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ΝΕΑΤα της

Οι γυναίκες που νοσούν
έχουν την προδοκία όχι μόνο
της επαρκούς χειρουργικής
αφαίρεσης, αλλά και του
ελάχιστου δυνατού ακρω-
τηρισμού ή παραμόρφωσης.
Κι αυτό γίνεται ιδιαίτρα ση-
μαντικό αν αναλογιστεί κα-
νείς το συχνά νεαρό της ηλι-
κίας των πασχόντων, αλλά
και τη συνήθως μακροχρόνια
επιβίωση μετά τη θεραπεία.

Συνεπώς, η χειρουργική του μαστού έχει ιδιαίτερες
απαιτήσεις, είναι επιστήμη και τέχνη. Ο χειρουργός
καλείται να αφαιρέσει με ογκολογική επάρκεια τη
νόσο αλλά και να επιτύχει ένα αισθητικά ικανοποι-
ητικό αποτέλεσμα. Για να γίνει αυτό  προϋποτίθεται
μακροχρόνια και εξειδικευμένη εκπαίδευση και το
«πάντρεμα» δεξιοτήτων από δύο διαφορετικούς
τομείς της χειρουρικής: την ογκολογική χειρουργική
και τη χειρουργική της αποκατάστασης.
Στα πλαίσια αυτά η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία
Μαστού διοργανώνει το 1ο Σεμινάριο στη Χει-
ρουργική και Ογκοπλαστική Χειρουργική του Μαστού
με Πρακτική Άσκηση στις 14 και 15 Δεκεμβρίου
2018 υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο
πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΕΛΠΕΝ οι

εκπαιδευόμενοι θα εξασκηθούν σε ζωικό πρότυπο
(χοίρους) σε διάφορες χειρουργικές τεχνικές που
αφορούν τόσο στην ογκολογική εκτομή, όσο και
στην αποκατάσταση του μαστού, όπως την προ-
σέγγιση της μασχάλης, τη χρήση ενθεμάτων κι
ακυτταρικών μεμβρανών (ADM), τη μεταφορά κρη-
μνών κλπ.  Η θεωρητική εισαγωγή θα είναι μικρή
και περιεκτική και ο περισότερος χρόνος θα αφιε-
ρωθεί στην πρακτική (hands on) εξάσκηση. Θα
υπάρχει ένα ολόκληρο επιτελείο εκπαδευτών που
θα απαρτίζεται από έμπειρους χειρουγούς μαστού
και πλαστικούς χειρουργούς. Σκοπός είναι ο κάθε
εκπαιδευόμενος να εφαρμόσει τουλάχιστον μία
φορά ως βασικός χειρουργός τις ως άνω τεχνικές
υπό την ανάλογη καθοδήγηση και να λάβει τουλά-
χιστον τις βασικές αρχές των τεχνικών αυτών.
Το Σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε όλους τους χει-
ρουργούς που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν
με το μαστό και βρίσκονται στη φάση της ειδίκευσής
τους ή και μετά.
Έχοντας τη βεβαιότητα ότι το Σεμινάριο θα αποβεί
χρήσιμο στην εκπαίδευση των Χειρουρών Μαστού
και θα αγκαλιαστεί από όλους εσάς, περιμένουμε
τη συμμετοχή σας.

Με εκτίμηση,                                                 
Μιχάλης Κοντός
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ΝΕΑΤα

ΕΧΕΜ
της

Αγαπητά μέλη της ΕΧΕΜ,

Το τέταρτο τεύχος του Πε-
ριοδικού της ΕΧΕΜ φέρνει
κάτι καινούργιο και πι-
στεύω πολύ χρήσιμο για
όλους μας: Ήταν ιδέα του
κυρίου Λανίτη να γίνεται
μία ανασκόπηση των δη-
μοσιευμένων άρθρων του
τελευταίου τριμήνου και

τα κυριότερα να παρουσιάζονται περιληπτικά
στο περιοδικό. Ο κύριος Λανίτης την ιδέα του την
έκανε πράξη και είναι χαρά μου που αυτό το
τεύχος ξεκινά με το άρθρο του. Πέραν αυτού το
τεύχος φιλοξενεί άλλα σημαντικά θέματα της
μαστολογίας, κάποια από τα οποία είχαν συζητηθεί
και στο συνέδριο που πέρασε. Τα άρθρα αναφέ-
ρονται στη στοχευμένη λεμφαδενεκτομή, στα
νεότερα θεραπευτικά δεδομένα στον HER2 θετικό
καρκίνο του μαστού, στην επιταχυνόμενη μερική
ακτινοβόληση του μαστού και τέλος στη σχέση

της ταμοξιφαίνης με τον καρκίνο του ενδομητρίου
και στο χειρισμό των ασθενών. Με το βλέμμα
στο επόμενο συνέδριο της ΕΧΕΜ που θα γίνει σε
ένα εξάμηνο σας εύχομαι εκ μέρους της συντα-
κτικής επιτροπής ό,τι καλύτερο και προσβλέπω
στην περαιτέρω επιστημονική σας συμβολή στο
Περιοδικό της Εταιρείας μας.

Η Υπεύθυνη Σύνταξης του Περιοδικού
Κορνηλία Αναστασάκου 

Μήνυμα από την υπεύθυνη Σύνταξης

Η χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού είναι μια ιδιαίτερα πολύπλοκη
διαδικασία. Κι αυτό διότι η θεραπεία του καρκίνου του μαστού αφενός μεν στηρίζεται στην
επαρκή χειρουργική εξαίρεση του παθολογικού ιστού, αφετέρου δε επηρεάζει το κατ’ εξοχήν
σύμβολο της θηλυκότητας. 

ΕΧΕΜ



σελ. 2 ΤΕΥΧΟΣ 04  -  ΑΝΟΙΞΗ 2018 

editorial 

Σ τόχος μας δεν είναι να αναλύ-
σουμε σε βάθος τα δημοσιευ-
μένα άρθρα, όμως θα προσπα-

θήσουμε να επιλέξουμε τα κύρια σημεία
τους και το τελικό συμπέρασμα έτσι
ώστε εάν κάποιος το επιθυμήσει να
μπορεί να ανατρέξει στο συγκεκριμένο
άρθρο και να το μελετήσει σε βάθος.
Σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε
άρθρα από σημαντικές τυχαιοποιημένες
προοπτικές μελέτες, μετα-αναλύσεις,
συστηματικά reviews ή ακόμη και άρθρα
που προσθέτουν καινούργια δεδομένα
σε γνωστά μας θέματα.

Στο πρώτο αυτό editorial αυτού του
είδους έγινε ανασκόπηση της βιβλιο-
γραφίας (Pubmed)  χρησιμοποιώντας
το Keyword “BREAST CANCER” με τα-
ξινόμηση «πιο πρόσφατα» . Από τα
1000 πιο πρόσφατα άρθρα επιλέξαμε
11 για συζήτηση σε αυτό το τεύχος. 

Survival and time to initiation
of adjuvant chemotherapy
among breast cancer patients:
a systematic review and 
meta-analysis (1)
Το κατά πόσο επηρεάζει την επιβίωση
το χρονικό μεσοδιάστημα μεταξύ της
χειρουργικής επέμβασης και της έναρ-

ξης της χημειοθεραπείας δεν είναι ξε-
κάθαρο στη βιβλιογραφία. Οι περισ-
σότεροι ασθενείς ξεκινούν χημειοθε-
ραπεία κάποιες εβδομάδες μετά την
επέμβαση (2-12 εβδομάδες)  αλλά δεν
είναι ξεκάθαρο πόσο αρνητικές επι-
πτώσεις θα έχει μια καθυστέρηση στην
έναρξη αυτή και ποια είναι η ιδανική
χρονική στιγμή για να δοθεί η χημει-
οθεραπεία. Η συστηματική αυτή ανα-
σκόπηση της βιβλιογραφίας από το
1978 μέχρι και το 2016 βρήκε12 με-
λέτες με συνολικά 78,462 ασθενείς
που πληρούσαν τα κριτήρια. Από αυτές,
σε όλες υπήρχαν δεδομένα για συνο-
λική επιβίωση (OS) και σε 5 για επι-
βίωση ελεύθερης νόσου (DFS). Μία
μελέτη ήταν προοπτική, 3 RCT και οι
υπόλοιπες αναδρομικές. 

Η μετα-ανάλυση έδειξε ότι αυξανο-
μένου του μεσοδιαστήματος μειώνεται
η αποτελεσματικότητα της χημειοθε-
ραπείας. Χρησιμοποιώντας μεσοδια-
στήματα των 4 εβδομάδων φάνηκε
ότι  για κάθε επιπλέον 4 εβδομάδες
καθυστέρησης μειώνεται κατά 13% η
OS και κατά 14% η DFS.

Λόγω μεγάλης ετερογένειας μεταξύ
των μελετών έγινε υποκατηγοριοποί-
ηση ανάλογα με το έτος της μελέτης
η οποία εξάλειψε την ετερογένεια.
Μελετώντας την επίπτωση του μεσο-

διαστήματος (<30 μέρες vs 30-60 μέρες)
σε αυτές τις 3 εργασίες (που δεν είχαν
ετερογένεια) φάνηκαν τα εξής:  

Σε HR+ καθώς και στους HER2+ όγκους
δεν παρατηρήθηκε στατιστικώς ση-
μαντική διαφορά στην OS. Σε TN όγκους
(HR-, HER2-) βρέθηκε κατά 26% αύξηση
του κινδύνου για θάνατο που κατά
πάσα πιθανότητα οφείλεται στον ταχύ
πολλαπλασιασμό των κυττάρων και
στην επιθετική συμπεριφορά τους.

Η μελέτη έχει αρκετούς περιορισμούς
λόγω της φύσεως της αλλά η σύσταση
είναι να είναι όσο το δυνατόν μικρό-
τερο το μεσοδιάστημα μεταξύ της
επέμβασης και της χημειοθεραπείας
ιδιαίτερα σε TN όγκους. (1)

Impact of timeliness of adju-
vant chemotherapy and radio-
therapy on the outcomes of
breast cancer; a pooled 
analysis of three clinical trials
Στην μελέτη αυτή συμπεριλήφθηκαν
3390 ασθενείς από 3 μελέτες φάσης
ΙΙΙ (BIG 02/98 (NCT00174655); BCIRG001
( N C T 0 0 6 8 8 7 4 0 ) ; B C I R G 0 0 5
(NCT00312208)

Η μέσος χρόνος από την επέμβαση

Αξιότιμοι συνάδερφοι, γνωρίζοντας τον φόρτο εργασίας όλων σας η
συντακτική επιτροπή του περιοδικού σε συνεννόηση με το συμβούλιο και
τον πρόεδρο της ΕΧΕΜ αποφάσισε να προσθέσει στο περιοδικό ένα
Editorial στο οποίο θα σχολιάζονται επιλεγμένα άρθρα που
δημοσιευτήκαν  πρόσφατα με σκοπό να ενημερώνεστε για τις πιο
πρόσφατες δημοσιεύσεις και να μπορείτε να παρακολουθείτε τις
καινούργιες εξελίξεις. 

ΝΕΑ ΕΧΕΜ
ΤΗΣΤΑ

Σοφοκλής Λανίτης | Χειρουργός Μαστού, Επιμελητής Α΄Χειροργικής Κλινικής,
Γ.Ν.Κοργιαλένειο Μπενάκειο ΕΕΣ  
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μέχρι την χημειοθεραπεία ήταν  38.5
μέρες (0-106 days). 5.2% των ασθενών
υποβλήθηκαν σε θεραπεία μέσα σε 3
εβδομάδες ενώ 54% μέσα σε 6 εβδο-
μάδες . Ο μέσος χρόνος μέχρι την ακτι-
νοθεραπεία ήταν 

167 μέρες (11-336 μέρες) και 84%
υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία  6 μή-
νες μετά την επέμβαση . Τοπική υπο-
τροπή παρουσίασε το 4.4% των ασθε-
νών που υποβλήθηκαν σε ακτινοθε-
ραπεία μέσα σε 6 μήνες από την επέμ-
βαση και το 3.6%  από αυτούς που
υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία μετά
τους 6 μήνες (P=0.465).

Συνολικά το χρονικό διάστημα μεταξύ
επέμβασης και χημειοθεραπείας ( <
vs >6 εβδομάδες)  δεν φάνηκε να επη-
ρεάζει την επιβίωση (P= 0.534). Όμως
σε ασθενείς με HR-ve όγκους η επι-
βίωση ήταν χειρότερη  όσο μεγαλύτερο
ήταν το μεσοδιάστημα (P = 0.006)
πράγμα που δεν ισχύει για του ασθε-
νείς με HR+ve όγκους (P= 0.268) . 

Κατά την σύγκριση (< vs > 3 εβδομάδες)
δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές
διαφορές για καμία ομάδα. 

Η συνολική ανάλυση έδειξε ότι μόνο
για τους ER-ve όγκους η αυξηση του
μεσοδιαστήματος οδηγούσε σε χειρό-
τερη πρόγνωση.

Όσον αφορά το μεσοδιάστημα μέχρι
την ακτινοθεραπεία , αυτό δεν φάνηκε
να επηρεάζει το διάστημα ελεύθερης
νόσου σε ασθενείς που πήραν μακρο-
χρόνια χημειοθεραπεία (p=0.439). 

Συμπερασματικά και αυτή η μελέτη
εκτιμά ότι σε ασθενείς με HR-ve όγκους
η καθυστέρηση της χημειοθεραπείας
πέραν των 6 εβδομάδων επηρεάζει
την πρόγνωση αρνητικά αλλά η καθυ-
στέρηση της ακτινοβολίας λόγω πα-
ρατεταμένης χημειοθεραπείας δεν
επηρεάζει την ελεύθερη νόσου επι-
βίωση. 

Η μελέτες αυτές που συμπεριλήφθη-
σαν στην ανάλυση έχουν κάποιους
περιορισμούς όπως το ποσοστό των
όγκων με καλά βιολογικά χαρακτηρι-
στικά που ίσως δεν χρειάζονταν χη-
μειοθεραπεία που ίσως επηρεάζουν
το τελικό συμπέρασμα.(2)   

Performance of breast cancer
screening using digital breast
tomosynthesis: 
results from the prospective
population-based Oslo
Tomosynthesis Screening 
Trial (3)

H τομοσύνθεση (Digital breast tomo-
synthesis (DBT)) μπορεί δυνητικά να
ξεπεράσει κάποιους περιορισμούς της
συμβατικής μαστογραφίας και να μπο-
ρέσει να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο
πληθυσμιακού ελέγχου με σκοπό να
αυξήσει την διαγνωστική ακρίβεια του
screening και να μειώσει τον αριθμό
των καρκίνων που εμφανίζονται στο
μεσοδιάστημα των ελέγχον (interval
cancers). Οι δύο βασικοί περιορισμοί
της ψηφιακής μαστογραφίας (DM) εί-
ναι η μειωμένη ευαισθησία σε πυκνούς
μαστούς που μπορεί να κρύβουν αλ-
λοιώσεις και η χαμηλή ειδικότητα λόγω
επιπροβολής αδενικών στοιχείων που
οδηγεί σε επανελέγχους των ασθενών.

Η προοπτική αυτή μελέτη συμπεριέ-
λαβε ασθενείς screening 50–69 ετών
που υποβάλλονταν σε μαστογραφία
άνα 2 έτη και σύγκρινε τα αποτελέ-
σματα ασθενών που υποβλήθηκαν
μόνο σε ψηφιακή μαστογραφία (DM)
, ( 59,877 γυναίκες  με αυτά των ασθε-
νών που υποβλήθηκαν σε συνδυασμό
DM +DBT ( 24,301 γυναίκες) σε ένα
μόνο κύκλο screening ( 2 έτη) . Η προ-
σθήκη της DBT οδήγησε σε μη σημαν-
τική αύξηση της ευαισθησίας (76.2%,
378/496, vs. 80.8%, 227/281, p= 0.151)
και σε σημαντική αύξηση της ειδικό-
τητας (96.4%, 57229/59381 vs.
97.5%,23427/24020,p< .001). Παράλ-
ληλα μειώθηκε  ο αριθμός των ασθε-
νών που υποβλήθηκαν σε περεταίρω
έλεγχο ( Από 6.7 ανά καρκίνο που δια-
γνώστηκε (2530/378) σε 3.6 (820/227)
p< .001). Η θετική προγνωστική αξία
των επανελέγχων ήταν 27.7% (227/820)
στην ομάδα DM +DBT. Τα χαρακτηρι-
στικά των καρκίνων που διαγνώστηκαν
δεν διέφεραν ανάμεσα στις 2 ομάδες 

Παράλληλα  αυξήθηκε ο αριθμός των
καρκίνων που διαγνώστηκε ανα 1000
γυναίκες που υποβλήθηκαν σε scree-
ning (Από 6.3, 378/59877, σε . 9.3,
227/24301,p< .001). 

Δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά
στον αριθμό των  καρκίνων που εμ-
φανίστηκαν στο μεσοδιάστημα των
ελέγχων (2/1000 γυναίκες) όμως λι-
γότεροι επιπλέον καρκίνοι που εντο-
πίστηκαν μόνο με DBT είχαν θετικούς
λεμφαδένες σε σχέση με αυτούς που
διαγνώστηκαν με την κλασσική DM
(39.6% (19/48) vs 3.9% (2/51) 

Συμπερασματικά η προσθήκη DBT στην
κλασσική DM στο Screening αύξησε
την ευαισθησία του screening καθώς
και την ειδικότητα με αποτέλεσμα να
αυξηθεί ο αριθμός των καρκίνων /1000
γυναικών που υποβλήθηκαν σε scre-
ening και να μειωθεί ο αριθμός των
ασθενών που υποβλήθηκαν σε περαι-
τέρω έλεγχο. Οι επιπλέον καρκίνοι
που διαγνώστηκαν μόνο με την DBT
ήταν κατά κύριο λόγο ορμονοεξαρτό-
μενοι, είχαν χαμηλότερο ποσοστό διη-
θημένων λεμφαδένων, χαμηλότερο
grade και μέγεθος  άρα καλύτερη πρό-
γνωση. Παρόλα αυτά δεν βελτιώθηκε
το ποσοστό των καρκίνων που παρου-
σιάστηκαν στο μεσοδιάστημα θέτοντας
το ερώτημα εάν οι επιπλέων καρκίνοι
που διαγνώστηκαν με τα πολύ καλά
βιολογικά χαρακτηριστικά αποτελούν
απλά υπερδιάγνωση που δεν έχει ιδι-
αίτερη κλινική σημασία. Χρειάζονται
μελέτες με περισσότερούς κύκλους
screening και μεγαλύτερο follow up
για να αποδειχτεί εάν όντως υπάρχει
επιπλέον όφελος από την εφαρμογή
της DBT ως εργαλείο screening (3) 

Digital breast tomosynthesis
(DBT) for breast cancer
screening and diagnosis in
women with dense breasts - a
systematic review and 
meta-analysis (4).

Η εργασία  αυτή συμπεριέλαβε 16 με-
λέτες ( 5 διαγνωστικές και 11 πληθυ-
σμιακού ελέγχου) με σκοπό να  μελε-
τήσει κατά πόσο η DBT μπορεί να βελ-
τιώσει την ευαισθησία και την ειδικό-
τητα της απεικόνισης  και να οδηγήσει
σε καλύτερη διάγνωση καρκίνου μα-
στού με λιγότερα ψευδώς αρνητικά
ευρήματα, ιδιαίτερα σε ασθενείς με
πυκνό μαστό λαμβάνοντας υπόψη ότι

ΝΕΑ ΕΧΕΜ
ΤΗΣΤΑ



η χρήση της DBT σε συνδυασμό με
την κλασσική ψηφιακή μαστογραφία
(DM) αυξάνει την έκθεση σε ακτινο-
βολία . Η μελέτη συμπεριέλαβε εργα-
σίες που δημοσιεύτηκαν μέχρι τον
Μάιο του 2017 .

