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Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η ασύλληπτη είδηση 
για την απώλεια του 
αγαπητού συναδέλ-
φου Κυριάκου Κα-
λογεράκου ήρθε να 
επισκιάσει ό,τι άλλο 
προετοιμάζαμε στην 

ΕΧΕΜ αυτές τις μέρες. Κανείς δε μπο-
ρούσε να διανοηθεί ότι ένας τόσο νέος 

και ενεργητικός άνθρωπος θα έφευγε 
από κοντά μας τόσο νωρίς. 
Το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο στη 
μνήμη του Κυριάκου που επί χρόνια 
δραστηριοποιήθηκε και προσέφερε 
στην Eταιρεία μας. Είναι αποτέλεσμα της 
συνεργασίας δύο πολύ αξιόλογων και 
έμπειρων συναδέλφων, της κας Βάνιας 
Σταφυλά και της κας Ελένης Φαλιάκου. 
Οι αγαπητές συνάδελφοι, πέραν από 

την επιμέλεια του τεύχους, έγραψαν η 
κάθε μια και ένα editorial θίγοντας θέ-
ματα που μάς απασχολούν καθημερινά. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τόσο 
εκείνες όσο και τους άλλους συγγραφείς 
για τα πολύ αξιόλογα άρθρα τους.
Κλείνοντας, προσμένω να συναντηθού-
με στο συνέδριό μας στις αρχές Νοεμ-
βρίου.

Κορνηλία Αναστασάκου

Αγαπητοί συνάδελ-
φοι, με μεγάλη θλί-
ψη αποχαιρετήσαμε 
πρόσφατα τον αγα-
πημένο συνάδελφο 
και φίλο Κυριάκο 
Καλογεράκο. Ο πρό-
ωρος χαμός του αφή-
νει ένα μεγάλο κενό 

στην οικογένεια του, τους φίλους του 
αλλά και στον αγώνα μας κατά του καρ-
κίνου μαστού καθώς ο εκλιπών υπήρξε 
ιδρυτικό μέλος της ΕΧΕΜ, Διευθυντής 
στη Μονάδα μαστού του Νοσοκομείου 
ΜΕΤΑΞΑ και συμμετείχε πάντα σε κάθε 
δραστηριότητα που αφορούσε στο μα-
στό, με μεγάλη προθυμία και ουσιαστι-
κή προσφορά. 
Απο τότε που γνώρισα τον Κυριάκο το 
όνειρο του ηταν να οργανώσει μια Μο-
νάδα μαστού στο “ Νοσοκομείο του ” 
το  Νοσοκομείο METAΞΑ . Το όνειρο του 
έγινε πραγματικότητα και μέσα από αυτή 
τη Μονάδα προσέφερε αφιλοκερδώς  τις 
υπηρεσίες του και τη γνώση του  σε πάρα 
πολλές γυναίκες , οχι μόνο του Πειραιά 
αλλά και της ευρύτερης περιοχής .
 Η προσφορά του προς τον συνάνθρωπο 
συνεχίστηκε  μέσα από τη συμμετοχή 

του στα κοινά  είτε του Δήμου Πειραιά ,  
είτε της Περιφέρειας ,είτε μέσα από την 
ενασχόληση του από διοικητικές θέσεις 
στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά όπου οι 
συνάδελφοι του τον είχαν τιμήσει πολ-
λές φορές με τη ψήφο τους αναγνωρίζο-
ντας το έργο του . Αυτό που είχε κερδίσει 
ο Κυριάκος. όμως πάνω από όλα ήταν η 
αγάπη και η εκτίμηση του κόσμου αλλά 
και των συναδέλφων του.  Γνώριζα τον 
Κυριάκο για περίπου 20 χρόνια και είχα 
τη τιμή  να συνεργαστώ μαζί του στο ΔΣ 
της ΕΧΕΜ σε μια δύσκολη περίοδο και η 
συμβολή  του ήταν ιδιαίτερα σημαντική 
και  καθοριστική .  
Από τη θέση του Προέδρου της ΕΧΕΜ, 
αλλά και ως φίλος του θα ήθελα να εκ-
φράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια 
στην οικογένειά του και να ευχηθώ ολό-
ψυχα, ο γιος του ο Παντελής  να συνεχί-
σει το επιτυχημένο έργο του πατέρα του.
ΥΓ. Τελειώνοντας επιθυμώ να εκφράσω 
τις θερμές μου ευχαριστίες στις συνα-
δέλφους κ Βάνια Σταφυλά και την κ. Ελέ-
νη Φαλιάκου για την ουσιαστική συμβο-
λή  τους στο τεύχος 8 του ιντερνετικού 
περιοδικού της ΕΧΕΜ
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ΝΕΑΤα της

