φαίνονται
καλά μικρές βλάβες,  λοβιακά καρκινώ-
ματα, DCIS, nonmass enhancement
βλάβες.

Σ’ αυτό βοηθούν και άλλες τεχνικές των
υπερήχων όπως, το έγχρωμο doppler ,
η ελαστογραφία, οι αρμονικές, το zoom
κλπ. 

Έτσι η βιοψία γίνεται υπό υπερηχογρα-
φική καθοδήγηση η οποία σε σχέση με
την MRI καθοδήγηση είναι πιο εύκολη,
φθηνή, γρήγορη, καλύτερα ανεκτή από
την γυναίκα και δεν απαιτεί έγχυση
σκιαστικού.  

Ευρήματα της MRI μαστογραφίας

ΝΕΑ ΕΧΕΜ
ΤΗΣΤΑ

! !

Άτυπη υπερηχογενής περιοχή στην
θέση της συσχέτισης με την μαγνη-
τική μαστογραφία

Βιοψία κατευθυνόμενη με
υπερήχους: Διηθητικό πορογενές
καρκίνωμα

1. Vivian Youngjean Park, MD, Min Jung Kim, MD, PhD, Eun-Kyung
Kim, MD, PhD, and Hee Jung Moon, MD, PhD
Radiographics September-October 2013 volume 33,Issue 5

2. Carbonaro LA, Tannaphai P, Trimboli RM, Verardi N, Fedeli MP,
Sardanelli F. 
Contrast enhanced breast MRI: spatial displacement from prone
to supine patient’s position—preliminary results. Eur J Radiol
2012;81(6):e771–e774. Crossref, Medline

3. Claudio Spick, MD  Pascal A. T. Baltzer, MD 
Diagnostic Utility of Second-Look US for Breast Lesions Identified
at MR Imaging Systematic Review and Meta-Analysis1

 Μαστογραφία 
υπερηχογράφημα αρνητικά

 
Μόλις υποσημαινόμενος
εμπλουτισμός στην μαγνητική
μαστογραφία
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Dcis & 
Ακτινοθεραπεία

Παντελής Σκάρλος | Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Νοσοκομείο METROPOLITAN

Τ ο συμπτωματικό DCIS έχει υψη-
λότερα ποσοστά τοπικής υπο-
τροπής.

Η προσθήκη της ακτινοθεραπείας μετά
την ογκεκτομή σε ασθενείς με DCIS μει-
ώνει σημαντικά τα ποσοστά της τοπικής
υποτροπής.

Η μετανάλυση (JNCI Monographs, June
2010) τεσσάρων τυχαιοποιημένων με-
λετών σε ασθενείς με DCIS που υπο-
βλήθηκαν σε ογκεκτομή , επιβεβαιώνει
την μείωση στο μισό όλων των τοπικών
υποτροπών με την προσθήκη της ακτι-
νοθεραπείας χωρίς όμως να δείξει όφε-
λος στην επιβίωση.

Επιμέρους αναλύσεις των μελετών αυ-
τών, δείχνουν όφελος στο ποσοστό το-
πικής υποτροπής σε όλες τις υποομάδες
συμπεριλαμβανομένης και της υποο-
μάδας χαμηλού κινδύνου. (low grade,
μέγεθος όγκου <20mm και ελεύθερα
χειρουργικά όρια)

Η ακτινοθεραπεία όμως του μαστού
στο DCIS, πολύ περισσότερο του αρι-
στερού, είναι μια επιπρόσθετη και επι-
βαρυντική θεραπεία με μικρό όφελος
ιδιαίτερα για μια υποομάδα ασθενών
χαμηλού κινδύνου.

Οι πιο συχνές παρενέργειες της ακτι-
νοθεραπείας του μαστού είναι η οξεία
και η χρόνια δερματική τοξικότητα, το
άλγος στην περιοχή του μαστού και η
κόπωση. Όταν ακτινοβολείται ο αρι-
στερός μαστός προκαλούνται διαταραχές
της κινητικότητας του καρδιακού τοι-
χώματος αυξάνοντας το κίνδυνο εμφά-
νισης στεφανιαίας νόσου. (Marks et al,
IJROBP 2005;63:214-23)

Έτσι λοιπόν η μελέτη του (Silverstein
MJ J Natl Cancer Inst Monogr. 2010) ,
The Van Nuys Prognostic Index Scoring
System, έδειξε ότι το local recurrence-
free survival και η ακτινοθεραπεία έχουν
σημαντική συσχέτιση με το Patient Prog-
nostic Score.

Οι σύγχρονες όμως τεχνικές ακτινοθε-
ραπείας (IMRT και μερική ακτινοβόληση
του μαστού) καθώς και τα συστήματα
τα οποία βάζουν τον χρόνο σαν διάσταση
στην θεραπεία (Breath Hold Technics)
έχουν αποδεδειγμένο κλινικό όφελος
στην μείωση της δερματικής τοξικότητας,
δίνοντάς μας ταυτόχρονα την δυνατό-
τητα να μειώσουμε την δόση στα γει-
τονικά όργανα όπως η καρδία και ο
πνεύμονας.

Μέχρι να δημοσιευθούν τα αποτελέ-
σματα τεσσάρων τυχαιοποιημένων με-
λετών (LORD, LORIS, COMET, LARRIKIN),
οι οποίες θα μας δώσουν μία πιο ξεκά-
θαρη εικόνα για την εξατομικευμένη
θεραπεία των Low Grade DCIS και της
ακτινοθεραπείας, η θεραπευτική μας
απόφαση πρέπει να βασίζεται στις κα-
τευθυντήριες οδηγίες και στα επιμέρους
χαρακτηριστικά του όγκου. Φυσικά η
τελική απόφαση είναι της ασθενούς
οπότε πρέπει να έχει ενημερωθεί.

Τα περιστατικά με DCIS ολοένα και αυξάνονται τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ευρώπη όσο και
στις ΗΠΑ. Η πρόκληση στο DCIS είναι να μην εξελιχθεί σε διηθητικό καρκίνο μαστού. Οι παράγοντες
κινδύνου για τοπική υποτροπή στο DCIS φαίνεται να είναι: η ηλικία, το χειρουργικό όριο εκτομής,
το μέγεθος όγκου, το grade και το μοριακό προφίλ του νεοπλάσματος. 

ΝΕΑ ΕΧΕΜ
ΤΗΣΤΑ



ΧΕΙΜΩΝΑΣ  2018 - ΤΕΥΧΟΣ 03 σελ. 23ΝΕΑ ΕΧΕΜ
ΤΗΣΤΑ



σελ. 24 ΤΕΥΧΟΣ 03 - ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2018 ΝΕΑ ΕΧΕΜ
ΤΗΣΤΑ



ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2018 - ΤΕΥΧΟΣ 03 σελ. 25ΝΕΑ ΕΧΕΜ
ΤΗΣΤΑ

AR
O-

02
S-

MA
Y1

5

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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