Συγκρίνοντας την DBT με την DM ως
προς την διαγνωστική τους αξία βρέ-
θηκε ότι η DBT είχε υψηλότερη ευαι-
σθησία (84% - 89%) από την DM (69%
-86%). Η ειδικότητα των δύο μεθόδων
δεν διέφερε σημαντικά και ήταν για
την DBT (72% - 93%) και για την DM
(57%-94%).

Συγκρίνοντας την DBT με την DM ως
προς την αξία τους κατά τον πληθυ-
σμιακό έλεγχο σε ασθενείς με πυκνούς
μαστούς  βρέθηκε ότι η DBT μπορούσε
να ανιχνεύσει περισσότερους καρκί-
νους (RR=1.33) και οδηγούσε σε χα-
μηλότερο ποσοστό κλήσης των ασθε-
νών για επανάληψη εξετάσεων
(RR=0.72). 

Κατά την ανάλυση των μελετών που
εφαρμόστηκαν και οι δύο μέθοδοι
στον ίδιο πληθυσμό βρέθηκε και πάλι
ότι η DBT μπορούσε να ανιχνεύσει
περισσότερους καρκίνους  (RR=1.52)
από ότι μόνη της η DM αλλά δεν οδη-
γούσε σε χαμηλότερο ποσοστό κλήσης
των ασθενών για επανάληψη εξετά-
σεων ( RR=1.12) . 

Περιορισμοί που υπάρχουν στις πε-
ρισσότερες σχετικές εργασίες αλλά
και σε αυτή είναι ότι χρησιμοποιήθηκε
μόνο ένας κύκλος πληθυσμιακού ελέγ-
χου, που ίσως αυξάνει πλασματικά το
ποσοστό ανίχνευσης καρκίνων. Επίσης
δεν υπάρχει μακροχρόνιο follow up
άρα δεν γνωρίζουμε εάν υπάρχει όφε-
λος στην επιβίωση . Τέλος οι αναδρο-
μικές μελέτες που χρησιμοποίησαν
μη τυχαιοποιημένα 2 δείγματα πλη-
θυσμού για την σύγκριση των δυο με-
θόδων μπορεί να συνοδεύονται από
σημαντικό Bias.   

Συμπερασματικά η εργασία αυτή κα-
τέληξε ότι τόσο στον πληθυσμιακό
έλεγχο όσο και κατά την διαγνωστική
προσέγγιση η DBT βελτίωση το ποσο-
στό διάγνωσης κακοήθειας σε ασθενείς
με πυκνούς μαστούς σε σχέση με την

DM. Σε διαγνωστικό επίπεδο βελτιώ-
θηκε η ευαισθησία αλλά όχι η ειδικό-
τητα ενώ κατά τον πληθυσμιακό έλεγχο
μειώθηκε το ποσοστό επανάκλησης
των ασθενών επιπλέων εξετάσεις. Πε-
ρισσότερες εργασίες , περισσότεροι
κύκλοι πληθυσμιακού ελέγχου  και
μακρύτερο Follow Up είναι απαραίτητα
για να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα
ως προς την πραγματική προσφορά
της DBT.(4) 

Long-term outcomes for
neoadjuvant versus adjuvant
chemotherapy in early breast
cancer: meta-analysis of
individual patient data from
ten randomised trials (5)  
Η ομάδα των Early Breast Cancer Tri-
alists’ Collaborative Group (EBCTCG)
δημοσίευσε πρόσφατα μια καινούργια
μετα- ανάλυση με σκοπό να εκτιμήσει
τα μακροχρόνια αποτελέσματα της χη-
μειοθεραπείας συγκρίνοντας την προ-
εγχειρητική (Neoadjuvant-NAC) με την
συμπληρωματική ( adjuvant-AC) θε-
ραπεία. 

Από το 1970 ξεκίνησε να χρησιμοποι-
είται η προεγχειρητική χημειοθεραπεία
(NAC)με σκοπό την μείωση του μεγέ-
θους και κατά συνέπεια του σταδίου
(Downstage) τοπικά προχωρημένου
καρκίνου του μαστού που είχα χαρα-
κτηριστεί ως μη χειρουργήσιμος. Με
την καθιέρωση της χειρουργικής με
διατήρηση του μαστού ( Breast con-
serving surgery-BCS) οι ενδείξεις της
NAC επεκτάθηκαν και σε πιο αρχικά
στάδια της νόσου με σκοπό να προ-
σφέρεται σε περισσότερες ασθενείς
η BCS και να γίνονται λιγότερες μα-
στεκτομές. Τα υποθετικά πλεονεκτή-
ματα της NAC είναι ότι με την πιο έγ-
καιρη χορήγηση της μπορεί να εξα-
φανίσει την μικρομεταστατική νόσο
καλύτερα. Παράλληλα έχοντας «απο-
στειρώσει» τον όγκο μπορεί να μειώσει
την διασπορά κυττάρων κατά την επέμ-
βαση. Σημαντική επίσης είναι η παροχή
in-vivo πληροφοριών για την ανταπό-
κριση του όγκου στην θεραπεία, κάτι
που βοηθά στην τροποποίηση ή στην
επιβεβαίωση της ορθής θεραπείας. 

Παρόλα αυτά σε  χημειοανθεκτική
νόσο μπορεί λόγο καθυστέρησης της
επέμβασης να οδηγήσει σε αύξηση
της πιθανότητας μεταστάσεων.  

Οι συγγραφείς συμπεριέλαβαν τυχαι-
οποιημένες προοπτικές μελέτες που
ξεκίνησαν πριν το 2005 και κατά τις
οποίες δόθηκε το ίδιο πλήρες σχήμα
της χημειοθεραπείας πριν ή μετά την
επέμβαση . Τα αποτελέσματα που εν-
διέφεραν την μελέτη ήταν ο βαθμός
ανταπόκρισης του όγκου (Complete
response= πλήρης ανταπόκριση, Partial
response = μερική ανταπόκριση με
μείωση του μεγέθους του > 50% και
stable disease/ progression = λιγότερο
από 50% μείωση του μεγέθους του
όγκου

Παράλληλα οι συγγραφείς μελέτησαν
την ένταση της τοπικής θεραπείας
(BCS η μαστεκτομές) , το ποσοστό το-
πικών αλλά και απομακρυσμένων με-
ταστάσεων , το ποσοστό θανάτων που
οφείλονταν στον καρκίνο του μαστού
και τέλος την συνολική θνητότητα. 

Βρέθηκαν 16 μελέτες με 5250 ασθενείς
από τις οποίες μπόρεσαν να βρεθούν
δεδομένα για κάθε ασθενή ξεχωριστά
για τις 10 από αυτές (91%) συμπερι-
λαμβάνοντας  τελικά 4756 ασθενείς.
Οι ασθενείς μπήκαν στις μελέτες από
το 1983 μέχρι το  2002 και ο ενδιάμεσος
χρόνος παρακολούθησης ( Median FU)
ήταν 9 χρόνια κατά την οποία περίοδο
καταγράφηκαν 1604 θάνατοι. Σημαν-
τικό ότι σε καμία μελέτη δεν χορηγή-
θηκε Trastuzumab.

Τα αποτελέσματα έδειξαν τα εξής :

Στην ομάδα NAC παρατηρήθηκε ση-
μαντική ανταπόκριση του όγκου στην
θεραπεία   

Complete response παρατηρήθηκε στο
28% των περιστατικών εκ των οποίων
το 83% υποβλήθηκε σε BCS ( διατήρηση
του μαστού . 

Partial response παρατηρήθηκε στο
41% των περιστατικών εκ των οποίων
το 41% υποβλήθηκε σε BCS. 

Stable /No response παρατηρήθηκε
στο 31% των περιστατικών εκ των
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οποίων το 42% υποβλήθηκε σε BCS 

Συμπερασματικά πάνω από τα 2/3 των
ασθενών παρουσίασε σημαντική μεί-
ωση του όγκου ενώ το ¼ του συνόλου
παρουσίασε πλήρη υποστροφή . 

Τα καλύτερα αποτελέσματα καταγρά-
φηκαν σε ασθενείς που έλαβαν συν-
δυασμό ανθρακυκλίνης με ταξάνες. 

Παράλληλα ασθενείς με μικρούς όγ-
κους, αρνητικούς ορμονουποδοχείς
και υψηλό grade είχαν την καλύτερη
ανταπόκριση. 

Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι ενώ θα
έπρεπε το ποσοστό BCS να είναι ίσο
ανάμεσα

στην NAC και την AC ( 49%) , η NAC
και πιο συγκεκριμένα η σημαντική αν-
ταπόκριση του όγκου στην θεραπεία
οδήγησε σε υψηλότερα ποσοστά δια-
τήρησης του μαστού στην NAC ομάδα
(64% vs 49%)

Αυτό που ήταν ιδιαίτερα σημαντικό
όμως ήταν ότι στην ομάδα NAC αυξή-
θηκαν σημαντικά ( P<0.001) οι τοπικές
υποτροπές στα 15 έτη Follow up κατά
5% ( 21.4% vs 15.9% RR= 1.37). 

Πιο συγκεκριμένα ο σχετικός κίνδυνος
(RR) κατά τα έτη 0-4 ήταν RR= 1.35,
κατά τα έτη 

5-9 ήταν RR= 1.53 ενώ μετά τα πρώτα
10 χρόνια δεν υπήρχε σημαντική δια-
φορά 

Σε 2 μελέτες οι ασθενείς με πλήρη
υποστροφή του όγκου δεν υποβλή-
θηκαν σε επέμβαση και σε αυτές τις
εργασίες ο σχετικός κίνδυνος ήταν ο
ψηλότερος όπως και οι τοπικές υπο-
τροπές (33.7% vs 13.3% RR = 1.62). 

Με εξαίρεση αυτών των εργασιών για
τις υπόλοιπες  8 οι τοπικές υποτροπές
ήταν και πάλι περισσότερες (15.1% vs
11.9%  RR= 1.28) 

4. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές
διαφορές στο ποσοστό των θανάτων
(40%) 

5. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές
διαφορές στο ποσοστό των απομα-
κρυσμένων μεταστάσεων  (38%).

Με αυτά τα δεδομένα φαίνεται ότι η
ομάδα NAC δεν είχε καλύτερα αποτε-
λέσματα από την ομάδα AC όσον αφο-
ρά την συνολική επιβίωση και τις απο-
μακρυσμένες μεταστάσεις ενώ οδη-
γούσε σε υψηλότερα ποσοστά τοπικών
υποτροπών .

Παρόλο που δεν υπήρχαν δεδομένα
για το ποσοστό των ασθενών που υπο-
βλήθηκε σε ακτινοθεραπείας εντούτοις
φαίνεται ότι η προσθήκη ακτινοθερα-
πείας στα επιπλέων περιστατικά που
υποβλήθηκαν σε BCS στην ομάδα NAC
δεν φάνηκε να είναι αρκετή για να
διατηρήσει το ίδιο ποσοστό τοπικών
υποτροπών ανάμεσα στις 2 ομάδες.
Τα αυξημένα ποσοστά τοπικών υπο-
τροπών αποδόθηκαν στην λιγότερο
εκτεταμένη θεραπεία που τελικά προ-
σφέρθηκε στις ασθενείς ( De-escalation
of surgery) που αντί για  μαστεκτομή
τελικά υποβλήθηκαν σε ογκεκτομή.
Παράλληλα ίσως συνέβαλαν οι δυ-
σχέρειες στον εντοπισμό του όγκου
μετά από NAC , σε ατέλειες της παθο-
λογοανατομικής μελέτης και στην αλ-
λαγή της κατάστασης των λεμφαδένων
της μασχάλης που είτε επηρέασε το
χειρουργικό πλάνο είτε το ακτινοθε-
ραπευτικό πλάνο .  

Συμπερασματικά η NAC μπορεί να
οδηγήσει σε μείωση του μεγέθους του
όγκου και να συμβάλει σε μεγαλύτερο
ποσοστό διατήρησης του μαστού χωρίς
όμως να προσφέρει σημαντικά στην
επιβίωση ή να μειώνει τις απομακρυ-
σμένες. Αντιθέτως αυξάνει τον  κίνδυνο
για περισσότερες τοπικές υποτροπές
.(5) Πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά
υπόψη αυτά τα δεδομένα σε ασθενείς
που η αρχική σταδιοποίηση προβλέπει
μαστεκτομή εάν πρόκειται να προταθεί
στους ασθενείς λιγότερο εκτεταμένη
επέμβαση.  

Benefits and risks with acellular
dermal matrix (ADM) and mesh
support in immediate breast
reconstruction: a systematic
review and meta-analysis
Από το 2005 που πρώτο-χρησιμοποι-
ήθηκαν πλέγματα σε συνδυασμό με
ένθεμα για την αποκατάσταση του μα-

στού η χρήση τους έγινε αρκετά κοινή.
Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν μπο-
ρούν να ταξινομηθούν σε 2 μεγάλες
κατηγορίες: τα βιολογικά (Acellular
dermal matrices- ADM) και τα συνθε-
τικά πλέγματα. 

Τα ADM είναι μοσχεύματα μαλακών
ιστών που προκύπτουν από την αφαί-
ρεση των κυττάρων αφήνοντας μόνο
τους εξωκυττάριους ιστούς. Τοποθε-
τώντας τα στον ασθενή θα αποτελέ-
σουν τον σκελετό πάνω στον οποίο
θα αναπτυχθούν τα κύτταρα του ασθε-
νή δημιουργώντας νεοαγγείωση του
μοσχεύματος . Αυτή την στιγμή υπάρ-
χουν μοσχεύματα από ανθρώπινο ιστό
(e.g Alloderm) , από χοίρειο (e.g per-
macol, Strattice) και από βόειο ( e.g
Veritas). Τα συνθετικά πλέγματα απο-
τελούνται από απορροφήσιμα ή μη
απορροφήσιμα υλικά .

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης τους
είναι ο καλύτερος έλεγχος της «θήκης»
στην οποία θα μπει το ένθεμα, της
υπομαστικής πτυχής , η δυνατότητα
για περιορισμένη κινητοποίηση των
μυών και η μικρότερη πιθανότητα δη-
μιουργίας κάψας. Τα πιθανά μειονε-
κτήματα είναι το κόστος και το σχετικά
υψηλότερο ποσοστό επιπλοκών. 

Λόγω του  περιορισμένου χρόνου χρή-
σης των υλικών αυτών δεν έχουμε
ακόμη ολοκληρωμένη εικόνα για τα
μακροχρόνια αποτελέσματα της με-
θόδου.

Στην εργασία αυτή έγινε μια συστη-
ματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
για τα άρθρα που δημοσιεύτηκαν από
το 2005-2016. Απομονώθηκαν 51 άρ-
θρα τελικά που συμπεριλήφθησαν
στην μελέτη.

Καμία μελέτη δεν αναφέρει αποτελέ-
σματα για την υποτροπή του καρκίνου 

Περιορισμένη ( σε 1 άρθρο με 27 πε-
ριστατικά) η πιθανή καθυστέρηση της
θεραπείας λόγω επιπλοκών 

1.  Επιπλοκές: Βρέθηκε μεγάλη ετερο-
γένεια ανάμεσα στις μελέτες και
αρκετοί περιορισμοί .Απο τις 10
εργασίες με ADM (6122 ασθενείς)
προέκυψε ελαφρά αυξημένος κίν-
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δυνος κατά 1.31 ( 0.94-1.81) για
επιπλοκές σε σχέση με μη χρήση
τους ό οποίος δεν ήταν στατιστικά
σημαντικός

2.  Απώλεια του ενθέματος : Και πάλι
οι εργασίες είχαν ανομοιογένεια
και σημαντικούς περιορισμούς . Η
μετα-ανάλυση των εργασιών που
χρησιμοποίησαν ADM (16,830 μα-
στοί) έδειξε RR= 1.02 ( 0.65-1.58).
Η μετα-ανάλυση των εργασιών που
χρησιμοποίησαν συνθετικά πλέγ-
ματα (1307 ασθενείς) επίσης δεν
έδειξε διαφορά με RR= 1.33 ( 0.73-
2.43) .
Σημαντικό ότι καμία εργασία δεν
αναφέρει υποομάδες που να υπο-
βλήθηκαν σε ακτινοβολία άρα δεν
υπάρχουν αρκετά δεδομένα για τις
επιπλοκές σε ασθενείς που υπο-
βλήθηκαν σε αυτή.

3.  Λοίμωξη :   Βρέθηκε μεγάλη ετερο-
γένεια ανάμεσα στις μελέτες και
αρκετοί περιορισμοί .Απο τις ερ-
γασίες με ADM (8144 μαστοί) προ-
έκυψε αυξημένος κίνδυνος κατά
1.61 ( 1.20-2.15) για λοίμωξη σε
σχέση με μη χρήση τους ό οποίος
ήταν στατιστικά σημαντικός. Ο κίν-
δυνος δεν βρέθηκε να είναι στατι-
στικά σημαντικός με την χρήση συν-
θετικού πλέγματος. 

4.  Δημιουργία κάψας : με τους ίδιους
περιορισμούς η μετα-ανάλυση έδει-
ξε σχετικό κίνδυνο 0.55 ( 0.38-1.69)
στην ομάδα που χρησιμοποιήθηκε
ADM 

5.  Αισθητικό αποτέλεσμα: περιορι-
σμένα δεδομένα δεν δείχνουν υπε-
ροχή της μίας ή της άλλης μεθόδου 

Συμπερασματικά όλες οι εργασίες που
έχουν δημοσιευτεί και συμπεριλήφθη-
καν είναι χαμηλής επιστημονικής αξίας
άρα τα συμπεράσματα και αυτή την
μετα-ανάλυση παραμένουν  χαμηλής
αξίας. Δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες
προοπτικές μελέτες και  οι περισσό-
τερες εργασίες έχουν λίγα περιστατικά
, κακή παρακολούθηση και ανεπάρκεια
στην μεθοδολογία. Η πιθανότητα ση-

μαντικών λαθών είναι ιδιαίτερα μεγάλη
και η γνώση μας για την πραγματική
ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της
χρήσης των ADM / συνθετικών πλεγ-
μάτων παραμένει ελλιπής και ανεπαρ-
κής. Περισσότερες μελέτες χρειάζονται
προς αυτή την κατεύθυνση. Το γεγονός
ότι καμία μελέτη δεν αναφέρει τα
αποτελέσματα μετά από ακτινοβολία
και πάλι προκαλεί σημαντικά ερωτη-
ματικά για την ασφάλεια σε αυτά τα
περιστατικά. Ο περιορισμένος χρόνος
παρακολούθησης των περιστατικών
επίσης αφήνει κενά ερωτήματα για
τα απώτερα αποτελέσματα ενώ η αδυ-
ναμία καλής εκτίμησης του αισθητικού
αποτελέσματος και πάλι δεν μπορεί
να ολοκληρώσει την εικόνα. 

Κλείνοντας το συμπέρασμα μας είναι
ότι μέχρι σήμερα τα δεδομένα και η
γνώση μας που αφορούν στην χρήση
των ADM / συνθετικών πλεγμάτων
βασίζεται σε χαμηλής ποιότητας ερ-
γασίες και θα πρέπει να τα ερμηνεύου-
με με προσοχή μέχρι να έχουμε στα
χέρια μας καλύτερης ποιότητας εργα-
σίες (6).