Αγαπητά μέλη της ΕΧΕΜ 

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

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

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

Με φιλικούς χαιρετισμούς 

Βασίλης Βενιζέλος 
Πρόεδρος ΕΧΕΜ 
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• Ο ρόλος της διατροφής στον 
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ΝΕΑΤα

ΕΧΕΜ
της

Αγαπητά Μέλη της ΕΧΕΜ,
αγαπητοί Συνάδελφοι,

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

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

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

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

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

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

Καλό Φθινόπωρο σε όλους μας,

Η Υπεύθυνη Σύνταξης του Περιοδικού
Κορνηλία Αναστασάκου 
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ενεργά με την αποστολή εργασιών για το Πανελλήνιο
Συνέδριο μας του οποίου η θεματολογία είμαι σί-
γουρος ότι ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις
των μελών μας. 
Σας εύχομαι καλό Φθινόπωρο και stay tuned  με τα
«ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΧΕΜ ».

Με φιλικούς χαιρετισμούς 

Βασίλης Βενιζέλος 
Πρόεδρος ΕΧΕΜ 
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• Καρκίνος του μαστού στον άνδρα. ...................... 12
• Ο ρόλος της διατροφής στον 
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Διανέμεται δωρεάν

ΝΕΑΤα

ΕΧΕΜ
της

Αγαπητά Μέλη της ΕΧΕΜ,
αγαπητοί Συνάδελφοι,

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

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

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

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

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

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

Καλό Φθινόπωρο σε όλους μας,

Η Υπεύθυνη Σύνταξης του Περιοδικού
Κορνηλία Αναστασάκου 

Μήνυμα από την υπεύθυνη Σύνταξης

ΕΧΕΜ
Χαιρετισμός Προέδρου ΕΧΕΜ

   «Το τεύχος είναι αφιερωμένο 
στη μνήμη του εκλιπόντος Συνα-

δέλφου Κυριάκου Καλογεράκου»
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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Θα ήθελα να ευχαριστήσω 
το ΔΣ της ΕΧΕΜ και την κ 
Αναστασάκου, υπεύθυνη 
σύνταξης του ηλεκτρονι-
κού περιοδικού της ΕΧΕΜ, 
για την ανάθεση της επι-
μέλειας σύνταξης μαζί με 
την κ. Βάνια Σταφυλά, του 

όγδου ηλεκτρονικού περιοδικού της εταιρείας μας.
Δυστυχώς, η ξαφνική τραγική απώλεια του αγαπητού φί-
λου και συναδέλφου Κυριάκου Καλογεράκου, σκιάζει την 
οικογένεια της ΕΧΕΜ, που σε ελάχιστη αναγνώριση αφιε-
ρώνει αυτό το τεύχος στην μνήμη του.
Η επιλογή των θεμάτων αυτού του τεύχους έγινε εστιά-
ζοντας σε θέματα από συνεργαζόμενες ειδικότητες που 

θεωρήσαμε ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως η συ-
σχέτιση των μοριακών υποτύπων του καρκίνου του μα-
στού με τα απεικονιστικά ευρήματα, νέες τεχνικές όπως η 
ακτινοθεραπεία σε βαθιά εισπνοή ABC (Active Breathing 
Control), επίκαιρα θέματα όπως συμβουλευτική ασθενών 
με ενθέματα τραχείας επιφάνειας σχετικά με το αναπλα-
στικό λέμφωμα BIA-ALCL, θέματα πρωτοποριακά και αμ-
φιλεγόμενα, όπως η χρήση αναστολέων του P13K στον 
ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο μαστού και η θέση της ανο-
σοθεραπείας στον καρκίνο του μαστού.

Επέλεξα για editorial ένα θέμα που αφορά την ποιότη-
τας ζωής νέων γυναικών -κάτω των 40 ετών- με νέα διά-
γνωση καρκίνου μαστού και πώς αυτή επηρεάζεται από 
την επιλογή της χειρουργικής αντιμετώπισης.

Η θεραπευτική προσέγγιση και το 
όφελος επιβίωσης που προκύπτει 
από αυτή είναι φυσικά ο ακρογωνι-
αίος λίθος της προσφοράς όλων των 
ιατρικών ειδικοτήτων στην αντιμετώ-
πιση του καρκίνου του μαστού. 
Μήπως όμως θα πρέπει να συνεκτι-
μούμε στις θεραπευτικές μας επιλο-
γές, ειδικά αυτές που είναι ισότιμες 
όσον αφορά την επιβίωση, παράγο-
ντες που δυνητικά επηρεάζουν την 
ποιότητα ζωής των γυναικών, ειδικά 
των νέων γυναικών, με μεγάλο προσ-
δόκιμο επιβίωσης;
Από το Dana Farber/ Brigham and 
Women’s Cancer Center και την ομά-
δα της Ann Partridge ανακοινώθηκαν 
τον Δεκέμβριο του 2018 στα πλαί-
σια του San Antonio Breast Cancer 
Symposium, δύο μελέτες στις οποίες 
θα αναφερθώ αναλυτικά.
Η πρώτη αφορά τα αποτελέσματα 
μιας πολυκεντρικής προοπτικής με-
λέτης κοορτής με θέμα: «Επίδραση 
της Τοπικής θεραπείας στην ποιότητα 
της ζωής νεαρών γυναικών με καρκί-
νο του μαστού».
Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι περισ-
σότερες από 13000 νέες γυναίκες, 
κάτω των 40 ετών, διαγιγνώσκονται 

στις ΗΠΑ με καρκίνο μαστού κάθε 
χρόνο.  Παρά το γεγονός ότι τα πο-
σοστά της τοπικής υποτροπής και 
επιβίωσης είναι παρόμοια είτε υπο-
βληθούν σε μαστεκτομή είτε υπο-
βληθούν σε διατήρηση των μαστών, 
όλο και περισσότερες νέες γυναίκες 
επιλέγουν να υποβληθούν σε αμ-
φοτερόπλευρες μαστεκτομές.  Τα 
ποσοστά των αμφοτερόπλευρων μα-
στεκτομών έχουν αυξηθεί από 3.6% 
το 1998 σε 33% το 2011.   Προηγού-
μενες μελέτες σε γυναίκες όλων των 
ηλικιών δεν ανέδειξαν διαφορές σε 
δείκτες ποιότητας ζωής μεταξύ γυ-
ναικών ανάλογα με τον τύπο του χει-
ρουργείου που υποβάλλονταν.  Για 
τις νέες γυναίκες όμως, αν και είναι 
γνωστό ότι οι δείκτες ποιότητας ζωής 
επηρεάζονται περισσότερο όταν δι-
αγνωστούν με καρκίνο μαστού, δεν 
υπήρχε μέχρι τώρα μελέτη που να 
συγκρίνει δείκτες ποιότητας ζωής 
ανάλογα με τον τύπο της επέμβασης 
στις οποίες υποβάλλονται.  
Στην πολυκεντρική αυτή προοπτική 
μελέτη κοορτής που πραγματοποι-
ήθηκε σε 12 Νοσοκομεία στις ΗΠΑ, 
από τον Οκτώβριο του 2006 μέχρι 
τον Ιούνιο του 2016, αξιολογήθηκαν 
με το μοντέλο BREASTQ οι διαφορές 

στην ποιότητα ζωής μεταξύ 1302 
νέων γυναικών (<40 ετών κατά την 
διάγνωση) που υπεβλήθησαν σε δια-
τήρηση του μαστού, ετερόπλευρες 
μαστεκτομές και αμφοτερόπλευρες 
μαστεκτομές, καθώς και οι παράγο-
ντες που επηρεάζουν την ποιότητα 
της ζωής τους.  Πιθανοί συγχυτικοί 
παράγοντες στην μελέτη είναι το γε-
γονός ότι η προεγχειρητική ποιότητα 
ζωής πιθανά επηρεάζει την χειρουρ-
γική επιλογή και ότι οι περισσότερες 
γυναίκες ήταν καυκάσιες και υψηλού 
κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου.
Το 28% των γυναικών είχαν υποβλη-
θεί σε ογκεκτομή, το 72% από τις 
γυναίκες που υποβλήθηκαν σε μα-
στεκτομές είχαν αμφοτερόπλευρες 
μαστεκτομές και από αυτές το 89% 
υπεβλήθη σε άμεση αποκατάσταση.  
Ο ΜΟ ηλικίας ήταν 37 έτη.  90% των 
γυναικών ήταν καυκάσιες, 86% ήταν 
πτυχιούχοι κολλεγίων ή είχαν κάνει 
μεταπτυχιακές σπουδές 32% είχαν 
ΒΜΙ >25 και 10% είχαν γενετική με-
τάλλαξη.
Η μελέτη ανέδειξε ότι σε νέες γυναί-
κες με καρκίνο μαστού, ο τύπος της 
χειρουργικής θεραπείας επηρεάζει 
την ποιότητα ζωής τους.  Οι νέες γυ-
ναίκες που υποβάλλοντο σε διατή-
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ρηση μαστού είχαν στατιστικά σημα-
ντικά καλύτερη ποιότητα ζωής που 
προκύπτει από την ικανοποίησή τους 
από την εικόνα των μαστών τους και 
υψηλότερους δείκτες ποιότητας ζωής 
που αφορούσαν την σεξουαλική τους 
εικόνα και την ψυχοκοινωνική τους 
ταυτότητα. 
Η δεύτερη μελέτη, επίσης από το 
Dana Farber, το Harvard University και 
την ομάδα της Ann Partridge, ανακοι-
νώθηκε και αυτή τον Δεκέμβριο του 
2018 στα πλαίσια του San Antonio 
Breast Cancer Symposium και αφο-
ρά στην «Επίδραση της χειρουργικής 
του μαστού στην ποιότητα ζωής που 
προκύπτει από τα αποτελέσματα της 