The role of postmastectomy
radiation therapy in patients
with immediate prosthetic
breast reconstruction. (7)
Όλο και περισσότερα περιστατικά υπο-
βάλλονται σε ακτινοβολία μετά από
μαστεκτομή (PMRT) σε μια προσπάθεια
μείωσης των τοπικών υποτροπών αφού
διευρύνονται οι ενδείξεις για χορήγηση
της. Παράλληλα όλο και περισσότερα
περιστατικά υποβάλλονται σε αποκα-
τάσταση μετά από μαστεκτομή σε
πρώτο χρόνο σε μια προσπάθεια βελ-
τίωσης του αισθητικού αποτελέσματος
και κατά συνέπεια της ποιότητας ζωής
καθώς έχει αποδειχτεί η ογκολογική
ασφάλεια των επεμβάσεων αυτών. Η
αποκατάσταση μπορεί να γίνει με την
χρήση αυτόλογου ιστού ή με την χρήση
ενθεμάτων. Είναι αντιληπτό με αυτά
τα δεδομένα ότι όλο και περισσότερα
περιστατικά με αποκατάσταση τελικά
θα ακτινοβοληθούν και αυτό οδηγεί
σε προβληματισμούς για την έκβαση

αυτών των περιστατικών. 

Πολλές μελέτες έδειξαν την δυσμενή
επίπτωση της ακτινοβολίας στην απο-
κατάσταση αυξάνοντας τα ποσοστά
επιπλοκών, οδηγώντας  σε αποτυχία
της αποκατάστασης , σε δημιουργία
κάψας, σε φλεγμονές και σε κακά αι-
σθητικά αποτελέσματα 

Στην εργασία αυτή αναλύεται η απο-
τυχία της αποκατάστασης μετά από
ακτινοθεραπεία, οι συνολικές επιπλο-
κές , η δημιουργία κάψας και η ικανο-
ποίηση των ασθενών 

Συμπεριλήφθηκαν 15 εργασίες που
είχαν δημοσιευτεί από το 2000- 2016
με περισσότερα από 8200 περιστατικά
αποκατάστασης .

Αποτυχία αποκατάστασης : 10 εργασίες
με σημαντική ετερογένεια μεταξύ τους
είχαν αποτελέσματα που έδειξαν ότι
η PMRT αυξάνει τον κίνδυνο αποτυχίας
μετά από αποκατάσταση σε 1ο χρόνο
(OR= 2.59, 1,46-4,62, p=0.001). Παρά
τον αυξημένο κίνδυνο όμως τα ποσο-
στά αποτυχίας της αποκατάστασης
παρέμειναν σε αποδεχτά χαμηλά επί-
πεδα ( 11.1%).    

Επιπλοκές : Η ανάλυση των 9 εργασιών
με 495 ασθενείς που υποβλήθηκαν
σε PMRT και 1752 που δεν υποβλή-
θηκαν  έδειξε σημαντική διαφορά ανά-
μεσα στις 2 ομάδες με περισσότερες
επιπλοκές στην ομάδα που ακτινοβο-
λήθηκε ( OR 3.45, 2.62-4.54, P<0.0001) 

Δημιουργία κάψας: Η ανάλυση των
δεδομένων από 11 μελέτες έδειξε ση-
μαντικά υψηλότερα ποσοστά κάψας
στην ομάδα που ακτινοβολήθηκε ( OR
5.26  , 2.73-10.13, p<0.00001) . Τα πο-
σοστά δημιουργίας κάψας βαθμού
ΙΙΙ/ΙV ήταν 30.7%. 

Αισθητικά αποτελέσματα : Από 3 ερ-
γασίες, καλύτερα αποτελέσματα ανα-
φέρθηκαν από τους  ασθενείς που
δεν υποβλήθηκαν σε ακτινοβολία (
OR 0.28 , 0.19-0.42, p<0.0001). Παρόλα
αυτά σε γενικές γραμμές ούτε η κάψα
ούτε οι άλλες επιπλοκές δεν οδήγησαν
σε υψηλό ποσοστό δυσαρέσκειας των
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ασθενών . 

ΟΙ εργασίες που συμπεριλήφθηκαν
δεν είχαν ιδιαίτερη ετερογένεια και
δεν ανιχνεύτηκε Publication bias κα-
θιστώντας αξιόπιστα τα αποτελέσματα
της μετα-ανάλυσης η οποία είναι και
η πρώτη που αναλύει τις δυσμενείς
συνέπειες της ακτινοβολίας σε μαστούς
με αποκατάσταση (7).

Συμπερασματικά η PMRT σε ασθενείς
που υποβάλλονται σε αποκατάσταση
σε πρώτο χρόνο με ένθεμα οδηγεί σε
υψηλότερα ποσοστά επιπλοκών και
δημιουργίας κάψας καθώς και σε υψη-
λότερα αλλά αποδεκτά ποσοστά απο-
τυχίας της αποκατάστασης και οι ασθε-
νείς πρέπει α ενημερώνονται και να
προετοιμάζονται σωστά για αυτές τις
πιθανότητες . 

Network Meta-Analysis of the
Effectiveness of Neoadjuvant
Endocrine Therapy for
Postmenopausal, HR–Positive
Breast Cancer
Σε ασθενείς με ορμονοευαίσθητο καρ-
κίνο του μαστού η προεγχειρητική ορ-
μονοθεραπεία (Neoadjuvant Endocrine
Therapy- ΝΕΤ) με σκοπό την μείωση
του μεγέθους του όγκου αλλά και του
σταδίου του ( downstaging) αποτελεί
θεραπευτική επιλογή και με την δη-
μοσίευση τυχαιοποιημένων μελετών
επί του θέματος όλο και περισσότερο
γίνεται αποδεχτή αυτή η πρακτική.
Στο τελευταίο 13ο St Gallen international
Breast cancer conference περισσότεροι
από 90% των ειδικών ψήφησαν υπέρ
της χορήγησης NET σε HR+ όγκους. Η
μετα-ανάλυση αυτή σκοπό έχει να
συνθέσει τις πληροφορίες από τις δια-
φορετικές εργασίες και να εξάγει συμ-
περάσματα για το ποιο είναι το καλύ-
τερο σχήμα. Για τον σκοπό αυτή έγινε
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και
επιλέγηκαν 9 μελέτες που πληρούσαν
τα κριτήρια με 2133 ασθενείς και με
διάρκεια θεραπείας από 12-24 εβδο-
μάδες με πολλαπλούς συνδυασμούς
φαρμάκων.   Όλες οι ασθενείς ήταν
μετεμμηνοπαυσιακές με μη μεταστα-

τικό καρκίνο και ορμονοευαισθητους
όγκους. 

Κλινική Πλήρης υποστροφή του όγκου:
αναφέρεται σε 9 μελέτες και φαίνεται
ότι τα καλύτερα αποτελέσματα φά-
νηκαν μετά από χρήση Letrozole σε
σχέση με Tamoxifene ( OR 2.20, 1.41-
3.44 , p=0.001) και σε σχέση με την
exemestane ( OR 1.63 , 1.01-2.64,
p=0.042) 

Κόπωση και εξάψεις μελετήθηκαν σε
σε 8 μελέτες και φάνηκε ότι η Letrozole
είχε υψηλότερα  ποσοστά εξάψεών
σε σχέση με την exemestane ( OR 2.47,
1.30-4.70, p=0.006) 

Η anastrazole επίσης είχε χαμηλότερα
ποσοστά κόπωσης σε σχέση με την
Tamoxifene (OR 0.47, 0.22-0.98,
p=0.044) . 

Περισσότερα περιστατικά τελικά υπο-
βλήθηκαν σε χειρουργική με διατήρηση
του μαστού μετά από λήψη anastrazole
παρα από Tamoxifene η Letrozole
(P=0.003)   

Παθολογοανατομική πλήρης υποστρο-
φή του όγκου σε 4 εργασίες με μόνο
8 ασθενείς ( 1.1%) τελικά να επιτυγ-
χάνουν αυτό το αποτέλεσμα .

Η εργασία περιλαμβάνει πολλές συγ-
κρίσεις ανάμεσα στα διάφορα φάρ-
μακα και καταλήγει ότι η Letrozole
οδηγεί σε καλύτερη κλινική υποστροφή
σε σχέση με την Tamoxifene , κάτι που
ισχύει για όλους του αναστολείς αρω-
ματασης. Η προσθήκη του mTOR ανα-
στολέα Everolimus σε συνδυασμό με
την Letrozole μπορεί να αποτελεί τον
πιο αποτελεσματικό συνδυασμό. (8) 

Progression-free Survival 
With First-line Endocrine-
based Therapies Among
Postmenopausal Women With
HR+/HER2- Metastatic Breast
Cancer: A Network Meta-
analysis (9).
Το 70% των καρκίνων του μαστού είναι
ορμονοευαίσθητοί και αρνητικοί για

HER2 (HR+/HER2-) . Παρόλο που 90-
95% των καρκίνων ανιχνεύονται σε
πρώιμα στάδια , ένα 30% τελικά γίνεται
μεταστατικό οδηγώντας σε μειωμένη
5ετή επιβίωση ( 26%). Με σκοπό την
καλύτερη ποιότητα ζωής σε μετεμμη-
νοπαυσιακές ασθενείς με HR+/HER2-
μεταστατικούς όγκους ενδείκνυται η
χρήση ορμονοθεραπείας (ΕΤ) που συμ-
περιλαμβάνει AI ( anastrazole, letrozole,
exemestane) ,  επιλεκτικούς αναστολείς
οιστρογόνων ( fulvestrant) + letrozole,
και συνδυασμό στοχευμένης θεραπείας
(ΤΤ)  με ΕΤ  (everolimus+exemestane,
palbociclib+letrozole, ribociclib+letro-
zole) . Επι αποτυχίας της ΕΤ όταν υπάρ-
χει συμπτωματική σπλαχνική νόσος ή
όταν εξελίσσεται ταχέως η νόσος και
απειλεί την ζωή συνίσταται χημειοθε-
ραπεία η οποία οδηγεί σε σοβαρά
ανεπιθύμητα αποτελέσματα. 

Ο σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να
εκτιμήσει το αποτέλεσμα της ΕΤ ( σαν
πρώτη θεραπευτική γραμμή σε ασθε-
νείς με HR+/HER2- μεταστατικό καρκίνο
μαστού)  στο progression-free survival
(PFS) και να αναγνωρίσει  υποκατηγο-
ρίες ασθενών που μπορεί να έχουν
όφελος από τις καινούργιες TT ( στο-
χευμένες θεραπείες).

Η ανάλυση συμπεριέλαβε 5 RCT (PALO-
MA-1,PALOMA-2,MONALEESA-2, FAL-
CON (Fulvestrant and Anastrozole Com-
pared in Hormonal TherapyNaïve Ad-
vanced Breast Cancer),και Mehta et
al. 

Η σύγκριση έδειξε ότι τα σχήματα (ri-
bociclib+ΑΙ), (palbociclib+ΑΙ), (fulves-
trant 250 mg +ΑΙ), και fulvestrant 500
mg είχαν μακρύτερο PFS σε σχέση με
τους AI.

(Μedian hazard ratio 0.57 για riboci-
clib+ΑΙ και 0.56 για palbociclib+ΑΙ. 

Όσον αφορά σε ασθενείς με καθυ-
στερημένη εξέλιξη της νόσου ( με DFS
≥12 μήνες μετά την ολοκλήρωση της
προεγχειρητικής θεραπείας )τα ίδια
σχήματα είχαν μακρύτερο PFS (median
hazard ratio 0.56 για ribociclib+ΑΙ και
0.58 για palbociclib+ΑΙ.
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Η χρήση της συγκεκριμένης τεχνικής
μετά- ανάλυσης (NMA)  επιτρέπει την
σύνθεση πληροφοριών από άμεσες
και έμμεσες συγκρίσεις διατηρώντας
τα πλεονεκτήματα της τυχαιοποίησης
κάθε εργασίας . Η εργασία αυτή πα-
ρέχει τις πρώτες αξιόπιστες εκτιμήσεις
για την σύγκριση μεταξύ (ribociclib+ΑΙ)
και (palbociclib+ΑΙ) με  (fulvestrant
250 mg +ΑΙ), fulvestrant 500 mg και ΑΙ
σαν πρώτη γραμμή θεραπείας δεί-
χνοντας την υπεροχή των πρώτων 2
σχημάτων έναντι των υπολοίπων  όσων
αφορά το PFS. Όλα τα σχήματα υπερ-
τερούσαν έναντι των ΑΙ με το μεγαλύ-
τερο όφελος να το έχουν ασθενείς
που έλαβαν (ribociclib+ΑΙ) και (palbo-
ciclib+ΑΙ). 

Ο συνδυασμός στοχευμένων θεραπει-
ών με AI μπορούν σημαντικά να βελ-
τιώσουν το PFS . Συνολικά  ο συνδυα-
σμός ribociclib+ΑΙ είχε την μεγαλύτερη
πιθανότητα να είναι ο πιο αποτελε-
σματικός , ακόμη και σε ασθενείς με
καθυστερημένη εξέλιξη της νόσου με
δεύτερο τον συνδυασμό palbociclib+ΑΙ.
Οι δύο αυτοί συνδυασμοί σε ασθενείς
με μεταστατική νόσο εξ αρχής μείωσαν
σημαντικά τον κίνδυνο για θάνατο σε
σχέση με το fulvestrant 500 mg (κατά
40% και  29%, αντιστοίχως)  

Το συμπέρασμα της εργασίας ήταν ότι
ο συνδυασμός  στοχευμένης θεραπείας
σε  μετεμμηνοπαυσιακές ασθενείς με
HR+/HER2- μεταστατικό καρκίνο μα-
στού υπερτερεί της μονοθεραπέιας
με ΑΙ προσφέροντας μακρύτερο PFS .
Ο συνδυασμός (ribociclib+ΑΙ) και (pal-
bociclib+ΑΙ) είχαν την μεγαλύτερη πι-
θανότητα να είναι οι πιο αποτελεσμα-
τικοί στο να επιβραδύνουν την νόσο
ανάμεσα σε όλα τα συγκρινόμενα σχή-
ματα (9)

The impact of surgical excision
of the primary tumor in stage
IV breast cancer on survival:
a meta-analysis (10).
Στον δυτικό κόσμο περίπου 5% των
ασθενών με καρκίνο μαστού παρου-
σιάζονται εξ αρχής με μεταστατική

νόσο (de novo stage IV breast cancer).
Οι θεραπεία σε αυτές τις περιπτώσεις
συμπεριλαμβάνει χημειοθεραπεία, ορ-
μονοθεραπεία και στοχευμένη θερα-
πεία ενώ η χειρουργική εξαίρεση χρη-
σιμοποιείται κυρίως για τοπικό έλεγχο,
ανακουφιστικά και εάν το επιθυμούν
οι ασθενείς. 

Υπάρχει η υπόθεση ότι η εξαίρεση της
πρωτοπαθούς εστίας θα συμβάλει
στον έλεγχο της νόσου καθότι δεν θα
τροφοδοτεί τον οργανισμό με καρκινικά
κύτταρα οδηγώντας σε ένα συνεχή
κύκλο ανατροφοδότησης μέσο ανο-
σολογικών μηχανισμών. Εργασίες έχουν
υποστηρίξει ότι εξαιρώντας τον πρω-
τοπαθή όγκο αναστέλλεται η ανοσο-
λογικός μηχανισμός και ελέγχεται κα-
λύτερα η νόσος και βάσει αυτού είναι
πιθανόν να βελτιώνει την επιβίωση
αυτή η πρακτική . Επιπλέον ασθενείς
με χαμηλού φορτίου μεταστατική νόσο
και καλο βιολογικό προφίλ του όγκου
έχουν εξαιρετική ανταπόκριση στις
καινούργιες θεραπείες. Το όφελος στην
επιβίωση μετά από εξαίρεση της πρω-
τοπαθούς εστίας έχει ήδη αποδειχθεί
σε άλλες κακοήθειες με μεταστατική
νόσο. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι
να αναλύσει τα υπάρχοντα δεδομένα
επι του θέματος. Η μελέτη συμπεριέ-
λαβε εργασίες που δημοσιεύτηκαν μέ-
χρι τον Αύγουστο του 2016. Συνολικά
19 αναδρομικές και 3 προοπτικές τυ-
χαιοποιημένες εργασίες πληρούσαν
τα κριτήρια.

Από τις 19 εργασίες με 67682 ασθενείς
το 46.4% αντιμετωπίστηκε χειρουργικά
Από τις 3 εργασίες (RCT) με  714 ασθε-
νείς το 49% αντιμετωπίστηκε χειρουρ-
γικά. Το 62.2% υποβλήθηκε σε μαστε-
κτομή και οι περισσότερες ασθενείς
που χειρουργήθηκαν ήταν νεότερες
Το 65.4% των ασθενών που χειρουρ-
γήθηκε είχε όγκους Τ1-Τ2 σε σχέση
με το 54.0% που δεν χειρουργήθηκε
(P < 0.001) ενώ το Grade δεν διέφερε
σημαντικά. Το  69.6 % των όγκων στους
ασθενείς που χειρουργήθηκαν ήταν
ER+ ενώ το 72% των όγκων στους
ασθενείς που δεν χειρουργήθηκαν
ήταν ER+ (P < 0.001) ενώ δεν υπήρχε

σημαντική διαφορά στο ποσοστό PR
θετικών (56.0%) και HER-2 θετικών
(35%) όγκων. Στους ασθενείς που χει-
ρουργήθηκαν υπήρχαν λιγότερες με-
ταστάσεις ( 73.7% μόνο σε 1 περιοχή
σε σχέση με 55.6% των ασθενών που
δεν χειρουργήθηκε και είχε σε 1 πε-
ριοχή , (P < 0.001)). Παράλληλα μι-
κρότερο ποσοστό των ασθενών που
χειρουργήθηκε είχε σπλαχνικές μετα-
στάσεις ( 52.8% versus 56.7%, P =
0.023) και μεγαλύτερο ποσοστό οστικές
μεταστάσεις (44.5% versus 40.8%, P =
0.034). 

Στις τυχαιοποιημένες μελέτες οι ασθε-
νείς που υποβλήθηκαν σε επέμβαση
είχαν μεγαλύτερους όγκους (3.8 cm
versus 3.6 cm, P = 0.01) και ήταν πιο
πιθανό να έχουν μεταστάσεις σε 1 όρ-
γανο (P = 0.001) σε μία μελέτη ενώ
δεν υπήρχαν διαφορές στις άλλες 2. 

Συνολική επιβίωση (overall survival)
Το συνολικό HR για την OS στις ανα-
δρομικές μελέτες ήταν 0.65 (για τους
ασθενείς που χειρουργήθηκαν) 95%
CI of 0.6-0.71, επιβεβαιώνοντας την
υπόθεση ότι η επέμβαση προσφέρει
όφελος κατά 35% στο να μειώσει τον
κίνδυνο θανάτου από καρκίνο μαστού.
Από τις RCT το συνολικό HR για την
OS ήταν 0.85 ( για τους ασθενείς που
χειρουργήθηκαν ) 95% CI of 0.59-1.21
(P = 0.359),που ήταν μη στατιστικά
σημαντικό 

Η ανάλυση έδειξε ότι δεν υπήρχε ση-
μαντικό publication bias στις εργασίες
που συμπεριλήφθηκαν 

Λοιπά αποτελέσματα 
Μόνο 3 εργασίες είχαν αποτελέσματα
για PFS εκ των οποίων η μία έδειξε
σημαντική βελτίωση στους ασθενείς
που χειρουργήθηκαν (HR =0.493, P =
0.015). Η δεύτερη έδειξε παρόμοια
αποτελέσματα (HR of 0.40 (P < 0.0001)
ενώ η τρίτη δεν έδειξε διαφορά  (HR =
1.0, P = 0.378). 