μελέτης E5103».
Η ECOG-ACRINE5103 είναι μια δι-
πλή τυφλή μελέτη φάσης ΙΙΙ, που 
συγκρίνει το αποτελέσματα χορήγη-
σης επικουρικής χημειοθεραπείας 
με και χωρίς Bevacizumab σε ασθε-
νείς με θετικούς λεμφαδένες και σε 
ασθενείς με αρνητικούς λεμφαδένες 
αλλά υψηλού κινδύνου όγκους.  Τυ-
χαιοποιήθηκαν 4994 ασθενείς από 
τον Νοέμβριο του 2007 μέχρι τον Φε-
βρουάριο του 2011.  Η μελέτη αυτή 
είναι μια αρνητική μελέτη, όσον αφο-
ρά το κύριο καταληκτικό της σημείο 
που ήταν βελτίωση της άνευ νόσου 
επιβίωσης (DFS) και την συνολικής 
επιβίωσης (OS) με την προσθήκη 

του Bevacizumab.  Στην μελέτη αυτή 
υπήρχε ένα σκέλος αξιολόγησης ποι-
ότητας ζωής που εκτιμήθηκε με τη-
λεφωνικές συνεντεύξεις άμεσα μετά 
το χειρουργείο, στις 22 εβδομάδες, 
στους 12 και στους 18 μήνες μετά την 
τυχαιοποίηση.  Δεν υπήρξε διαφορά 
στην ποιότητα ζωής μεταξύ των ασθε-
νών που έλαβαν AC+ Paclitaxel με ή 
χωρίς Bevacizumab μετά από 18 μή-
νες, ωστόσο διαπίστωσαν ότι υπήρξε 
στατιστικά σημαντική διαφορά όσον 
αφορά την ποιότητα της ζωής μετα-
ξύ των ασθενών που υποβλήθηκαν 
σε διατήρηση μαστών και αυτών που 
υπεβλήθησαν σε μαστεκτομή στους 
18 μήνες μετά την τυχαιοποίηση.
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Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι 
υπήρξε μια τάση για χειρότερη ποιό-
τητα ζωής στις γυναίκες που υπεβλή-
θησαν σε πιο εκτεταμένη χειρουρ-
γική επέμβαση –μαστεκτομή-που 
προκύπτει από δυσκολίες σε καθη-
μερινές δραστηριότητες, επιδείνωση 

της φυσικής τους δραστηριότητας και 
των δεικτών ποιότητας ζωής που σχε-
τίζονται με τον καρκίνο μαστού. 

Περιμένοντας τις δημοσιεύσεις από 
τις παρουσιάσεις στο San Antonio 
2018 πρέπει να συνειδητοποιούμε 

ότι η ποιότητα ζωής των νέων αυτών 
γυναικών, με μεγάλο προσδόκιμο 
επιβίωσης, είναι εξαιρετικής σημα-
σίας, πρέπει αναγνωρίζεται και να 
συνεκτιμάται στις θεραπευτικές μας 
αποφάσεις.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το τεύχος του Οκτωβρίου 
αφιερώνεται στη μνήμη 
του εκλιπόντος συναδέλ-
φου μας Κυριάκου Καλογε-
ράκου, ο οποίος πρόσφατα 
εφυγε από τη ζωή. Η προ-
σφορά του στο χώρο της 

δημόσιας Υγείας υπήρξε σημαντική και θα τον θυμόμαστε 
πάντα με εκτίμηση. 

Σε συνεργασία με την Κα Ελένη Φαλιάκου και υπό την 
επιμέλεια της κας Κορίννας Αναστασάκου επιλέξαμε να 
προβάλλουμε τις απόψεις καταξιωμένων συναδέλφων με 
ειδικότητες σχετιζόμενες με τη χειρουργική του μαστού σε 
θέματα που ελπίζω να βρείτε ενδιαφέροντα. Εγώ επέλεξα 
να μοιραστώ μαζί σας τους προβληματισμούς μου και κά-
ποια στοιχεία από τη βιβλιογραφία όσον αφορά το low risk 
DCIS. Το έναυσμα μου το έδωσαν δυο νέες γυναίκες, κάτω 
των 40 ετών, που διαχειρίστηκα πρόσφατα, και η αντιμε-
τώπισή τους σχετικά με τα θέματα γονιμότητας και ποιό-
τητας ζωής.  

Γνωρίζουμε οτι  τα ποσοστά διάγνω-
σης του DCIS  έχουν αυξηθεί κατακό-
ρυφα τις τελευταίες δεκαετίες λόγω 
της ευρείας εφαρμογής της ψηφια-
κής μαστογραφίας ως εργαλείο προ-
ληπτικού ελέγχου. Στις ΗΠΑ καθε 
χρόνο διαγιγνώσκονται 50,000 νέες 
περιπτώσεις,  που αποτελούν το 20% 
των νεοδιαγνωσθέντων περιστατικών 
καρκίνου του μαστού. Η θνητότητα 
από τη νόσο είναι μόλις 3,3% στην 
20 ετία ανεξαρτήτως της θεραπείας 
(1).  Σε διάφορες παλαιότερες σειρές 
σχετικές με την φυσική πορεία της νό-
σου, ασθενείς που είχαν αδιάγνωστο 
DCIS και, αρα δεν έλαβαν καμία θε-
ραπεία, παρουσιάσαν κίνδυνο ανά-
πτυξης διηθητικού καρκίνου  14-53% 
στα επόμενα 10-15 χρόνια, γεγονός 
που σημαίνει οτι η πλειονότητα των 
ασθενων με DCIS μάλλον δεν θα νο-
σήσουν από καρκινο μαστού, ακόμα 
κι αν δεν τις θεραπεύσουμε (2).   Αυτό 
επιβεβαιώνεται κι από την πρόσφα-
τη αναδρομική μελέτη του Van Zee 
στο Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center, ο οποίος διαπίστωσε οτι πανω 
από το 60% των ασθενών με DCIS  με 
θετικά ή <2χιλ όρια χωρίς περαιτέρω 
αντιμετώπιση (χειρουργείο, ακτινο-
θεραπεία, ορμονοθεραπέια) παρέ-
μειναν υγιείς, χωρίς να αναπτύξουν 
διηθητικό καρκίνο, 20 χρόνια μετά τη 
διάγνωση (3). 
Πρόκειται, συνεπώς, εξορισμού για 

μια ήπια νόσο την οποία, όμως αντι-
μετωπίζουμε συνήθως με θεραπείες, 
όμοιες με αυτες του διηθητικού καρ-
κίνου. Ευρεία τοπική εκτομή, απλή 
μαστεκτομή ή και κάποιες φορές 
αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή είναι 
οι χειρουργικές επεμβάσεις που προ-
τείνονται, και βρισκόμαστε συχνά στη 
δύσκολη θέση να εξηγήσουμε, είτε 
γιατί πρέπει να ξανα-οδηγήσουμε την  
ασθενή μας στο χειρουργείο για να 
πετύχουμε υγιή όρια-βιβλιογραφικα 
τα ποσόστα επανεπεμβασης για DCIS 
ανέρχονται στο 50%  - είτε γιατί πρέ-
πει να προχωρήσουμε σε μια αρκετά 
εκτεταμένη ή και ακρωτηριαστική 
επέμβαση για μια νόσο που δεν είναι 
καν καρκίνος.  
Όσον αφορά την ακτινοθεραπεία, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
NSABP B17,  στη 10ετία υγιείς πα-
ρέμειναν το 94,5%  των ασθενών με 
ογκεκτομή και ακτινοθεραπεία  ένα-
ντι του 83.6% των ασθενών με μόνο 
ογκεκτομή. Η διαφορά αυτή ειναι, βέ-
βαια, στατιστικά και κλινικά σημαντι-
κή, όμως αξίζει να σημειώσουμε οτι 
στην 20 ετία το 80% των ασθενών που 
δεν έλαβαν ακτινοβολία παρέμεινε 
ελέυθερο νόσου, ενώ στην 25ετία 
δεν φάνηκε να υπάρχει διαφορά στη 
συνολική επιβίωση των ασθενών των 
δυο ομάδων (4). Μια νεότερη με-
τα-ανάλυση απο το EBCTCG έδειξε 
οτι η προσθήκη της ακτινοθεραπεί-