Η επιπλέων ανάλυση ( meta-regression)
έδειξε ότι το HR για την συνολική επι-
βίωση ήταν αντιστρόφως ανάλογο της
παρουσίας ER+ όγκων ( βελτίωση έκ-
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βασης σε ασθενείς με ΕR + όγκους
που υποβλήθηκαν σε επέμβαση (P =
0.03). Η βελτίωση στην συνολική επι-
βίωση σε ασθενείς που υποβλήθηκαν
σε επέμβαση ήταν σημαντική ανεξάρ-
τητα από τον αριθμό των μεταστατικών
εστιών, το εάν ήταν οστικές η σπλα-
χνικές μεταστάσεις , το είδος της επέμ-
βασης , τα όρια εκτομής και την μέση
ηλικία. 

Όλες οι προηγούμενες αναλύσεις έδει-
ξαν ότι η χειρουργική εξαίρεση του
πρωτοπαθούς όγκου συμβάλει θετικά
στην έκβαση των ασθενών με μετα-
στατικό καρκίνο μαστού . 

Η παρούσα εργασία  μελέτησε την
επίδραση στην επιβίωση και έδειξε
από την ανάλυση των αναδρομικών
μελετών ότι η χειρουργική εξαίρεση
του όγκου προσφέρει ένα 35% μείωση
του κινδύνου για θάνατο. Παρόλα
αυτά υπήρχε σημαντικό selection bias
σε αυτές τις εργασίες. Οι ασθενείς
που χειρουργήθηκαν ήταν νεότερες,
με χαμηλότερο μεταστατικό φορτίο,
λιγότερα προβλήματα υγείας και χα-
μηλότερο ποσοστό σπλαχνικών μετα-
στάσεων  Από την ανάλυση των RCT
φάνηκε μείωση κατά 15% αλλά δεν
ήταν στατιστικός σημαντική άρα βάση
αυτών των αποτελεσμάτων δεν υπάρ-
χει σύσταση για συστηματική εξαίρεση
του πρωτοπαθούς όγκου σε μεταστα-
τικό καρκίνο μαστού.

Παρόλα αυτά σε επιλεγμένες ασθενείς
με καλό προφίλ η εξαίρεση του όγκου
μπορεί να προσφέρει καλύτερο έλεγχο
της νόσου με το μεγαλύτερο πλεονέ-
κτημα να το έχουν νέες ασθενείς με
ER+ όγκους που ίσως βελτιώνει και
την επιβίωση τους (10).  

Surgery of the primary tumour
in patients presenting with de
novo metastatic breast cancer:
to do or not to do? (11)
Ένα ακόμη Editorial ασχολήθηκε με
το θέμα της θέσης της χειρουργικής
αντιμετώπισης ασθενών με de novo
μεταστατική νόσο καθότι είναι ένα

αμφιλεγόμενο θέμα . Η προηγούμενη
μετα-ανάλυση είχε δημοσιευτεί το
2012 ( πριν από την δημοσίευση των
RCT) και συμπεριέλαβε 30000 ασθενείς.
Η μελέτη είχε καταλήξει ότι η χειρουρ-
γική επέμβαση βελτίωνε την επιβίωση
(HR 0.69, P<0.00001).

Παρόλα αυτά τα αποτελέσματα βασί-
ζονταν σε αναδρομικές μελέτες με όλα
τα σχετικά προβλήματα που τις χαρα-
κτηρίζει.

Οι 3 RCT που δημοσιεύτηκαν έδειξαν
αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. 

Στην Ινδική μελέτη (NCT00193778) οι
ασθενείς έλαβαν χημειοθεραπεία με
anthracycline και taxane και εάν μετά
από 6 μήνες είχαν σταθερή νόσο ή
βελτίωση τυχαιοποιήθηκαν σε επέμ-
βαση η όχι επέμβαση. Από τους 716
ασθενείς οι 440 ανταποκρίθηκαν στην
θεραπεία και από αυτούς 350 τυχαι-
οποιήθηκαν . Η μελέτη αυτή δεν έδειξε
βελτίωση στην συνολική επιβίωση
(19.2 vs 20.5 months; P=0.79). Η ομάδα
που χειρουργήθηκε είχε καλύτερο το-
πικοπεριοχικό έλεγχο της νόσου (HR
0.16, p = 0.001) αλλά υποδεέστερο
έλεγχο της μεταστατικής νόσου (HR
1.42, p = 0.012) με χειρότερη (PFS)
(11.3 vs 19.8 months; P=0.012). 

Σημείωση ότι οι ασθενείς που ήταν
HER2(+)(30%),δεν έλαβαν trastuzumab
πριν από την τυχαιοποίηση. Επίσης η
πλειονότητα των ασθενών είχαν πολύ
προχωρημένη νόσο με πολλαπλές με-
ταστατικές εστίες . Τέλος η μέση συ-
νολική επιβίωση ήταν 19 μήνες , πολύ
χαμηλότερη από τους 40–49 μήνες
που είναι η μέση επιβίωση σε ασθενείς
σταδίου IV σε χώρες με επαρκή αντι-
μετώπιση των ασθενών 

Η τούρκικη μελέτη (NCT00557986)
MF07-01 τυχαιοποίησε τους ασθενείς
πριν λάβουν θεραπεία ενώ χορηγή-
θηκαν ορμονοθεραπεία ή trastuzumab
όπου υπήρχε ένδειξη. Η 3ετής επιβίωση
ήταν παρόμοια στις 2 ομάδες αλλά
στα 5 χρόνια παρατηρήθηκε σημαντική
βελτίωση στην επιβίωση των ασθενών

που υποβλήθηκαν σε επέμβαση κατά
9 μήνες (46 vs 37 months; P=0.005).

Η επιμέρους ανάλυση έδειξε ότι το
μεγαλύτερο πλεονέκτημα το είχαν
ασθενείς με HR+ / HER2- νόσο, με με-
ταστάσεις μόνο σε οστά , με μικρότερη
ηλικία (<55 έτη) 

Η Αυστριακή μελέτη (ABCSG)-28/Posy-
tive (NCT01015625) σταμάτησε πρό-
ωρα λόγο χαμηλής εισόδου ασθενών
στην μελέτη . Κατά την μελέτη αυτή η
τυχαιοποίηση σε επέμβαση ή όχι προ-
ηγείτο της συστηματικής θεραπείας .
Τα αρχικά αποτελέσματα με μέσο Fol-
low up 37.5 Μηνών και 90 ασθενείς
δεν έδειξε διαφορά στην επιβίωση
(34.6 vs 54.8 μήνες ,P=0.267). 

Παρόλο που οι RCT δεν έδειξαν ξεκά-
θαρο όφελος στην επιβίωση στους
ασθενείς που υποβλήθηκαν σε επέμ-
βαση εντούτοις η επιμέρους ανάλυση
σε συνδυασμό με τις αναδρομικές με-
λέτες  υπονοεί ότι σε μια υποομάδα
ασθενών η επέμβαση  μπορεί να προ-
σφέρει σημαντικό  όφελος ιδιαίτερα
εάν λάβουμε υπόψη τις σύγχρονες
μορφές θεραπείας που βελτίωσαν ση-
μαντικά την ανταπόκριση των όγκων
προσφέροντας υψηλά ποσοστά 5ετούς
επιβίωσης . Για τους ασθενείς που
είναι υποψήφιοι για αυτές τις νέες
θεραπείες η επέμβαση μπορεί να προ-
σφέρει σημαντικό όφελος . Μια πρό-
σφατη αναδρομική μελέτη από την
Ιταλία σε ασθενείς με HER2+ όγκους
που έλαβαν προεγχειρητικά σχήματα
με trastuzumab έδειξε ότι οι ασθενείς
που υποβλήθηκαν σε επέμβαση είχαν
καλύτερο PFS

(19.3 vs 9.3 months; P<0.001) και δι-
πλάσιο μέση συνολική επιβίωση OS
(95.9 vs 46.1 μήνες, p=0.029).

Συμπερασματικά η επέμβαση σε ασθε-
νείς με de novo μεταστατική νόσο δεν
θα προσφέρει σημαντικά στην επι-
βίωση των περισσοτέρων ασθενών
και δεν μπορεί να προτείνεται συστη-
ματικά σε όλους τους ασθενείς. Παρόλα
αυτά σε συγκεκριμένους ασθενείς μπο-
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ρεί να προσφέρει τόσο στον τοπικό
έλεγχο της νόσου όσο και στην συνο-
λική επιβίωση όπως σε ασθενείς με
καλή γενική κατάσταση, με περιορι-
σμένες μεταστάσεις κυρίως στα οστά
και με όγκους με καλό βιολογικό προφίλ
(Luminal ή HER2+)  

Κλείνοντας θα μπορούσαμε να πούμε
με τα σημερινά δεδομένα ότι ενώ η
συστηματική θεραπεία αποτελεί και
θα συνεχίσει να αποτελεί την βάση
της αντιμετώπισης των ασθενών στα-
δίου IV το θέμα της επέμβασης παρα-
μένει αμφιλεγόμενο . ΟΙ αναδρομικές
μελέτες υποστηρίζουν ότι η επέμβαση
βελτιώνει την επιβίωση. 

Η ινδική RCT υποστηρίζει ότι η επέμβαση
βελτιώνει τον τοποπεριοχίκό έλεγχο 
της νόσου αλλά δεν συμβάλει στην 
βελτίωση της επιβίωσης αλλά το υλικό

της μελέτης αποτελείται από πολύ προ-
χωρημένη νόσο και οι περισσότεροι
είχαν μή χειρουργήσιμη νόσο κατά την
διάγνωση τους.  

Η Αυστριακή RCT είχε μικρό αριθμό πε-
ριστατικών και δεν έδειξε σημαντικό
όφελος ως προς την επιβίωση. 

Η τούρκική RCT έδειξε βελτίωση στην
συνολική 5ετή επιβίωση. Αναμένονται
αποτελέσματα από τις μελέτες που 
τρέχουν. 
Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ασυμφωνία
ως προς την συνολική επιβίωση υπάρχει
γενικά ομοφωνία ότι σε ασθενείς που
λαμβάνουν συστηματική θεραπεία δεν
υπάρχει συχνά τοπική εξέλιξη της νόσου
και εάν αυτό συμβεί τότε ενδείκνυται η
ανακουφιστική χειρουργική παρέμβαση
άρα δεν φαίνεται να υπάρχει ένδειξη
για χειρουργική παρέμβαση εξ αρχής. 

Προς το παρόν φαίνεται λογικό να προ-
χωράμε σε επέμβαση εάν όλες οι μετα-
στατικές εστίες είναι υπό έλεγχο αλλά
ο πρωτοπαθής όγκος εξελίσσεται .Το εί-
δος της χειρουργικής επέμβασης δεν
επηρεάζει την συνολική έκβαση ενώ
δεν υπάρχουν ξεκάθαρα δεδομένα για
την ακτινοθεραπέια (11).
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Τ α τελευταία χρόνια η χορήγηση
εισαγωγικής συστηματικής θε-
ραπείας (neoadjuvant) έχει

εδραιωθεί σαν θεραπεία εκλογής στον
τοπικά προχωρημένο καρκίνο του μα-
στού και επιπλέον οι ενδείξεις της
επεκτείνονται και σε περιπτώσεις πιο
πρώιμου καρκίνου (cT1-2, cN0-1). Έτσι,
ασθενείς με θετική μασχάλη κατά την
διάγνωση, ολοένα και πιο συχνά, δεν
οδηγούνται στο χειρουργείο αλλά υπο-
βάλλονται σε εισαγωγική χημειοθε-
ραπεία με την χειρουργική αντιμετώ-
πιση να ακολουθεί. Στις ασθενείς αυτές
ο λεμφαδενικός καθαρισμός της μα-
σχάλης, μετά την ολοκλήρωση της ει-
σαγωγικής θεραπείας, αποτελούσε
την μοναδική χειρουργική επιλογή,
ανεξάρτητα από την κλινική ανταπό-
κριση της νόσου. Η πλήρης ιστοπαθο-
λογική ανταπόκριση (pCR) στη μασχάλη
στις ασθενείς αυτές μπορεί να ξεπε-
ράσει το 60%, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις
HER2+ και τριπλά αρνητικού καρκίνου
του μαστού. Ασθενείς με ER+ ή διη-
θητικό λοβιακό καρκίνο εμφανίζουν

χαμηλότερα ποσοστά pCR.  Ο λεμφα-
δενικός καθαρισμός σ’ αυτές τις ασθε-
νείς συνοδεύεται από υψηλή νοση-
ρότητα χωρίς όφελος στην συνολική
επιβίωση (OS) και χωρίς αποδεδειγμένο
όφελος στην ελεύθερη νόσου επιβίωση
(DFS). (1-3)

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

Βιοψία λεμφαδένα
φρουρού μετά εισαγωγική
θεραπεία
Η βιοψία λεμφαδένα φρουρού (ΒΛΦ)
μετά από εισαγωγική θεραπεία σε
ασθενείς cN0 κατά την διάγνωση, έχει
πλέον τεκμηριωθεί ως ασφαλής και
ακριβής μέθοδος αξιολόγησης της μα-
σχάλης. Σύμφωνα μάλιστα με τις τε-
λευταίες οδηγίες του NCCN, είναι προ-
τιμότερο να γίνεται μετά την εισαγω-
γική θεραπεία και όχι πριν. Η συχνό-
τητα ανίχνευσης ΛΦ (SN IR) είναι 94%,
με τα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα
(FNR) να είναι χαμηλά (7%) και να

επηρεάζονται από τον αριθμό των
ΛΦ.(4-6)

Η ΒΛΦ μετά εισαγωγική θεραπεία σε
ασθενείς cN1-2 κατά την διάγνωση
και κλινικά αρνητική μασχάλη μετά
την θεραπεία, είναι ασφαλής και ακρι-
βής επιλογή;

Στην μετα-ανάλυση του El Hage Ch-
ehade H et al. περιλαμβάνονται 19
προοπτικές μελέτες που δημοσιεύθη-
καν μέχρι τον Ιανουάριο 2016 με 3398
ασθενείς cN+ κατά την διάγνωση που
υποβλήθηκαν σε εισαγωγική χημει-
οθεραπεία. Βασικά σημεία της μετα-
ανάλυσης ήταν το ποσοστό πλήρους
ιστοπαθολογικής ανταπόκρισης (pCR),
ο ρυθμός ανίχνευσης του ΛΦ (SN IR)
και το ποσοστό ψευδώς αρνητικών
αποτελεσμάτων (FNR). Διαπιστώθηκε
αρκετή ετερογένεια μεταξύ των μελε-
τών. Σχετικά με το pCR δημοσιευμένες
συχνότητες 20.2-89%, με συγκεντρω-
τική μέση τιμή 39.2% (95% CI, 28-51.8)
και διορθωμένη συγκεντρωτική μέση
τιμή 47.1% (95% CI, 36-58.5). Δημοσι-
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Στοχευμένη λεμφαδενεκτομή
(Targeted Axillary Dissection, TAD)

μετά από εισαγωγική χημειοθεραπεία

Εισαγωγή
Η κατάσταση των μασχαλιαίων λεμφαδένων συνεχίζει να
αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους προγνωστικούς
παράγοντες στον καρκίνο του μαστού. Σε ασθενείς με θετική
μασχάλη κατά την διάγνωση ο λεμφαδενικός καθαρισμός
αποτελούσε το standard of care στην χειρουργική αντιμετώπιση
μαζί με την χειρουργική αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς όγκου
(ογκεκτομή ή μαστεκτομή). 
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ευμένες συχνότητες για SN IR 80-98%
με μέση τιμή 90.9% (95% CI, 87.6-
93.4). Το FNR με συχνότητες 5.1-25%
και μέση συχνότητα 13% (95% CI, 10.8-
15.6). Το FNR μειώνεται όταν ανι-
χνεύονται περισσότεροι λεμφαδένες
φρουροί. Η επίπτωση της διπλής τε-
χνικής ανίχνευσης του ΛΦ (ραδιοϊσό-
τοπο και χρωστική) στη συχνότητα
ανίχνευσης και στη συχνότητα των
ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων
είναι δύσκολο να τεκμηριωθεί στην
συγκεκριμένη μετα-ανάλυση παρ’ όλο
που αποδεικνύεται με προηγούμενες
καλά σχεδιασμένες μελέτες.(7) Στις με-
λέτες Ζ1071 (Alliance) και SENTINA το
FNR είναι 9.1% και <10% αντίστοιχα
όταν εφαρμόζεται διπλή τεχνική ανί-
χνευσης και αφαιρούνται > 3 λεμφα-
δένες φρουροί.(8,9) Στη μελέτη SN FNAC
το αντίστοιχο ποσοστό είναι 4.9% όταν
αφαιρούνται > 2 ΛΦ αλλά με τη χρήση
ανοσοϊστοχημείας.(10)

Σε ασθενείς cN1-2 κατά την διάγνωση
που υποβάλλονται σε εισαγωγική θε-
ραπεία και εμφανίζουν πλήρη κλινική
ανταπόκριση (cN0), η εφαρμογή της
ΒΛΦ είναι ακριβής μέθοδος αξιολόγη-
σης εφ’ όσον εφαρμόζεται διπλή τεχνική
ανίχνευσης και ανιχνεύονται περισσό-
τεροι των δύο λεμφαδένες φρουροί.

Ο προβληματισμός για πιθανή υπο-
θεραπεία, όσον αφορά την επικουρική
ακτινοθεραπεία,  των ασθενών με cN1-
2 που εμφανίζουν pCR μετά την εισα-
γωγική χημειοθεραπεία, δεν φαίνεται
να είναι βάσιμος. Οι ασθενείς μέχρι
σήμερα λαμβάνουν επικουρική Α/Θ
με βάση το στάδιο της νόσου προ της
εισαγωγικής θεραπείας. Επιπλέον, με-
λέτες όπως η NSABP B-51, διερευνούν
την χρησιμότητα της Α/Θ σε ασθενείς
με pCR μετά εισαγωγική θεραπεία.

Στοχευμένη
Λεμφαδενεκτομή. Η ιδέα.
Σε μια ομάδα ασθενών στην μελέτη
Ζ1071, πριν την έναρξη της εισαγωγικής
θεραπείας, εκτός της σήμανσης του
όγκου έγινε σήμανση και των θετικών
μασχαλιαίων λεμφαδένων με tissue
marker. Στην ανάλυση των αποτελε-
σμάτων διαπιστώθηκε πως όταν στους
λεμφαδένες φρουρούς περιλαμβάνον-

ταν οι σεσημασμένοι λεμφαδένες, το
ποσοστό των ψευδώς αρνητικών απο-
τελεσμάτων ήταν χαμηλό, 6.8%.(8) Στη
μελέτη MARI σημαίνονταν οι θετικοί
μασχαλιαίοι λεμφαδένες πριν την ει-
σαγωγική θεραπεία και στην τελική
χειρουργική αντιμετώπιση αφαιρούν-
ταν μόνο οι σεσημασμένοι λεμφαδένες
χωρίς την διενέργεια ΒΛΦ. Το ποσοστό
των ψευδώς αρνητικών αποτελεσμά-
των ήταν 7%.(11) Στην μελέτη του MD
Anderson οι θετικοί λεμφαδένες ση-
μαίνονταν με tissue marker πριν την
εισαγωγική θεραπεία. Κατά την χει-
ρουργική αντιμετώπιση διενεργούνταν
ΒΛΦ και αφαιρούνταν ταυτόχρονα οι
σεσημασμένοι λεμφαδένες. Το ποσο-
στό των ψευδώς αρνητικών αποτελε-
σμάτων ήταν μόλις 2%. Έτσι γεννήθηκε
η έννοια της στοχευμένης λεμφαδε-
νεκτομής (Targeted Axillary Dissection,
TAD).(12)

Στις περισσότερες μελέτες η σήμανση
των θετικών μασχαλιαίων λεμφαδένων
γίνεται με την τοποθέτηση μεταλλικού
tissue marker. Η ανίχνευση του marker
διεγχειρητικά εξασφαλίζεται είτε με
τον εντοπισμό του με ειδικό σύρμα
οδηγό (hook wire) είτε με την τοπο-
θέτηση ραδιενεργού εμφυτεύματος
πριν την επέμβαση και με ακτινολογική
καθοδήγηση. Σε μια μικρότερη μελέτη
η σήμανση των λεμφαδένων γίνεται
με έγχυση διαλύματος μικροσωματι-
δίων άνθρακα και την άμεση όραση
διεγχειρητικά.(13)

Στοχευμένη
Λεμφαδενεκτομή. Η
εμπειρία μας.
Από το Νοέμβριο 2015 μέχρι σήμερα
η ομάδα μας εφάρμοσε την τεχνική
της Στοχευμένης Λεμφαδενεκτομής σε
59 ασθενείς.