ας μείωσε το ποσοστό των τοπικών 
υποτροπών από 28.1% σε 12.9% και 
και την διηθητική τοπική υποτροπή 
από 15.4% σε 6.8%  στη δεκαετία (5). 
Ομοίως μια άλλη τυχαιοποιημένη με-
λέτη σε ασθενής με ”καλής πρόγνω-
σης DCIS”  κατέδειξε οτι η ακτινοθε-
ραπεία μείωσε τις τοπικές υποτροπες 
από 11.4% σε 2.8% και τις διηθητικές 
υποτροπές από 5.8% σε 1.5% στη 
12 ετία σε αυτή την υποομάδα των 
ασθενών (6). Και στις δυο αυτές με-
γάλες μελέτες, η συνολική επιβίωση 
και η ελεύθερη νόσου επιβίωση δεν 
επηρεάστηκαν απο την προσθήκη 
της ακτινοθεραπείας. Φαίνεται, λοι-
πόν, οτι η ακτινοθεραπεία επιδρά 
αποκλειστικά στην τοπική υποτροπή, 
μειώνοντας την  σχεδόν κατά 50% στη 
δεκαετία, ακόμα και στο  «καλής πρό-
γνωσης DCIS», όχι όμως και στην συ-
νολική επιβίωση. Και βεβαια, γνωρί-
ζουμε οτι τοπική υποτροπή σημαίνει 
διηθητικό καρκίνωμα μόνο στις μισές 
περιπτώσεις. Παρ’ολα αυτά φαίνεται 
οτι υπάρχει ένα σημαντικό όφελος. 
Καλό είναι, όμως, να μην αγνοούμε 
τις παρενέργειες, διότι ,σπάνια μεν, 
μπορεί να προκαλέσει δευτερογενώς 
αγγειοσάρκωμα του μαστού, ή όταν 
πρόκειται για τον αριστερό μαστό,-
να επηρεάσει τα στεφανιαία αγγεία. 
Είναι χαρακτηριστικό οτι όλες οι τε-
χνικές ακτινοβόλησης (WBI- Whole 
breast Irradiation, APBI- Accelerated 
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Partial breast Irradiation , High dose 
rate Brachytherapy  and 3D-CRT- 3 
Dimensional Conformal radiotherapy)  
για τον μαστό επηρεάζουν τον καρ-
διακό μυ. Συγκεκριμένα, το ποσοστό 
των στεφανιαίων συμβαμάτων αυ-
ξάνεται κατά 7,4% για καθε Gy  που 
λαμβάνει η ασθενής (7). Ενδεικτικά , 
η WBI  με 3 Gy δινει  σχεδόν 6 φορές 
περισσότερη  δόση ασκτινοβόλίας 
σε σχέση με την 3D-CRT APBI με  0.5  
Gy σε κεντρικούς όγκους. Ειδικά, για 
την WBI,   αναφέρεται οτι για  μαστό 
μεγάλου μεγέθους σε συνδιασμό με 
μικρές αποκλείσεις στο setup, η δόση 
ακτινοβόλησης της καρδιάς μπορεί 
να φτάσει τα 11 Gy  αυξάνοντας τον 
κίνδυνο για μακροπρόθεσμα στεφα-
νιαία συμβάματα κατά 80%. Αντίθε-
τα, με τη σύγχρονη 3D-CRT, η οποία 
φαίνεται να είναι και η πλέον ασφα-
λής, δεν υπάρχουν αντίστοιχα προ-
βλήματα (8). 
Η ορμονοθεραπεία είναι επίσης μια 
συχνή θεραπεία  κυρίως για τις περι-
πτωσεις  ER(+) DCIS, καθώς δεν προ-
φυλάσσει μόνο από την τοπική υπο-
τροπή στον ίδιο μαστό αλλα και από 
ένα νέο συμβάν στο ετερόπλευρο μα-
στό. H μελέτη NSABP B24 κατέδειξε 
οτι η επικουρική χρηση ταμοξιφαίνης 
μετά απο τοπική εκτομή και ακτινο-
βολία μείωσε κατά 37% τον κίνδυνο 
ανάπτυξης καρκίνου και στους δυο 
μαστούς, ανώ η NSABP-35   έδειξε την 
υπεροχή της αναστραζόλης έναντι 
της ταμοξιφαίνης σε μετεμμηνοπαυ-
σιακές ασθενείς. Το βασικό μας πρό-
βλημα όμως στην πράξη είναι οι προ-
εμμηνοπαυσιακές ασθενείς, οι οποίες 
με τη χορήγηση της ορμονοθεραπεί-
ας καθιστάνται πρόωρα μετεμμηνο-
παυσιακές.  Το θέμα της υπογονιμό-
τητας,  ειδικά για τις γυναίκες που δεν 
έχουν δημιουργήσει οικογένεια, είναι 
μεγάλο, διότι αντιμετωπίζουν διλήμ-
ματα που επηρεάζουν την πορεία της 
ζωής τους. Νιώθουν οτι καλούνται 
να θυσιάσουν τη γονιμότητα τους 
προκειμένου να μην νοσήσουν από  
καρκίνο του μαστού, ή αναγκάζονται 

να υποβληθούν σε διαδικασίες διατή-
ρησης της γονιμότητας, γεγονός που 
επιφέρει τεράστια προβλήματα στον 
ψυχισμό τους καθώς και στις σχέσεις 
τους με τον σύντροφο. 
Ειναι ευνόητη η επιτακτική ανάγκη να 
μπορούμε να ανιχνεύσουμε  την ομά-
δα των ασθενών με DCIS,  οι οποίες 
πραγματικά θα οφεληθούν σημαντι-
κά από την θεραπεία, και να απαλλά-
ξουμε τις υπόλοιπες ασθενείς, που θα 
έχουν μικρό όφελος, από τις σοβαρές 
παράπλευρες απώλειες των θερα-
πευτικών μας πράξεων. Τρεις  μεγά-
λες τυχαιοποιημένες μελέτες πραγ-
ματοποιούνται στις μέρες μας για 
ασθενείς με χαμηλού κινδύνου DCIS 
προσκειμένου να καθοριστεί η βέλτι-
στη θεραπευτική προσεγγιση σε αυτή 
την υποομάδα. Η LoRis στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και η LORD στην υπόλοιπη 
Ευρώπη, , η COMET στις ΗΠΑ και η 
LARRIKIN  στην Αυστραλία και Νεα 
Ζηλανδία,  τυχαιοποιούν τις ασθενείς  
χαμηλού κινδύνου σε παρακολούθη-
ση έναντι  χειρουργικής αντιμετώπι-
σης +/_ ακτινο/ ορμονοθεραπείας.  
Δυστυχώς η συμμετοχή στις μελέτες 
αυτές είναι προς το παρόν μικρή, δι-
ότι οι περισσοτερες ασθενείς διστά-
ζουν να αντιμετωπισθούν με απλή 
παρακολούθηση και συνεπώς τα απο-
τελέσματα των μελετών  δεν θα είναι 
διαθέσιμα στα αμέσως επόμενα χρό-
νια (9).
Στην προσπάθεια αυτή της ανίχνευ-
σης υποομάδων ασθενών με όφελος 
από τη θεραπεία έχουν αναπτυχθει 
προγνωστικοί δείκτες, οι οποίοι πα-
λαιότερα βασίζονταν σε κλινικοπα-
θολογικά χαρακτηριστικά της βλαβης 
και εσχάτως στην γονιδιακή υπογρα-
φή της, προκειμένου να προβλέψου-
με τον κίνδυνο υποτροπής της νόσου 
μετά από χειρουργική επέμβαση. Ο 
γνωστός Van Nuys  USC/VNPI (10)  και 
το νομόγραμμα του MSKCC  (11) φαί-
νονται παρωχημένοι και ανακριβείς 
στην εποχή του molecular profiling. 
Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζονται 

το Oncotype DX DCIS Score και το 
Decision Score. To πρώτο αποτελεί 
ένα τεστ μοριακών βιοδεικτών που 
προβλέπει τον κίνδυνο υποτροπης 
στη 10ετία μετά από χειρουργική 
αφαίρεση χωρίς ακτινοθεραπεία και 
περιλαμβάνει τον έλεγχο 12 γονιδίων 
(12).  Το δεύτερο καθορίζεται από τον 
έλεγχο 7 γονιδίων σε συνδυασμό με 
4 κλινικοπαθολογικά  χαρακτηριστικά 
και προσδιορίζει τον κίνδυνο τοπικής 
υποτροπής μετά από ογκεκτομή με ή 
χωρίς ακτινοβολία (13). Φαίνεται οτι 
τα δυο αυτά μοριακά διαγνωστικά 
εργαλεία θα παίξουν σημαντικό ρόλο 
στον καθορισμό υποομάδων ασθε-
νών με μέγιστο όφελος από τις επι-
κουρικές θεραπείες.
Το DCIS θεωρείται μια  πρόδρομη 
βλάβη για την ανάπτυξη καρκίνου του 
μαστού και το ουσιαστικό πρόβλημα, 
όσον αφορα την φυσική πορεία της 
νόσου και κατ’επέκταση της θερα-
πείας της, δεν ειναι η ύπαρξη αυτής 
καθεαυτής της βλάβης στο μαστό, 
όσο η δυναμική της να προκαλέσει 
διήθηση. Εμείς οφείλουμε να κατηγο-
ριοποιήσουμε  με τη χρηση των νέων 
εργαλείων που μας παρέχει η μορια-
κή βιολογια τις ασθενείς σε υποομά-
δες και να τις κατευθύνουμε προς τη 
σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση. 
Θα πρέπει να λαβουμε σοβαρά υπό-
ψη οτι οι ίδιες οι ασθενείς συνήθως 
δεν μπορούν να  αντιλήφθούν τη 
διαφορα μεταξύ διηθητικού και in 
situ  καρκίνου, κι αυτο τις οδηγεί σε 
υπερεκτίμηση του κινδύνου και επι-
λογή υπερθεραπείας. Ο Rakovitch 
διαπίστωσε οτι αν χρησιμοποιούμε  
τον  όρο «άτυπα κύτταρα» αντι για 
«προκαρκινικά κύτταρα» για να πε-
ριγράψουμε  το DCIS  στις ασθενείς 
μας, τότε εκείνες είναι πιθανότερο να 
επιλέξουν λιγότερο επιθετικές θερα-
πευτικές προσεγγίσεις (14). Θα πρέ-
πει, συνεπώς, κι εμεις από τη θέση 
μας να ενημερώνουμε  αντικειμενικά  
τις ασθενείς μας, ώστε να μην τις οδη-
γούμε σε λανθασμένες  εντυπώσεις 
και επιλογές.
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Το αναπλαστικό λέμφωμα από 
μεγάλα κύτταρα που σχετίζε-
ται με τις προθέσεις μαστού 