Στην 1η ασθενή η σήμανση των δύο
θετικών μασχαλιαίων λεμφαδένων έγι-
νε με tissue markers και στη συνέχεια
ο εντοπισμός τους προεγχειρητικά με
hook wires με υπερηχογραφική και
μαστογραφική καθοδήγηση. Με τη
μέθοδο αυτή η αναγνώριση των tissue
markers διεγχειρητικά είναι εξαιρετικά
δύσκολη αν όχι αδύνατη και η επιβε-
βαίωση αφαίρεσης των σεσημασμένων

λεμφαδένων γίνεται μόνο παθολογο-
ανατομικά. Επιπλέον η τοποθέτηση
hook wires στην μασχάλη με μαστο-
γραφική καθοδήγηση για τον εντοπισμό
των σεσημασμένων λεμφαδένων, δη-
μιουργεί αρκετή δυσφορία στην ασθε-
νή. Στις επόμενες 58 ασθενείς η σή-
μανση των θετικών μασχαλιαίων λεμ-
φαδένων έγινε με διάλυμα μικροσω-
ματιδίων άνθρακα (SPOT®). 

Κατά την διάγνωση και πριν την έναρξη
της εισαγωγικής θεραπείας αξιολογείται
κλινικά και υπερηχογραφικά η μασχάλη.
Λεμφαδένες με κλινική ή απεικονιστική
πιθανότητα διήθησης χαρακτηρίζονται
ως «ύποπτοι». Ακολουθεί υπερηχογρα-
φικά κατευθυνόμενη βιοψία των ύπο-
πτων λεμφαδένων με λεπτή βελόνη
(FNA). Λεμφαδένες με κυτταρολογική
εξέταση θετική χαρακτηρίζονται ως
«θετικοί». Λεμφαδένες με αρνητική
κυτταρολογική εξέταση αλλά ισχυρή
κλινική ή απεικονιστική υποψία χαρα-
κτηρίζονται ως «ύποπτοι». Ακολουθεί
σήμανση των θετικών και ύποπτων μα-
σχαλιαίων λεμφαδένων με υπερηχο-
γραφική καθοδήγηση. Γίνεται έγχυση
διαλύματος μικροσωματιδίων άνθρακα
μέσα στον λεμφαδένα και ακριβώς
κάτω από την κάψα του. Η ποσότητα
του διαλύματος κυμαίνεται από 0.3 –
1 ml ανάλογα με το μέγεθος του λεμ-
φαδένα. Μικρή ποσότητα διαλύματος
εγχέεται και ακριβώς έξω από τον λεμ-
φαδένα στο μασχαλιαίο λίπος για να
είναι πιο εύκολη η διεγχειρητική ανα-
γνώριση. Μετά το τέλος της εισαγωγικής
θεραπείας επαναξιολογείται η μασχάλη
κλινικά και απεικονιστικά. Σε απουσία
παθολογικών λεμφαδένων η ασθενής
υποβάλλεται σε χειρουργική αντιμε-
τώπιση του όγκου (ογκεκτομή ή μα-
στεκτομή κατά το σχεδιασμό) και στο-
χευμένη λεμφαδενεκτομή. Για την ΒΛΦ
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Διάλυμα μικροσωματιδίων άνθρακα
SPOT® για τη σήμανση των θετικών
μασχαλιαίων λεμφαδένων.



πάντα χρησιμοποιείται η διπλή τεχνική
(ραδιοϊσότοπο και κυανό του μεθυλε-
νίου). Πρώτα διενεργείται η βιοψία
του λεμφαδένα φρουρού. Στις περισ-
σότερες περιπτώσεις οι σεσημασμένοι
λεμφαδένες αναγνωρίζονται ανάμεσα
στους λεμφαδένες φρουρούς. Σε αντί-
θετη περίπτωση αναζητούνται και αφαι-
ρούνται. Οι σεσημασμένοι λεμφαδένες
αναγνωρίζονται με ένα μελανό ή γκρίζο
χρώμα. (εικόνa 2).  

Πάντα αποστέλλονται στο παθολογο-
ανατομικό εργαστήριο με το χαρακτη-
ρισμό «TAD» και με την πληροφορία
του αριθμού των λεμφαδένων που
έχουν σημανθεί. Θα πρέπει να υπάρχει
παθολογοανατομική επιβεβαίωση της
αφαίρεσης των σεσημασμένων λεμ-
φαδένων με την μικροσκοπική ανα-
γνώριση των κοκκίων άνθρακα. 
(εικόνα 3). 

Σε απουσία νόσου σε όλους τους λεμ-
φαδένες (ΛΦ και σεσημασμένους) η
ασθενής δεν υποβάλλεται σε λεμφα-
δενικό καθαρισμό.

Πιθανές δυσκολίες και «προβλήματα»
κατά την εφαρμογή της μεθόδου:

• Δυσκολία στην αναγνώριση σεσημα-
σμένου λεμφαδένα που έχει προσ-
λάβει έντονα κυανή χρωστική. Αυτή
η δυσκολία ξεπερνιέται με την από-
κτηση εμπειρίας στη μέθοδο.

• Έγχυση μεγάλης ποσότητας διαλύμα-
τος άνθρακα εξωλεμφαδενικά και
πρόσληψη από παρακείμενους λεμ-
φαδένες. Απαιτείται έγχυση μικρής
ποσότητας. Με την απόκτηση εμπει-
ρίας μπορεί κανείς να αποφύγει την
εξωλεμφαδενική έγχυση.

• Παρουσία κοκκίων άνθρακα σε πε-
ρισσότερους λεμφαδένες από όσους
έχουν σημανθεί.(εικόνα 4). Αυτό συ-
νήθως συμβαίνει από πρόσληψη πα-
ρακείμενων λεμφαδένων μετά από
εξωλεμφαδενική έγχυση. Δεν επη-
ρεάζει την ευαισθησία της μεθόδου
διότι είναι ορατό μόνο στο παθολο-
γοανατομικό πλακάκι και όχι μακρο-
σκοπικά από τον χειρουργό.

Από τις 59 ασθενείς μας που εφαρμό-
σαμε την τεχνική της στοχευμένης λεμ-
φαδενεκτομής οι 53 είχαν προ θερα-
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2. A)  Η εξωλεμφαδενική έγχυση διαλύματος άνθρακα βοηθάει στον
ευκολότερο εντοπισμό του σεσημασμένου λεμφαδένα.

B-C) Ο σεσημασμένος λεμφαδένας αναγνωρίζεται από το γκρίζο 
ή μελανό χρώμα.

(εικόνa 2. B

(εικόνa 2. C



πείας θετική μασχάλη τεκμηριωμένη
κυτταρολογικά και οι 6 ύποπτη μα-
σχάλη με αρνητική ή ακυτταρική κυτ-
ταρολογική εξέταση. Ο αριθμός των
σεσημασμένων λεμφαδένων κυμάν-
θηκε από 1 έως 5 (διάμεση τιμή 2
λεμφαδένες). Οι σεσημασμένοι λεμ-
φαδένες αναγνωρίσθηκαν όλοι διεγ-
χειρητικά. Ο ρυθμός ανίχνευσης λεμ-

φαδένα φρουρού ήταν 91.5% (54 από
τις 59 ασθενείς). Ο αριθμός των λεμ-
φαδένων που αφαιρέθηκαν με τη στο-
χευμένη λεμφαδενεκτομή κυμάνθηκε
από 2 έως 10 (διάμεση τιμή 4 λεμφα-
δένες). 26 από τις 59 ασθενείς υπο-
βλήθηκαν τελικά σε λεμφαδενικο κα-
θαρισμό (21 λόγω θετικής μασχάλης
και 5 λόγω αδυναμίας ανίχνευσης λεμ-

φαδένα φρουρού). Από τις 5 ασθενείς
στις οποίες δεν ανιχνεύθηκε λεμφα-
δένας φρουρός και υποβλήθηκαν σε
λεμφαδενικό καθαρισμό, τελικά οι 3
είχαν αρνητική μασχάλη. 33 από τις
59 ασθενείς (56%) απέφυγαν τον λεμ-
φαδενικό καθαρισμό. Από αυτές οι 29
είχαν πριν την εισαγωγική θεραπεία
θετική μασχάλη και οι 4 ύποπτη μα-
σχάλη. Όπως ήταν αναμενόμενο, ασθε-
νείς με HER2+ και τριπλά αρνητικό
καρκίνο είχαν πολύ υψηλότερα ποσο-
στά pCR από την μασχάλη σε αντίθεση
με ασθενείς με Luminal B ή ILC.

Επίλογος
Η στοχευμένη λεμφαδενεκτομή απο-
τελεί για την ομάδα μας καθιερωμένη
πρακτική σε ασθενείς που υποβάλ-
λονται σε εισαγωγική χημειοθεραπεία
και εμφανίζονται κατά την διάγνωση
με θετική μασχάλη. Πρόσφατα το NCCN
ενσωμάτωσε στις οδηγίες του σαν έν-
δειξη για εισαγωγική χημειοθεραπεία
την παρουσία διηθημένων μασχαλι-
αίων λεμφαδένων προκειμένου να
επιχειρηθεί αρνητικοποίηση τους με
την θεραπεία. Η στοχευμένη λεμφα-
δενεκτομή αποτελεί το «εργαλείο»
προκειμένου αυτές οι ασθενείς να
αποφύγουν τον λεμφαδενικό καθαρι-
σμό με τη γνωστή νοσηρότητα. 
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(εικόνa 3

(εικόνa 4

Ο σεσημασμένος λεμφαδένας αναγνωρίζεται και επιβεβαιώνεται
παθολογοανατομικά από την παρουσία άφθονων κοκκίων άνθρακα.

Κοκκία άνθρακα μπορεί να ανιχνευθούν στο παθολογοανατομικό πλακάκι και σε «μη σεσημασμένους
λεμφαδένες» από μεταφορά τη εξωλεμφαδενικής έγχυσης.
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Εισαγωγή

Το γονίδιο του υποδοχέα 2 του ανθρώπινου αυξητικού
παράγοντα (HER-2) είναι ενισχυμένο ή υπερ-εκφράζεται στο 
10-34% των περιπτώσεων του καρκίνου του μαστού {1}. 

Ι στορικά οι ασθενείς με HER-2 θε-
τική νόσο είχαν χειρότερη πρό-
γνωση, ωστόσο η εισαγωγή αντί-

HER-2 θεραπειών άλλαξε την φυσική
ιστορία της νόσου, με κύριο και πρώτο
παράγοντα το Trastuzumab , ένα ειδικό
μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του
HER-2  που αρχικά επέδειξε αποτελε-
σματικότητα ως μονοθεραπεία σε όγ-
κους με υπερ-έκφραση του HER-2 {2,3}.

Ακολούθησε η σημαντική μελέτη από
τους Slamon et al που ανέδειξε σαφές
όφελος από τον συνδυασμό της χη-
μειοθεραπείας ( δοξορουμπικίνη και
κυκλοφωσφαμίδη ή πακλιταξέλη) με
το Trastuzumab , όσο αφορά στο διά-
στημα ελεύθερο προόδου νόσου (PFS)
και την ολική επιβίωση (OS) σε ασθενείς
με HER-2 θετικό καρκίνο του μαστού
{4}. Λόγω της καρδιοτοξικότητας του
συνδυασμού με την δοξορουμπικίνη ,
ήταν ο συνδυασμός του Trastuzumab
με την πακλιταξέλη που πήρε έγκριση
αρχικά το 1998 στη θεραπεία της HER-
2 θετικής προχωρημένης νόσου {5}.

Τα επόμενα χρόνια της αρχικής έγκρι-
σης του Trastuzumab , πολλές μελέτες
εξέτασαν την συν-χορήγηση του με
άλλους κυτταροτοξικούς παράγοντες
καθώς και μία σειρά ερωτημάτων,
όπως το βέλτιστο θεραπευτικό του
σχήμα και την χορήγηση του μετά από
πρόοδο της νόσου {6-8}.
Ωστόσο παρά την βελτίωση στην επι-
βίωση των ασθενών, οι περισσότεροι
εμφανίζουν πρόοδο της νόσου εντός
2 ετών και οι περιπτώσεις μακροχρό-
νιας πλήρους υφέσεως είναι πολύ
λίγες {9-11}. Αυτό οδήγησε στην προ-
σπάθεια ανάπτυξης άλλων αντί HER-
2 παραγόντων, αντισωμάτων και ανα-
στολέων τυροσινικής κινάσης. Σκοπός
αυτού του άρθρου είναι να αναφέρει
τους σημαντικότερους αυτούς παρά-
γοντες που επηρέασαν και τις θερα-
πευτικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Αναστολείς τυροσινικής
κινάσης 
Πολλοί λόγοι οδήγησαν στην ανάπτυξη
μικρών μοριακών παραγόντων που

στοχεύουν το HER-2. Θεωρήθηκε ότι
τέτοια μόρια θα μπορούσαν να δια-
περάσουν αποτελεσματικότερα τον
αιματοεγκεφαλικό φραγμό , θα ήταν
πιο εύκολη και συνεχής η από του
στόματος χορήγηση τους, ενώ θα ήταν
ίσως και λιγότερο καρδιοτοξικά σε σχέ-
ση με το Trastuzumab. 
Ο πρώτος αναστολέας τυροσινικής κι-
νάσης που δοκιμάσθηκε, ήταν το lap-
atinib, που μπορεί και συνδέεται αν-
τιστρεπτά με το ενδοκυττάριο τμήμα
του HER-1 και του HER-2 , αναστέλ-
λοντας τα. Το φάρμακό επέδειξε απο-
τελεσματικότητα τόσο ως μονοθερα-
πεία , όσο και σε συνδυασμό με χη-
μειοθεραπεία. Ο συνδυασμός του με
τον κυτταροτοξικό παράγοντα
capecitabine συγκρίθηκε έναντι της
μονοθεραπείας με capecitabine και
ανέδειξε σημαντική βελτίωση στο PFS
, όχι όμως και στην ολική επιβίωση,
γεγονός που οδήγησε στην έγκριση
του στη δεύτερη γραμμή θεραπείας
{12, 13}. Επιπλέον ο συνδυασμός του
lapatinib με το Trastuzumab είχε ως
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αποτέλεσμα την σημαντική βελτίωση
του PFS και της OS έναντι της μονοθε-
ραπείας με lapatinib σε ισχυρά προ-
θεραπευμένους ασθενείς {14}. 
Ωστόσο σύμφωνα με τα αποτελέσματα
της μελέτης NCIC MA.31 , ο συνδυα-
σμός  πακλιταξέλης με lapatinib απο-
δείχθηκε κατώτερος του αντίστοιχου
με Trastuzumab στη πρώτη γραμμή
θεραπείας ασθενών με HER-2 θετικό
καρκίνο του μαστού. Συγκεκριμένα ο
συνδυασμός ταξάνης – Trastuzumab
οδήγησε σε σημαντικά καλύτερο PFS
(11.3 μήνες) έναντι του συνδυασμού
ταξάνης- lapatinib (9.0 μήνες)  p< 0,001
. Επίσης ο συνδυασμός με lapatinib
ήταν σημαντικά περισσότερο τοξικός
όσο αφορούσε το εξάνθημα και την
γαστρεντερική τοξικότητα (διάρροιες)
{15}.
Επιπλέον παρά τα αρχικά δεδομένα
για αποτελεσματικότητα σε ύπαρξη
εγκεφαλικών δευτεροπαθών εντοπί-
σεων , αυτό δεν κατέστη σαφές σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης
CEREBEL. Η γαστρεντερική τοξικότητα
του φαρμάκου (έως 60%  ανεξαρτήτως
grade) και το υψηλό ποσοστό εξανθή-
ματος σε συνδυασμό με την υψηλή
αποτελεσματικότητα νεότερων παρα-
γόντων όπως το T-DM1 , έχουν μετα-
τοπίσει πλέον τον ρόλο του lapatinib
στην τρίτη και μετέπειτα γραμμή θε-
ραπείας {16-18}.
Ένας νεώτερος αναστολέας τυροσινικής
κινάσης που έχει εξετασθεί σε κλινικές
μελέτες είναι το neratinib. Πρόκειται
για ένα μη αντιστρεπτό παν HER ανα-
στολέα      ( HER-1, HER-2, HER-4).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μίας
μελέτης σε προθεραπευμένους με
Trastuzumab και μη ,ασθενείς, η θε-
ραπεία με  neratinib είχε ως αποτέλε-
σμα ένα διάμεσο PFS 22.3 και 39.6
εβδομάδες αντίστοιχα , καθώς και σε
ποσοστά αντικειμενικής ανταπόκρισης
24% για τους προθεραπευμένους και
56% για τους ασθενείς που δεν είχαν
λάβει προηγουμένως Trastuzumab {19}.
Μία άλλη σημαντική τυχαιοποιημένη
μελέτη για το φάρμακο ήταν η NEfERT,
όπου ασθενείς με HER-2 θετική μετα-
στατική νόσο, έλαβαν στην πρώτη
γραμμή θεραπεία με τον συνδυασμό
πακλιταξέλης – neratinib έναντι πα-
κλιταξέλης με Trastuzumab. Το διάμεσο

PFS ήταν και για τους δύο συνδυασμούς
το ίδιο (12.9 μήνες), αλλά το ποσοστό
υποτροπής στον εγκέφαλο ήταν ση-
μαντικά μικρότερο με το neratinib
(p<0.002) , καθώς και το χρονικό διά-
στημα μέχρι την ανάπτυξη εγκεφαλικών
μεταστάσεων ήταν σημαντικά μακρύ-
τερο στους ασθενείς που έλαβαν θε-
ραπεία με neratinib (p<0.004).  Η ση-
μαντικότερη τοξικότητα του φαρμάκου
ήταν η διάρροια, ωστόσο δεν παρα-
τηρήθηκε σοβαρού βαθμού (grade 4 )
{20}. Ακόμα μία μελέτη φάσης 3 για
το φάρμακο τα αποτελέσματα της
οποίας αναμένονται, είναι η NALA,
όπου ο συνδυασμός neratinib –
capecitabine αξιολογείται έναντι του
συνδυασμού lapatinib-capecitabine σε
ισχυρά προθεραπευμένους ασθενείς
με HER-2 θετική μεταστατική νόσο ,
με πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία
το PFS και το OS.
Το neratinib έχει λάβει έγκριση από
τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμα-
κών των ΗΠΑ (FDA approval) για την
παρατεταμένη συμπληρωματική θε-
ραπεία ασθενών με πρώιμο HER-2 θε-
τικό καρκίνο του μαστού, μετά από
συμπληρωματική θεραπεία με
Trastuzumab, με βάση τα αποτελέ-
σματα της μελέτης ExteNET {21}. Ωστό-
σο σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση
του Φεβρουαρίου 2018 , δεν έλαβε
αντίστοιχη έγκριση από τον Ευρωπαϊκο
Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) λόγω
ενδοιασμών που αφορούν την γα-
στρεντερική του τοξικότητα.
Τέλος ακόμα ένα μόριο που βρίσκεται
υπό διερεύνηση σε μελέτες φάσης 1 ,
είναι το ONT-380, ένας ειδικός αντι-
στρεπτός HER-2 αναστολέας, που φαί-
νεται ότι έχει αποτελεσματική δράση
σε εγκεφαλικές μεταστάσεις  {22, 23}.

Αντισώματα έναντι του
HER-2
Το Pertuzumab (Perjeta)  είναι ένα
ανασυνδυασμένο εξανθρωποιημένο
μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύει
ειδικά το εξωκυτταρικό τομέα διμερι-
σμού (υποτομέας II) του HER-2, απο-
κλείοντας  έτσι, τον εξαρτώμενο από
συνδέτη  ετεροδιμερισμό του HER2
με άλλα μέλη της οικογένειας HER,
συμπεριλαμβανομένων των EGFR,

HER3 και HER4. Ως αποτέλεσμα, ανα-
στέλλει την ενδοκυτταρική σηματο-
δότηση και ευοδώνει την απόπτωση .
Επιπλέον, το Pertuzumab προκαλεί
αντισωματοεξαρτώμενη, κυτταρικώς
επαγόμενη κυτταροτοξικότητα (ADCC)
{24,25}.
Η πιο σημαντική μελέτη του φαρμάκου
στην μεταστατική νόσο, είναι η φάσης
ΙΙΙ μελέτη CLEOPATRA, στα πλαίσια της
οποίας, από τις 12 Φεβρουαρίου 2008
έως τις 7 Ιουλίου 2010, ασθενείς με
πρόσφατη διάγνωση μεταστατικού
HER-2 θετικού καρκίνου μαστού, τυ-
χαιοποιήθηκαν να λάβουν ενδοφλέβιο
συνδυασμό δοσεταξέλης με Trastuzum-
ab με ή χωρίς Pertuzumab. Η προσθήκη
του Pertuzumab οδήγησε σε στατιστικά
σημαντική αύξηση του PFS (18,5 έναντι
12,4 μήνες) και μία επίσης σημαντική
και μεγάλη διαφορά στην ολική επι-
βίωση (56,5 έναντι 40,8 μήνες). Ση-
μαντικό ήταν το γεγονός ότι παρότι η
πλειοψηφία των ασθενών ήταν εξαρχής
μεταστατικές , στο φάρμακο ανταπο-
κρίθηκαν και ασθενείς που είχαν λάβει
Herceptin ως συμπληρωματική θερα-
πεία. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες
ενέργειες του σκέλους συνδυασμού
με Perjeta ήταν η διάρροια, η ναυτία,
η κόπωση, η κεφαλαλγία και το εξάν-
θημα, που ήταν όμως στο μεγαλύτερο
ποσοστό βαθμού 1-2 και ήταν εύκολα
διαχειρίσιμες. Επιπλέον το ποσοστό
μείωσης άνω του 10% στο κλάσμα
εξώθησης της αριστεράς κοιλίας ήταν
λίγο μικρότερο στο σκέλος θεραπείας
με Pertuzumab {26,27,28}. Η μελέτη
αυτή καθιέρωσε τον συνδυασμό Per-
tuzumab + Trastuzumab μαζί με ταξάνη
ως θεραπεία εκλογής στη πρώτη γραμ-
μή του HER-2 θετικού μεταστατικού
καρκίνου του μαστού.
Το Trastuzumab emtansine, επίσης
γνωστό ως ado-trastuzumab emtansine
(T-DM1), με την εμπορική ονομασία
Kadcyla, είναι σύζευγμα αντισώματος-
φαρμάκου που αποτελείται από το
μονοκλωνικό αντίσωμα Trastuzumab
συνδεδεμένο με τον κυτταροτοξικό
παράγοντα emtansine (DM1). Η μο-
νοθεραπεία με τραστουζουμάμπη στα-
ματά την ανάπτυξη των καρκινικών
κυττάρων με δέσμευση στον υποδοχέα
HER2, ενώ το DM1 εισέρχεται στα κύτ-
ταρα και τα καταστρέφει δεσμεύοντας
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την τομπουλίνη. Επειδή το μονοκλωνικό
αντίσωμα στοχεύει στο HER2 και το
HER2 εκφράζεται μόνο υπερβολικά σε
καρκινικά κύτταρα, το συζυγές παρα-
δίδει την τοξίνη ειδικά σε καρκινικά
κύτταρα {29,30}. 
Η βασική μελέτη φάσης ΙΙΙ του φαρ-
μάκου ήταν η EMILIA , όπου συγκρίθηκε
στη δεύτερη γραμμή θεραπείας , η
χορήγηση μονοθεραπείας με T-DM1
έναντι συνδυασμού
lapatinib+capecitabine σε ασθενείς
που είχαν λάβει προηγουμένως ταξάνη
και Trastuzumab {18}. Η μελέτη ανέ-
δειξε στατιστικά σημαντικό και κλινικό
όφελος στο PFS , το ποσοστό και την
διάρκεια ανταπόκρισης και για την OS
για το T-DM1. Το φάρμακο ήταν γενικά
καλά ανεκτό με κύρια τοξικότητα την
θρομβοπενία και αύξηση των τραν-
σαμινασών , ενώ επέδειξε δράση και
σε περιπτώσεις εγκεφαλικών μετα-
στάσεων. Ακόμα μία σημαντική μελέτη
για το T-DM1, ήταν η τυχαιοποιημένη
μελέτη φάσης ΙΙΙ TH3RESA , που εξέτασε
τη δράση του φαρμάκου έναντι της
επιλογής του ερευνητή σε βαριά προ-
θεραπευμένους ασθενείς με HER-2
θετικό μεταστατικό καρκίνο μαστού
{31}. Η μελέτη ανέδειξε σημαντικό
όφελος στο PFS με την χορήγηση T-
DM1 (6,2 έναντι 3,3 μήνες).  Τέλος
στην τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης
ΙΙΙ MARIANNE, αξιολογήθηκε ο συν-
δυασμός Trastuzumab με ταξάνη έναντι
μονοθεραπείας με T-DM1, έναντι συν-
δυασμού T-DM1 με Pertuzumab στη
πρώτη γραμμή θεραπείας {32}. Η με-
λέτη απέτυχε να δείξει ανωτερότητα
του συνδυασμού T-DM1/Pertuzumab
έναντι τόσο της μονοθεραπείας με T-
DM1 , όσο και του συνδυασμού Her-
ceptin/ ταξάνης, στο PFS. Με βάση τα
αποτελέσματα των μελετών EMILIA
και TH3RESA το T-DM1 έλαβε έγκριση
για την θεραπεία ασθενών με HER-2
μεταστατικό καρκίνο του μαστού που
έχουν λάβει προηγουμένως αγωγή με
ταξάνη και Trastuzumab.

Συνδυαστικές θεραπείες
Δεδομένου ότι περίπου το ήμισυ των
καρκίνων που υπερεκφράζουν το HER2
εκφράζουν  επίσης θετικούς ενδοκρι-
νικούς και οιστρογονικούς υποδοχείς

(ER), είναι εύλογο να έχει διερευνηθεί
ο συνδυασμός ορμονοθεραπείας και
anti-HER-2 παραγόντων σε ασθενείς
με μεταστατική νόσο. Μια μελέτη φά-
σης ΙΙ συνέκρινε μονοθεραπεία με λε-
τροζόλη έναντι συνδυασμού λετροζό-
λης και τραστουζουμάμπης
και ανέδειξε μεγάλη διαφορά στο PFS
(3,3 μήνες έναντι 14,1 μήνες για τον
συνδυασμο  αντι-ΗΕR-2 και ενδοκρι-
νικής θεραπείας ) {33}.
Η τυχαιοποιημένη φάσης ΙΙΙ μελέτη

TANDEM για την αναστροζόλη και την
τραστουζουμάμπη έδειξε βελτιώσεις
σε PFS με την προσθήκη θεραπείας
αντι-HER2
(από 2,4 μήνες για την αναστροζόλη
έναντι 4,8 μηνών για τον συνδυασμό
αναστροζόλης και τραστουζουμάμπης
) {34}. Ο συνδυασμός lapatinib και λε-
τροζόλής μελετήθηκε σε μία άλλη με-
γάλη δοκιμή φάσης ΙΙΙ. Η διάμεση τιμή
PFS αυξήθηκε από 3 μήνες για το σκέ-
λος της λετροζολής σε 8,2 μήνες για
τον συνδυασμό lapatinib και λετροζό-
λης, γεγονός που οδήγησε στην έγκριση
αυτού του συνδυασμού {35}.Ωστόσο,
τα αποτελέσματα και των δύο αυτών
μελετών ήταν κατώτερα από εκείνα
του trastuzumab με χημειοθεραπεία
για αυτό τον πληθυσμό ασθενών, γε-
γονός που οδηγεί σε περιορισμένη
υιοθέτηση αυτής της στρατηγικής θε-
ραπείας στη πρώτη γραμμή, αποτε-
λώντας μια επιλογή για ασθενείς με
χαμηλό φορτίο νόσου  ή συν-νοσηρό-
τητές.
Με βάση προκλινικά δεδομένα που
δείχνουν ότι anti HER-2 θεραπείες (πχ
T-DM1) επάγουν την συγκέντρωση εν-
τός των καρκινικών κυττάρων του μα-
στού, έχουν ξεκινήσει πρόσφατα αρ-
κετές μελέτες συνδυασμού ανοσοθε-
ραπείας και ιδιαίτερα check-point in-
hibitors είτε με Trastuzumab, είτε με
T-DM1 σε ασθενείς με προχωρημένο
HER2-θετικό καρκίνο του μαστού {36}.
Τέτοιες είναι η μελέτη φάσης Ib / II
PANACEA, η οποία συνδυάζει τον anti-
PD-1 παράγοντα pembrolizumab
(Keytruda) με Trastuzumab
(NCT02129556) και μια καναδική με-
λέτη που συνδυάζει το anti-PDL1 πα-
ράγοντα durvalumab με το Trastuzumab
σε πολλαπλά προ-θεραπευμένους
ασθενείς με HER2-θετικό μεταστατικό

καρκίνο του μαστού με σκοπό την εκτί-
μηση της τοξικότητας και της βιολογικής
δραστηριότητας (NCT0264968). Πα-
ρόμοιες μελέτες υπάρχουν και με τον
anti-PDL1 παράγοντα Atezolizumab και
το T-DM1 ή με Pertuzumab/Trastuzum-
ab (NCT02605915). Ωστόσο πρέπει να
τονισθεί ότι η ανοσοθεραπεία ακόμα
δεν έχει περάσει στις ογκολογικές κα-
τευθυντήριες οδηγίες.

Αναπάντητα ερωτήματα
Ωστόσο παρά την αναμφισβήτητη πρό-
οδο που έχει συντελεσθεί στην θερα-
πευτική αντιμετώπιση της HER-2 θε-
τικής μεταστατικής νεοπλασματικής
νόσου , υπάρχουν αρκετά ακόμη ανα-
πάντητα ερωτήματα. Πρώτα από όλα
καθώς συνεχώς νέοι παράγοντες ει-
σάγονται στην επικουρική και νέο-επι-
κουρική θεραπεία του καρκίνου του
μαστού , όπως πχ το pertuzumab, η
επιλογή της βέλτιστης θεραπευτικής
ακολουθίας στην προχωρημένη νόσο,
ειδικα για τους ασθενείς που έχουν
υποβληθεί προηγουμένως σε θεραπεία
καθίσταται πρόκληση. Επίσης δεν
υπάρχουν επί του παρόντος στοιχεία
για το χρονικό διάστημα που θα πρέπει
να συνεχισθεί η θεραπεία σε ασθενείς
που φαίνεται να έχουν πλήρη αντα-
πόκριση. Οι περισσότεροι ασθενείς
συνεχίζουν  με αντι-HER2 θεραπεία
επ ‘αόριστον, επειδή υπάρχει ανησυχία
για την υποτροπή της ασθένειας. Ερω-
τήματα υπάρχουν σχετικά και με τους
μηχανισμούς  αντίστασης στην anti-
HER-2 θεραπεία., γεγονός που αποτελεί
τη σημαντικότερη αιτία αποτυχίας της
θεραπευτικής στρατηγικής και της υπο-
τροπής της νόσου. Ποιοι είναι οι βα-
σικοί μηχανισμοί αντίστασης; Επιπλέον
τι γίνεται με την αντιμετώπιση της νό-
σου του κεντρικού νευρικού συστή-
ματος, η οποία παραμένει μία πρό-
κληση;  Τέλος, τι γίνεται με το ολοένα
αυξανόμενο οικονομικό κόστος των
νέων αποτελεσματικών θεραπείων;
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Ησυμπληρωματική ακτινοθερα-
πεία ολοκλήρου του μαστού,
αποτελούσε για αρκετές δεκαε-

τίες την μόνη θεραπευτική επιλογή για
το σύνολο των ασθενών με διηθητικό
καρκίνο του μαστού ή DCIS, οι οποίες
έχουν υποβληθεί σε χειρουργείο δια-
τήρησης του μαστού. Από τις ασθενείς
αυτές, ενδιαφέρον έχει αποκτήσει τα
τελευταία χρόνια μια συγκεκριμένη
υποομάδα με ευνοϊκά χαρακτηριστικά,
η οποία μπορεί να αποφύγει την ακτι-
νοβόληση ολοκλήρου του μαστού, αφού
η στοχευμένη ακτινοβόληση  της χει-
ρουργικής κοίτης του όγκου αποφέρει
ισάξια αποτελέσματα. Η μέθοδος αυτή
που ονομάζεται Επιταχυνόμενη Μερική
Ακτινοβόληση του Μαστού - Accelerated
Partial Breast Irradiation (APBI), γίνεται
ιδιαίτερα  ελκυστική  αφού συντομεύει
το χρονικό διάστημα των 5-6 εβδομά-
δων της εξωτερικής ακτινοθεραπείας
σε 5 - 15 ημέρες. Επίσης, οδηγεί και
στην μείωση των παρενεργειών, καθώς
κατά την διεξαγωγή της δεν επιβαρύ-
νονται με ακτινοβολία οι πνεύμονες, η
καρδιά και το δέρμα.

Η εφαρμογή της APBI βασίζεται στην

κλινική παρατήρηση πως το 85-90%
των τοπικών υποτροπών αποτελούν
«αληθινές υποτροπές» οι οποίες συμ-
βαίνουν στην περιοχή της αφαίρεσης
του όγκου. Η θεωρητική πιθανότητα
τοπικής υποτροπής στην υποομάδα των
ασθενών με ευνοϊκά χαρακτηριστικά,
μετά από μια επιτυχή αποστείρωση της
χειρουργικής κοίτης με APBI, είναι 1-
3%. 

Η APBI μπορεί να χορηγηθεί είτε με
εξωτερική ακτινοθεραπεία ή με ενδοϊ-
στική εμφύτευση καθετήρων (βραχυ-
θεραπεία). Και στις δύο περιπτώσεις
τον όγκο στόχο της ακτινοβόλησης της
APBI αποτελεί η χειρουργική κοίτη, η
οποία είναι εμφανές ότι είναι σημαντικά
μικρότερη του όγκου στόχου της ακτι-
νοβόλησης ολοκλήρου του μαστού [1].
Ο όγκος στόχος της APBI, όταν αυτή
χορηγείται με βραχυθεραπεία είναι ακό-
μα πιο μικρός καθώς δεν υπάρχει η
ανάγκη προσθήκης ορίων ασφαλείας
για την αναπνευστική κίνηση και σφαλ-
μάτων τοποθέτησης του ασθενούς. 

Η APBI ως εναλλακτική μέθοδος της
συμβατικής ακτινοθεραπείας ολοκλήρου

του μαστού, μελετήθηκε διεξοδικά τις
δύο τελευταίες δεκαετίες. Βασιζόμενη
στα θετικά αποτελέσματα αυτών των
κλινικών μελετών η ESTRO, η ASBS, η
ASTRO και το St. Gallen Consensus Me-
eting είχαν συμπεριλάβει την μέθοδο
αυτή πολύ νωρίς στις οδηγίες τους [2]. 

Οι πρώτες μελέτες ασχολήθηκαν με την
επιλογή των ασθενών και εντόπισαν τα
χαρακτηριστικά που κάνουν μια ασθενή
κατάλληλη να υποβληθεί στην θεραπεία
αυτή [3-10]. Τα χαρακτηριστικά τα οποία
ξεχώρισαν και επιβεβαιώθηκαν αργό-
τερα και σε τυχαιοποιημένες μελέτες
είναι τα εξής: απουσία νεοεπικουρικής
χημειοθεραπείας, ηλικία > 40 ετών, pTis
ή T1-2α, pΝ0/pNmi, M0, αρνητικά εγ-
χειρητικά όρια >2mm (> 5mm για DCIS
και λοβιακό καρκίνωμα), χωρίς EIC και
λεμφαγγειακά έμβολα, DCIS: χαμηλού
ή ενδιάμεσου κινδύνου (Van Nuys prog-
nostic index< 8). 

Η ενδοϊστική βραχυθεραπεία, ακολου-
θούμενη από την ενδοκοιλοτική Μam-
mosite βραχυθεραπεία και πρόσφατα
και από την εξωτερική ακτινοθεραπεία,
αποτελούν τις τεχνικές οι οποίες έχουνε
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Η αρχή του «less is more», η οποία έχει επικρατήσει στην
χειρουργική του καρκίνου του μαστού, με την ογκεκτομή έναντι
της μαστεκτομής, με την αφαίρεση του φρουρού λεμφαδένα και
όχι του μασχαλιαίου καθαρισμού και τέλος με την εφαρμογή της
πρακτικής της ACOSOG Z0011 με αποφυγή της αφαίρεσης των
μασχαλιαίων λεμφαδένων σε ασθενείς με θετικό φρουρό,
φαίνεται να εισέρχεται και στην κοινή πρακτική της επικουρικής
ακτινοθεραπείας για τις ασθενείς αυτές.  



να επιδείξουν σειρές με ικανό χρόνο
παρακολούθησης και θετικά κλινικά
αποτελέσματα [11-22]. Σε αντίθεση
αποτελέσματα της διεγχειρητικής ακτι-
νοθεραπείας (IntraOperative RadioTher-
apy: IORT) με τις μεθόδους ELIOT [23]
και TARGIT [24], είναι είτε αρνητικά ή
δεν συνοδεύονται από ικανοποιητικό
χρόνο παρακολούθησης. 

Η πρώτη σειρά δημοσιεύσεων (19 με-
λέτες), οι οποίες μελέτησαν περίπου
1500 ασθενείς με τα χαρακτηριστικά
αυτά, είχαν όλες θετικά αποτελέσματα
και επιβεβαιώθηκαν σύντομα από την
πρώτη πολυκεντρική μελέτη του Polgar
από την Ουγγαρία [4,5]. Τα αποτελέ-
σματα των Ούγγρων με median follow
up 66 μήνες και 258 ασθενείς, οι οποίοι
τυχαιοποίησαν την εξωτερική ακτινο-
θεραπεία ολοκλήρου του μαστού και
την APBI με ενδοϊστική βραχυθεραπεία,
ανέδειξαν στατιστικά μη σημαντική δια-
φορά στα ποσοστά τοπικών υποτροπών
(3.1% έναντι 4.7%). Το αισθητικό απο-
τέλεσμα στο σκέλος της βραχυθεραπείας
ήταν σημαντικά καλύτερο. Η ASBS Reg-
istry Trial [12] ανέλυσε τα αποτελέσματα
της ενδοκοιλοτικής Μammosite βρα-
χυθεραπείας σε 1440 ασθενείς και τρεις
διαφορετικές ομάδες κινδύνου. Ο δια-
χωρισμός των ασθενών σύμφωνα με
τα κριτήρια της ASTRO σε ‘‘suitable,’’
‘‘cautionary’’ και ‘‘unsuitable’’, επιβε-
βαίωσε ότι ασθενείς χαμηλού κινδύνου
με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά οι
οποίες υποβάλλονται σε APBI, αναδει-
κνύουν εξαιρετικά αποτελέσματα (το-
πικές υποτροπές: 2.6%, median follow
up: 54 μήνες). Το αισθητικό αποτέλεσμα
μετά από 7 έτη παρακολούθησης ήταν
εξαιρετικό ή καλό σε 84% των ασθενών,
ποσοστά τα οποία υπερτερούν σημαν-
τικά σε σύγκριση με αυτά της ακτινο-
βόλησης ολοκλήρου του μαστού. Σε
αναλογία δημοσιεύτηκαν λίγο αργότερα
συγκεντρωτικές αναλύσεις (pooled analy-
sis) από τις Ηνωμένες Πολιτείες (Uni-
versity of Wisconsin, William Beaumont
Hospital, Gamma West Cancer Services,
University of California Los Angeles
(UCLA) Arizona Breast Cancer Associates)
[25] για την  ενδοϊστική βραχυθεραπεία,
με 1131 ασθενείς, median follow up: 7
έτη, επίσης με θετικά αποτελέσματα
(τοπικές υποτροπές μετά από 5 έτη:
3.8%). Στο ίδιο έτος (2015), δημοσιεύ-
τηκαν και τα πρώτα τυχαιοποιημένα,

αλλά μονοκεντρικά αποτελέσματα για
APBI με εξωτερική ακτινοθεραπεία IMRT
από την Φλωρεντία. Η μελέτη αυτή του
Livi et al. [26], με 488 ασθενείς, η οποία
τυχαιοποίησε την εξωτερική ακτινοθε-
ραπεία ολοκλήρου του μαστού και την
APBI, επίσης με εξωτερική ακτινοθε-
ραπεία, ανέδειξε στατιστικά μη σημαν-
τική διαφορά στα ποσοστά τοπικών
υποτροπών (1.5% έναντι 1.4%) και κα-
λύτερο αισθητικό αποτέλεσμα για την
APBI.

Σημαντικό είναι να διαχωριστούν από
αυτά τα θετικά αποτελέσματα, τα αρ-
νητικά ή μη ώριμα αποτελέσματα της
διεγχειρητικής ακτινοθεραπείας με τις
μεθόδους ELIOTκαι TARGIT, τα οποία
περιέχονται στις δημοσιεύσεις των
Veronesi et al. 2013 [23] και Vaidya et
al. 2013 [24], διότι καθιστούν τις μεθό-
δους αυτές μη ενδεδειγμένες για την
APBI.

Η πρόσφατη δημοσίευση δυο μεγάλων
προοπτικών πολυκεντρικών τυχαιοποι-
ημένων μελετών, έδωσε την τελική από-
δειξη πως η APBI έχει ισάξια αποτελέ-
σματα με την ακτινοβόληση ολοκλήρου
του μαστού, για μια συγκεκριμένη υπο-
κατηγορία ασθενών χαμηλού κινδύνου. 

Η προοπτική Ευρωπαϊκή πολυκεντρική
μελέτη της GEC-ESTRO [27], η οποία
τυχαιοποίησε 1184 ασθενείς με τα ακό-
λουθα χαρακτηριστικά: απουσία νεοε-
πικουρικής χημειοθεραπείας, ηλικία >
40 ετών, pTis ή T1-2α, pΝ0/pNmi, M0,
αρνητικά εγχειρητικά όρια >2mm (>
5mm για DCIS και λοβιακό καρκίνωμα),
χωρίς EIC και λεμφαγγειακά έμβολα,
DCIS: χαμηλού ή ενδιάμεσου κινδύνου
(Van Nuys prognostic index< 8), να λά-
βουν APBI με ενδοϊστική βραχυθεραπεία
ή εξωτερική ακτινοθεραπεία ολοκλήρου
του μαστού, ανέδειξε 0.92% versus
1.44% τοπικές υποτροπές (p=0.42) και
συνολική επιβίωση 95.5% versus 97.3%
(p=0.11). Η τοξικότητα (>Grade 2) ήταν
σημαντικά αυξημένη στο σκέλος της
εξωτερικής ακτινοθεραπείας ολοκλήρου
του μαστού.

Η δεύτερη μελέτη είναι η IMPORT LOW
[28], μία πολυκεντρική τυχαιοποιημένη
μελέτη φάσης III, στην οποία συμμε-
τείχαν 30 κέντρα ακτινοθεραπείας του
Ηνωμένου Βασιλείου. Η μελέτη αυτή

ανέδειξε μη κατωτερότητα της εξωτε-
ρικής μερικής ακτινοβόλησης του μα-
στού συγκριτικά με την εξωτερική ακτι-
νοθεραπεία ολοκλήρου του μαστού σε
ότι αφορά την τοπική υποτροπή στα 5
έτη και τις απώτερες παρενέργειες. Από
το Μάρτιο του 2007 έως τον Οκτώβριο
του 2010, 2018 γυναίκες ηλικίας 50
ετών κι άνω, οι οποίες είχαν υποβληθεί
σε χειρουργείο διατήρησης του μαστού
για μονοεστιακό διηθητικό πορογενές
καρκίνωμα grade1-3, μεγίστης διαμέτρου
έως 3 cm (pT1-2), με 0-3 θετικούς μα-
σχαλιαίους λεμφαδένες (pN0-1), όρια
εκτομής > 2mm, τυχαιοποίηθηκαν με
αναλογία 1:1:1 στα ακόλουθα 3 σκέλη
της μελέτης: 1. Εξωτερική ακτινοθερα-
πεία ολοκλήρου του μαστού με 40 Gy
σε 15 συνεδρίες (ομάδα ελέγχου) 2.
Εξωτερική ακτινοβόληση ολοκλήρου
του μαστού με 36 Gy σε 15 συνεδρίες
και με ταυτόχρονη ενίσχυση της δόσης
μέχρι τα 40 Gy στην περιοχή της χει-
ρουργικής κοίτης (ομάδα μειωμένης
δόσης). 3. Εξωτερική μερική ακτινοβό-
ληση του μαστού (μόνο χειρουργική
κοίτη) με 40 Gy σε 15 συνεδρίες (ομάδα
μερικής ακτινοβόλησης). Το πρωτόκολλο
προϋπέθετε τεχνική IMRT και για τα
τρία σκέλη. Στα 5 έτη 9 ασθενείς (1%)
της ομάδας ελέγχου, 3 ασθενείς (<1%)
της ομάδας μειωμένης δόσης και 6
ασθενείς (1%) της ομάδας μερικής ακτι-
νοβόλησης είχαν εμφανίσει τοπικές
υποτροπές. Οι απώτερες παρενέργειες
ήταν μειωμένες στο σκέλος της ομάδας
της μερικής ακτινοβόλησης.

Συμπερασματικά, η APBI με την μέθοδο
της ενδοϊστικής βραχυθεραπείας και
της εξωτερικής ακτινοθεραπείας, απο-
τελεί ισάξια θεραπευτική επιλογή με
την ακτινοβόληση ολοκλήρου του μα-
στού μετά από χειρουργείο ογκεκτομής,
για μια καλά επιλεγμένη υποομάδα
ασθενών, οι οποίες φέρουν τα προ-
αναφερόμενα ευνοϊκά χαρακτηριστικά.
Βασισμένες στα αποτελέσματα πολυά-
ριθμων  μελετών και επιπλέον μιας σει-
ράς τυχαιοποιημένων πολυκεντρικών
μελετών, οι σημαντικές επιστημονικές
εταιρείες και ενώσεις έχουν ενσωμα-
τώσει την μέθοδο αυτή στις κατευθυν-
τήριες οδηγίες και συστάσεις τους. Η
θεραπεία αυτή, με τα εμφανή πλεονε-
κτήματα που παρέχει στις ασθενείς,
μπορεί να προσφέρεται στις ασθενείς
αυτές στην καθ’ημέρα κλινική πράξη.

σελ. 22 ΤΕΥΧΟΣ 04 - ΑΝΟΙΞΗ 2018 ΝΕΑ ΕΧΕΜ
ΤΗΣΤΑ



1. Smith BD, Arthur DW, Buchholz TA et al.
Accelerated partial breast irradiation
consensus statement from the Ameri-
can Society for Radiation Oncology
(ASTRO). Int J Radiat Oncol Biol Phys.
2009; 74(4): 987-1001 

2. Polgar C, Van Limbergen E, Pötter R et
al. Patient selection for accelerated
partial-breast irradiation (APBI) after
breast-conserving surgery: Recommen-
dations of the Groupe Européen de
Curiethérapie-European Society for
Therapeutic Radiology and Oncology
(GEC-ESTRO) breast cancer working
group based on clinical evidence. Ra-
diother Oncol 2010; 94(3): 264-73

3. Polgár C, Major T, Strnad V et al. What
can we conclude from the results of
an out-of-date breast-brachytherapy
study? (Letter). Int J Radiat Oncol Biol
Phys 2004; 60:342–34311 

4. Polgár C, Fodor J, Major T et al. Breast-
conserving treatment with partial or
whole breast irradiation for low-risk
invasive breast carcinoma – 5-year re-
sults of a randomized trial. Int J Radiat
Oncol Biol Phys 2007; 69: 694–702

5. Polgár C, Major T, Lövey K et al. Hungarian
experience on partial breast irradiation
versus whole breast irradiation: 12-
year results of a phase II trial and up-
dated results of a randomized study.
Brachytherapy 2008; 7: 91–2. 15

6.  Johansson B, Karlsson L, Liljegren G et
al. Pulsed dose rate brachytherapy as
the sole adjuvant radiotherapy after
breast-conserving surgery of T1–T2
breast cancer: First long time results
from a clinical study. Radiother Oncol
2008; 90(1): 30–35

7. Samuel LM, Dewar JA, Preece PE et al.
A pilot study of radical radiotherapy
using a perioperative implant following
wide local excision for carcinoma of
the breast. Breast 1999; 8: 95–97

8. Niehoff P, Ballardini B, Polgαr C et al.
Early European experience with the
MammoSite Radiation Therapy System
for partial breast brachytherapy fol-
lowing breast conservation operation
at low risk breast cancer. Breast 2006;
15: 319–325

9. Niehoff P, Polgαr C, Ostertag H et al.
Clinical experience with the Mam-
moSite® Radiation Therapy System for
intracavitary brachytherapy of breast
cancer: results from an international
phase II trial. Radiother Oncol 2006;
79: 316–320

10. Ott OJ, Hildebrandt G, Pötter R et al.
Accelerated partial breast irradiation
with multi-catheter brachytherapy: Lo-
cal control, side effects and cosmetic
outcome for 274 patients. Results of

the German-Austrian multi-centre trial.
Radiother Oncol 2007; 82(3): 281-611. 

11. Vicini F, Beitsch PD, Quiet CA et al.
Three-year analysis of treatment effi-
cacy, cosmesis, and toxicity by the
American Society of Breast Surgeons
MammoSite Breast Brachytherapy Reg-
istry Trial in patients treated with ac-
celerated partial breast irradiation.
Cancer 2008; 112: 758-766.

12. Vicini F, Beitsch P, Quiet C et al. Five-
year analysis of treatment efficacy and
cosmesis by the American Society of
Breast Surgeons MammoSite Breast
Brachytherapy Registry Trial in patients
treated with accelerated partial breast
irradiation (APBI). Int J Radiat Oncol
Biol Phys 2011; 79(3): 808-17.

13. Niehoff P, Polgár C, Ostertag H et al.
Clinical experience with the MammoSite
radiation therapy system for brachyther-
apy of breast cancer: results from an
international phase II trial. Radiother
Oncol 2006; 79(3): 316-20 

14. King TA, Bolton JS, Kuske RR et al.
Long-term results of wide-field
brachytherapy as the sole method of
radiation therapy after segmental mas-
tectomy for Tis, 1, 2 breast cancer. Am
J Surg 2000; 180: 299–304.

15. Polgár C, Sulyok Z, Fodor J et al. Sole
brachytherapy of the tumor bed after
conservative surgery for T1 breast can-
cer: Five-year results of a phase I–II
study and initial findings of arandomized
phase III trial. J Surg Oncol 2002;
80:121–128. 

16. Polgár C, Major T, Fodor J et al. HDR
brachytherapy alone versus whole
breast radiotherapy with or without
tumor bed boost after breast conserving
surgery: seven-year results ofa com-
parative study. Int J Radiat Oncol Biol
Phys 2004a; 60:1173–118110. 

17. Polgár C, Strnad V, Major T et
al.Brachytherapy for partial breast ir-
radiation: the European experience.
Semin Radiat Oncol 2005; 15: 116–22. 

18. Polgár C, Strnad V, Major T et al.
Brachytherapy for partial breast irra-
diation: the European experience.
Semin Radiat Oncol 2005; 15: 116–22. 

19. Polgár C, Major T. Current status and
perspectives of brachytherapy for breast
cancer. Int J Clin Oncol 2009; 14(1): 7-
24.,

20. Strnad V, Ott OJ, Hildebrandt G et al.
Partial breast irradiation using multi-
catheter interstitial brachytherapy for
early breast cancer: Results of the Ger-
man–Austrian multicenter Phase II trial.
Brachytherapy 2009; 8: 107

21. Strnad V, Hildebrandt G, Pötter R et

al. Accelerated partial breast irradiation:
5-year results of the German-Austrian
multicenter phase II trial using inter-
stitial multicatheter brachytherapy
alone after breast-conserving surgery.
Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011; 80(1):
17-24].

22. Nelson JC, Beitsch PD, Vicini FA et al.
Four-year clinical update from the
American Society of Breast Surgeons
MammoSite brachytherapy trial. Am J
Surg 2009; 198: 83-91

23. Orecchia R, LeonardiMC, Maisonneuve
P et al. Intraoperative radiotherapy
with electrons (ELIOT) for early breast
cancer: the European Institute of On-
cology experience. Transl Cancer Res
2014;3(1):59-

24. Vaidya JS, Joseph DJ, Tobias JS et al.Tar-
geted intraoperative radiotherapy ver-
sus whole breast radiotherapy for
breast cancer (TARGIT-A trial): an in-
ternational, prospective, randomised,
non-inferiority phase 3 trial. Lancet
2010; 376(9735): 91-102.

25. Kamrava  M, Kuske RR, Anderson B et
al.  Outcomes of Breast Cancer Patients
Treated with Accelerated Partial Breast
Irradiation Via Multicatheter Interstitial
Brachytherapy: The Pooled Registry of
Multicatheter Interstitial Sites (PROMIS)
Experience. Ann Surg Oncol. 2015;
Suppl 3: S404-11 

26. Livi L, Meattini I, Marrazzo L et al. Ac-
celerated partial breast irradiation using
intensity-modulated radiotherapy ver-
sus whole breast irradiation: 5-year
survival analysis of a phase 3 ran-
domised controlled trial. Eur J Cancer.
2015; 51(4): 451-63

27. Strnad V, Ott OJ, Hildebrandt G et al.
5-year results of accelerated partial
breast irradiation using sole interstitial
multicatheter brachytherapy versus
whole-breast irradiation with boost af-
ter breast-conserving surgery for low-
risk invasive and in-situ carcinoma of
the female breast: a randomised, phase
3, non-inferiority trial, Lancet 2016;
387(10015), p229–238

28. Coles C, Griffin C, Kirby A et al. Partial-
breast radiotherapy after breast con-
servation surgery for patients with
early breast cancer (UK IMPORT LOW
trial): 5-year results from a multicentre,
randomised, controlled, phase 3, non-
inferiority trial. Lancet 2017; 390: 1048–
6028. 

29. Vicini FA, Antonucci JV, Wallace M et
al.  Long-term efficacy and patterns of
failure after accelerated partial breast
irradiation: a molecular assay-based
clonality evaluation. Int J Radiat Oncol
Biol Phys 2007; 68(2): 341–6

ΑΝΟΙΞΗ 2018 - ΤΕΥΧΟΣ 04 σελ. 23ΝΕΑ ΕΧΕΜ
ΤΗΣΤΑ

Βιβλιογραφία



σελ. 24 ΤΕΥΧΟΣ 04  -  ΑΝΟΙΞΗ 2018 

Σύμφωνα με τις μελέτες η χρήση
της Ταμοξιφαίνης πλέον πρέπει
να επεκταθεί σε άλλα 5, δηλαδή

σύνολο 10 έτη θεραπείας για μεγα-
λύτερη ογκολογική ασφάλεια των
ασθενών ( μελέτη ATLAS , στην οποία
δεν συμμετείχαν ασθενείς με υπερ-
πλασία του ενδομητρίου ή διαταραχές
της πηκτικότητας του αίματος). Η
10ετής χορήγηση Ταμοξιφαίνης μείωσε
σχεδόν στο μισό τη θνητότητα από
καρκίνο του μαστού έναντι καμίας θε-
ραπείας.  Επειδή το 70% των καρκι-
νωμάτων του μαστού είναι ορμονοε-
ξαρτώμενα με θετικούς οιστρογονικούς
υποδοχείς, είναι αντιληπτό ότι ένας
μεγάλος αριθμός ασθενών με καρκίνο
του μαστού λαμβάνει ορμονικό χειρι-
σμό. Είναι επίσης γνωστό ότι κάτω
από την αγωγή με Ταμοξιφαίνη συμ-
βαίνουν μεταβολές του ενδομητρίου
ως και καρκίνωμα του εμδομητρίου.
Μετά από ενδελεχή μελέτη της σύγ-
χρονης ιατρικής βιβλιογραφίας προ-
κύπτει ασυνέπεια στην υπερηχογρα-
φική διάγνωση με τα υστεροσκοπικά
και ιστολογικά ευρήματα, ώστε τελικά
μόνο η μητρορραγία υπό αγωγή με

Ταμοξιφαίνη να αποτελεί την ένδειξη
για υστεροσκοπική παρέμβαση. 

Εισαγωγή: 
Η Ταμοξιφαίνη αποτελεί από το 1971
τον πρώτο μη στεροειδή εκλεκτικό με-
τατροπέα των οιστρογονικών υποδο-
χέων (Cole, Jones et al. 1971, Furr and
Jordan1984). Μελέτες σε γυναίκες με
καρκίνο του μαστού, που λαμβάνουν
ταμοξιφαίνη, δείχνουν ότι ο σχετικός
κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του εν-
δομητρίου είναι 2,53 φορές μεγαλύ-
τερος από ότι σε συγκριτικό πληθυσμό
της ίδιας ηλικίας. Ο κίνδυνος αλλάζει
εξαρτώμενος από την παρουσία εμ-
μηνόπαυσης. Προεμμηνοπαυσιακές
γυναίκες, που θεραπεύθηκαν με Τα-
μοξιφαίνη, δεν παρουσιάζουν αυξη-
μένο κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου
του ενδομητρίου, ενώ ο κίνδυνος αυτός
στις μετεμμηνοπαυσιάκες γυναίκες εί-
ναι 4,0 (95% CI 1,70-10,90) (Fisher B
at al 1998) Ο κίνδυνος εμφάνισης του
ενδομήτριου καρκινώματος είναι εξαρ-
τώμενο από τη δόση και το χρόνο χο-
ρήγησης της Ταμοξιφαίνης. Μετά από
θεραπεία 2-5 ετών διπλασιάζεται ο
κίνδυνος, ενώ μετά από θεραπεία άνω
των 5 ετών επταπλασιάζεται. Πιο προ-
χωρημένου σταδίου καρκινώματα του

ενδομητρίου προκύπτουν μετά από
μακροχρόνια αγωγή. Ανάλογα με τη
διάρκεια της θεραπείας με Ταμοξι-
φαίνη μειώνεται η 3ετής επιβίωση
από καρκίνωμα του ενδομητρίου ση-
μαντικά από 94% (σε ασθενείς που
δεν έλαβαν Ταμοξιφαίνη) σε 85% (σε
ασθενείς που έλαβαν 2-5 έτη) και σε
76% (σε ασθενείς που έλαβαν άνω
των 5 ετών Ταμοξιφαίνη) (Bergmann,
L., et al 2000). 

Μέθοδος: 
Αξιολόγηση της υπάρχουσας βιβλιο-
γραφίας ασθενών με ορμονοθετικό
αδενοκαρκίνωμα του μαστού που έλα-
βαν Ταμοξιφαίνη και υποβλήθηκαν
λόγω μητρορραγίας ή υπερηχογραφι-
κών ανωμαλιών του ενδομητρίου (πά-
χυνση ενδομητρίου ή εικόνα πολυπο-
ειδούς μορφώματος)  σε επεμβατική
υστεροσκόπηση. Οι μελέτες αυτές
είχαν ομάδα ελέγχου ασθενών με με-
ταβολές του ενδομητρίου στον υπέ-
ρηχο, χωρίς τη χρήση Ταμοξιφαίνης.
Η ιστολογική αξιολόγηση έγινε στα
αντίστοιχα έγκριτα παθολογοανατομικά
εργαστήρια.  Πραγματοποιήθηκε αν-
σοσοιστοχημική ανάλυση των ορμο-
νικών υποδοχέων στο υλικό των χει-
ρουργικών παρασκευασμάτων. Να το-
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Καρκίνος του ενδομητρίου από τη
χρήση Ταμοξιφαίνης σε ασθενείς με

καρκίνο του μαστού
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Είναι γνωστό ότι το golden standard της ορμονοθεραπείας στον
καρκίνο του μαστού ήταν εδώ και 10ετίες και εξακολουθεί να
είναι στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες η  Ταμοξιφαίνη 20 mg
1 δισκίο ημερησίως για 5 έτη. 
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νίσουμε ότι ο διακολπικός υπέρηχος
μήτρας-ωοθηκών αποτελεί τη μέθοδο
εκλογής για την απεικόνιση των γυ-
ναικολογικών οργάνων της πυέλου
(Bree 1997) με κεφαλή 7,5 MHz (Sohn
et al 1991). Ο προσδιορισμός του πά-
χους του ενδομητρίου είναι η από-
σταση από τη μία πλευρά της  ηχογε-
νούς δομής του ενδομητρίου μέχρι
την αντίστοιχη από την άλλη πλευρά
στην επιμήκη διατομή  (Degenhardt,
Bohmer et al1991). Μετά την εμμηνό-
παυση το ατροφικό ενδομήτριο απει-
κονίζεται φυσιολογικά ως μια λεπτή
υπερηχογενής γραμμή. Κυστικά μορ-
φώματα των ωοθηκών χρήζουν πα-
ρακολούθησης και επί επιμονής ιστο-
λογικής αποσαφήνισης (Sohn et al
2003).  Πάχος ενδομητρίου  5 χιλ. και
άνω σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
θεωρείται υπερπλασία του ενδομη-
τρίου ( Gerber, Krause rt al 200). Από
τον Lindemann 1979 τελειοποιήθηκε
η μέθοδος της υστεροσκόπησης με
CO2 και με την ανάπτυξη λεπτών οπτι-
κών καθιερώθηκε στη διαγνωστική και
θεραπεία παθήσεων του ενδομητρίου
(Deix 1995). Σήμερα η διαγνωστική
υστεροσκόπηση με την κλασματική
απόξεση και η επεμβατική υστερο-
σκόπηση αποτελούν τη μέθοδο εκλογής
για την αποσαφήνιση ύποπτων υπε-
ρηχογραφικών ευρημάτων και μητρορ-
ραγιών (προ-περι και μετεμμηνοπαυ-
σιακών) καθώς και για τη διερεύνηση
αιτιών υπογονιμότητας υπό όραση,
σε αντίθεση με την πεπαλαιωμένη μέ-
θοδο της απόξεσης που αποτελεί τυ-
φλή μέθοδο και συχνά αποτυγχάνει
να εντοπίσει την εστία του προβλή-
ματος.

Αποτελέσματα: 
Το ποσοστό ανίχνευσης πολυπόδων
σε ασθενείς που λάμβαναν Ταμοξι-
φαίνη για καρκίνο του μαστού και πα-
ρουσίασαν μεταβολές του ενδομητρίου
στη βιβλιογραφία με την υστεροσκό-
πηση ήταν 62- 80%, ενώ με τον υπέ-
ρηχο το ποσοστό ορθής αξιολόγησης
του ενδομητρίου ήταν μόνο 37%. Η
μήτρα εμφανιζόταν υπερηχογραφικά
μεγαλύτερη με πεπαχυσμένο ενδομή-
τριο στην ομάδα των ασθενών που
έλαβαν Ταμοξιφαίνη έναντι της ομάδος
ελέγχου.  Δεν βρέθηκε καμία στατιστικά
σημαντική διαφορά (p<0,05) ανάμεσα
στους ασθενείς με μεταβολές του εν-
δομητρίου της ομάδας της Ταμοξιφαί-
νης και της ομάδας ελέγχου όσον αφο-
ρά στην έκφραση των Οιστρογονικών

και Προγεστερονικών υποδοχέων (Ale-
mi M.A. 2014). Τα δεδομένα στη βι-
βλιογραφία για την ανίχνευση ενός
καρκινώματος του ενδομητρίου υστε-
ροσκοπικά  σε ασθενείς μετεμμηνο-
παυσιακή μητρορραγία είναι ανομοι-
ογενή: 6% στη μελέτη των Litta, Merlin
et al 2005 και στη μελέτη των Goros-
tiara, Andia et al 2011. Ο Bachman et
al στη μελέτη του βρήκε ποσοστό 4%
ανίχνευσης ενός καρκινώματος του
ενδομητρίου υστεροσκοπικά  σε ασθε-
νείς μετεμμηνοπαυσιακή μητρορραγία,
ενώ ο Trotsenburg et al 2000  0% σε
819 ασθενείς.  Πάντως πρέπει όλες οι
ασθενείς πριν την έναρξη της θερα-
πείας με Ταμοξιφαίνη να εξετάζονται
υπερηχογραφικά για μεταβολές του
ενδομητρίου τους. Σε μία μελέτη με
510 γυναίκες με καρκίνο μαστού με-
τεμμηνοπαυσιακές βρέθηκαν 85 ασυμ-
πτωματικές ασθενείς με καλοήθεις πο-
λύποδες (16,7%). Όλοι οι πολύποδες
αφαιρέθηκαν και  σε 2 ασθενείς βρέ-
θηκε άτυπη υπερπλασία. Μετά δόθηκε
Ταμοξιφαίνη 20 mg για 5 έτη. Στην
ομάδα των ασθενών με τους πολύπο-
δες αναπτύχθηκε άτυπη υπερπλασία
στο 11,7 % έναντι 0,7% στην ομάδα
χωρίς μεταβολές του ενδομητρίου.
Επιπλέον αναπτύχθηκαν νέοι πολύ-
ποδες στο 11,6% της ομάδας των ασθε-
νών με τους αρχικούς πολύποδες έναντι
12,9 % στην ομάδα χωρίς αλλοιώσεις
του ενδομητρίου. Συνεπώς υπάρχει
ένας αυξημένος κίνδυνος για ανάπτυξη
καλοήθων πολυπόδων του ενδομη-
τρίου τόσο στις προ – όσο και στις με-
τεμμηνοπαυσιακές ασθενείς με προ-
ϋπάρχουσες αλλοιώσεις του ενδομη-
τρίου,  που έλαβαν στη συνέχεια Τα-
μοξιφαίνη (Update all national Surgical
Adjuvant Breast und Darm-Projekt Stu-
dies in Patients with breast cancer
http://www.senolog.de/tamoxifen-
wirkungen-an-der-gebarmutter-
schleimhaut/ ). 

Συζήτηση: 
Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας προ-
κύπτει ότι η διακολπική υπερηχογραφία
δεν είναι κατάλληλη για την αξιολόγηση
πρώιμων παθολογιών του ενδομητρί-
ου. Η Ταμοξιφαίνη δημιουργεί συχνά
με τη δράση της στα ERβ θετικά κύτ-
ταρα του στρώματος  ένα υποβλεννο-
γόνιο οίδημα, κάτω από το ατροφικό
ενδομήτριο, το οποίο συχνά κάνει το
ενδομήτριο να φαίνεται υπερηχογρα-
φικά πεπαχυσμένο (ψευδώς θετικά
αποτελέσματα του υπερηχογραφήμα-

τος).  Όσον αφορά στη διάγνωση του
αδενοκαρκινώματος του ενδομητρίου
υπάρχουν στη βιβλιογραφία ανομοι-
ογενείς μελέτες. Φαίνεται η μήτρα σε
ασθενείς που λάμβαναν Ταμοξιφαίνη
να είναι μεγαλύτερη, γεγονός που
μπορεί να εξηγηθεί από την προοι-
στρογονική δράση της Ταμοξιφαίνης
στη μήτρα. 

Επίσης στη βιβλιογραφία ανευρίσκον-
ται διαφορετικά αποτελέσματα όσον
αφορά τη διάρκεια της έκθεσης στην
Ταμοξιφαίνη και την αύξηση του πά-
χους του ενδομητρίου. Συνεπώς δεν
συνάγεται καμία ένδειξη ότι η χρήση
της Ταμοξιφαίνης αυξάνει την έκφραση
των ορμονικών υποδοχέων στο ενδο-
μήτριο, ούτε ότι ασθενείς με αυξημένη
έκφραση ορμονικών υποδοχέων είναι
ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε μεταβολές
του ενδομητρίου υπό τη λήψη Ταμιξι-
φαίνης, Σε συμπτωματικές και ασυμ-
πτωματικές ασθενείς υπό αγωγή με
Ταμοξιφαίνη, ανευρίσκονται συχνά
παθολογικά υπερηχογραφικά ευρή-
ματα, τα οποία δεν παρουσιάζουν κα-
μία υστεροσκοπική ή ιστολογική αν-
τιστοιχία με την εικόνα του υπερήχου.
Έτσι προκύπτει μια σειρά άσκοπων
χειρουργικών επεμβάσεων. Εξακολου-
θεί  να παραμένει ασαφές ποια πραγ-
ματική σημασία έχουν οι υπερηχο-
γραφικές μεταβολές του ενδομητρίου
και τι συνέπειες μπορεί να επισύρουν. 

Ο Clark et al 2002 σε μία μελέτη, που
περιελάμβανε 208 εργασίες, σχετικά
με τη διαγνωστική αξία της θετικής
υστεροσκόπησης μία πιθανότητα 72,9%
για την παρουσία καρκινώματος του
ενδομητρίου. Σε αρνητική υστεροσκό-
πηση η αντίστοιχη πιθανότητα πέφτει
στο 0,6 %.  

Οι απόλυτες τιμές του καρκινώματος
του ενδομητρίου σε ασθενείς με καρ-
κίνο του μαστού που λάμβαναν Τα-
μοξιφαίνη είναι χαμηλές: Ανά 1000
ασθενείς που λαμβάνουν Ταμοξιφαίνη
μέσης ηλικίας νοσούν μετά από 5 έτη
θεραπείας επιπλέον 20 γυναίκες μέσα
σε 10 έτη από καρκίνωμα του ενδο-
μητρίου. Από αυτές 3-5 έχουν όγκο
με κακής πρόγνωσης ιστολογικό τύπο
ή ένα προχωρημένο στάδιο νόσου. Σε
ασθενείς όμως με καρκίνο του μαστού
υπερισχύουν τα πλεονεκτήματα επι-
βίωσης με τη χρήση της Ταμοξιφαίνης
(Bergmann, L. et al). Τα σαρκώματα
της μήτρας (λειομυοσάρκωμα, καρκι-
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νοσάρκωμα, ενδομητριοειδές σάρκωμα
στρώματος και αδενοσάρκωμα)  είναι
σπάνια (8% όλων των διηθητικών νε-
οπλασιών της μήτρας), ενώ η επίδραση
της Ταμοξιφαίνης στη δημιουργία και
ανάπτυξη τους είναι ασαφής.  Επίπλέον
στη μελέτη ATLAS η συχνότητα εμ-
φάνισης καρκίνου του ενδομητρίου
ήταν υπό τη μακροχρόνια χρήση της
Ταμοξιφαίνης κατά 1,5% αυξημένη,
ενώ  η θνητότητα με 0,4% έναντι 0,2%
στην ομάδα σύγκρισης όχι σημαντικά
αυξημένη. Παραπλήσια αποτελέσματα
με την ATLAS έδειξε και η μελέτη aTT-
Tom. Η αυξημένη αυτή συχνότητα του
καρκίνου του ενδομητρίου δεν παίζει
κανένα ρόλο για τις προεμμηνοπαυ-
σιακές γυναίκες, ενώ για τις μετεμμη-
νοπαυσιακές πρέπει να ληφθεί υπόψη.
Βέβαια η απόλυτη μείωση της θνητό-
τητας από καρκίνο του μαστού κατά
2,8 % από την Ταμοξιφαίνη μετά από
10 έτη υπερισχύει της θνητότητας από
καρκίνο του μαστού (04% έναντι 0,2%)
Επίσης σήμερα με της χρήση των ανα-
στολέων αρωματάσης κ.ά. ορμονικών
χειρισμών σε μετεμμηνοπαυσιακές γυ-
ναίκες μπορούμε να μειώσουμε ακόμα
περισσότερο τα ποσοστά αυτά
(Bergmann, L., et al 2000 και Atlas
Study). Νέες ασθενείς με αυξημένο
κίνδυνο υποτροπής από καρκίνο του
μαστού  που έλαβαν για τα πρώτα 5
έτη Ταμοξιφαίνη πρέπει να λάβουν
10ετή αγωγή. Μετεμηνοπαυσιακές
ασθενείς  υψηλού κινδύνου υποτροπής
από καρκίνο του μαστού και με αυξη-
μένο κίνδυνο για θρόμβωση ή παρά-
γοντες κινδύνου για ανάπτυξη καρκίνου
του ενδομητρίου (παχυσαρκία, ΣΔ τύ-
που ΙΙ, ορμονική υποκατάσταση, υπερ-
πλασίες του ενδομητρίου κτλ.) πρέπει

να λαμβάνουν αναστολείς της αρω-
ματάσης. Ενώ μετεμμηνοπαυσιακές
ασθενείς με οστεοπόρωση, υπερλιπι-
δαιμία, κίνδυνο εμφράγματος θα ωφε-
λούνταν από μία παράταση της αγωγής
με Ταμοξιφαίνη (ATLAS study). 

Από προηγηθείσες μελέτες είναι γνω-
στό ότι το στάδιο, ο ιστολογικός τύπος
και η βιολογία του καρκίνου του εν-
δομητρίου, που αναπτύσσεται σε
ασθενείς με καρκίνο μαστού που λαμ-
βάνουν Ταμοξιφαίνη δε διαφέρουν
από αυτά του καρκίνου του ενδομη-
τρίου που αναπτύσσεται στο γενικό
πληθυσμό. 

Σύμφωνα με το Committee opinion
του American College of Obstetritians
and Gynecologists (ACOG)  η Ταμοξι-
φαίνη, ένα μη στερινοειδές αντιοιο-
στρογόνο, αποτελεί ενδεδειγμένη συμ-
πληρωματική θεραπεία για τον καρκίνο
του μαστού σε adjuvant βάση ή στη
μεταστατική νόσο σε ασθενείς με  θε-
τικούς ορμονικούς υποδοχείς. Η χρήση
της μπορεί να παραταθεί ως τα 10
έτη βασισμένη στα νεότερα δεδομένα.
Οι ασθενείς που λαμβάνουν Ταμοξι-
φαίνη πρέπει να ενημερωθούν για
τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης υπερ-
πλασίας του ενδομητρίου, καρκίνου
του ενδομητρίου, σαρκωμάτων του
ενδομητρίου και κάθε ανώμαλη κολ-
πική αιμορραγία, αιματηρό κολπικό
έκκριμα ή σταγονοειδής μητρορραγία
ή χρώμα πρέπει να εξετάζεται. Με-
τεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που λαμ-
βάνουν Ταμοξιφαίνη πρέπει να πα-
ρακολουθούνται στενά για συμπτώ-
ματα ενδομήτριας υπερπλασίας ή καρ-
κίνου. Οι προεμμηνοπαυσιακές γυναί-

κες δεν παρουσιάζουν αυξημένο  κίν-
δυνο καρκίνου της μήτρας και δεν
χρειάζονται περαιτέρω εξετάσεις πέραν
του συνηθισμένου γυναικολογικού
ελέγχου. Σε περίπτωση που η ασθενής
δεν είναι υψηλού κινδύνου για ανά-
πτυξη καρκίνου καρκινώματος του εν-
δομητρίου, η επαναλαμβανόμενη πα-
ρακολούθηση του ενδομητρίου με
υπέρηχο σε μετεμμηνοπαυσιακές γυ-
ναίκες δεν έχει αποδειχθεί αποτελε-
σματική στην αύξηση της πρώιμης
διάγνωσης του καρκίνου του ενδομη-
τρίου σε ασθενείς που λαμβάνουν Τα-
μοξιφαίνη και δεν συνιστάται. Αν υπάρ-
χουν ενδομήτριοι πολύποδες πριν την
έναρξη της θεραπείας αυτοί πρέπει
να διαγνωστούν ιστολογικά, ώστε να
αναγνωριστούν αυτές οι ομάδες υψη-
λού κινδύνου και να παρακολουθούνται
πιο εντατικά. Αν αναπτυχθεί άτυπη
ενδομήτρια υπερπλασία πρέπει να
ακολουθήσει γυναικολογική θεραπεία
( υστερεκτομή)  ή  να επαναξιολογηθεί
η χρήση της Ταμοξιφαίνης. Μετά από
υστερεκτομή για καρκίνο του ενδο-
μητρίου μπορεί να συνεχιστεί η αγωγή
με Ταμοξιφαίνη.

Σε παρόμοιο μοτίβο και οι κατευθυν-
τήριες γραμμές της ESMO: θα πρέπει
γυναίκες που λαμβάνουν Ταμοξιφαίνη
για καρκίνο του μαστού ( θεωρούνται
ασθενείς αυξημένου κινδύνου για ανά-
πτυξη καρκίνου του ενδομητρίου) να
ενημερώνονται για τον κίνδυνο ανά-
πτυξης καρκίνου του ενδομητρίου και
να αναφέρουν επεισόδια κολπικής αι-
μόρροιας, που αποτελεί το κύριο σύμ-
πτωμα των παθολογιών του ενδομη-
τρίου και μία φορά το χρόνο να υπο-
βάλλονται σε γυναικολογική εξέταση
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Ο σεσημασμένος λεμφαδένας αναγνωρίζεται και επιβεβαιώνεται παθολογοανατομικά από την παρουσία 
άφθονων κοκκίων άνθρακα.
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