(BIA-ALCL) είναι ένας ασυνήθιστος 
και σε μεγάλα ποσοστά θεραπεύσι-
μος τύπος λεμφώματος που μπορεί 
να αναπτυχθεί γύρω από προθέσεις 
μαστού.  Είναι λέμφωμα Τ κυττάρων 
στην ομάδα των non-Hodgkin.  Συμ-
βαίνει συχνότερα σε ασθενείς που 
έχουν προθέσεις μαστού με τραχεία 
επιφάνεια.  Σήμερα ο κίνδυνος για 
τη ζωή από BIA-ALCL εκτιμάται ότι 
είναι 1: 2,207-1: 86,029 βάσει του 
διαφορετικού κινδύνου ανάλογα 
με τους διαφορετικούς τύπους επι-
φανειώντραχειών προθέσεων. Από 
την πρώτη ανακοίνωση περίπτωσης 
λεμφώματος το 1997, η Αμερικανι-
κή Εταιρία Πλαστικής Χειρουργικής 
ASPS αναγνωρίζει τώρα περίπου 293 
περιπτώσεις στις ΗΠΑ και συνολικά 
779 παγκοσμίως ως τις 3 Σεπτεμβρί-
ου 2019.
Η αιτιολογία του λεμφώματος αυτού 
δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί αλλά 
φαίνεται ότι τέσσερεις είναι οι πα-
ράγοντες που εμπλέκονται: Τραχεία 
επιφάνεια, Gram-αρνητικά βακτήρια, 
γονιδιακή προδιάθεση και ο χρόνος.  
Είναι ενδιαφέρουσα η μεγάλη δια-
φορά επίπτωσης μεταξύ Ευρώπης, 
Ασίας και Ν. Αμερικής (χαμηλή) και 
Αυστραλίας και Ν. Ζηλανδίας (υψη-

λή).  Φαίνεται ότι εμφανίζεται με 2 
τύπους, το περιοριζόμενο σε συλλο-
γή (ευνοϊκό, 76%) και αυτό που δη-
μιουργεί μάζες (κακής πρόγνωσης, 
διηθεί την κάψα και επεκτείνεται το-
πικοπεριοχικά).  Έχει κοινά στοιχεία 
με το πρωτοπαθές δερματικό λέμφω-
μα (CD30+, ALK-, HLA-DR+), το οποίο 
έχει σχέση με χρόνιες φλεγμονές.  
Επίσης αρχίζουν να αναφέρονται στη 
βιβλιογραφία και περιπτώσεις αυ-
τόματης υποστροφής του.  Οι ομοι-
ότητες αυτές ίσως οδηγήσουν στην 
κατάταξη του λεμφώματος που κάνει 
συλλογές στις λεμφοϋπερπλαστικές 
νόσους.
Είναι γνωστό ότι οι τραχείας επιφά-
νειας προθέσεις έχουν μεγαλύτερη 
επίπτωση σχηματισμού βιομεμβρά-
νης και άρα μεγαλύτερο φορτίο βα-
κτηρίων που οδηγεί σε περισσότερα 
ενεργοποιημένα λεμφοκύτταρα.  
Έτσι οι προθέσεις μαστού έχουν κα-
ταταγεί σε 4 κατηγορίες τραχύτητας 
επιφάνειας (υψηλή/μέση/ χαμηλή/
ελάχιστη- η επιφάνεια Biocell της 
Allergan που αποσύρθηκε ανήκει 
στη μέση τραχύτητα).  Οι καλοήθους 
μορφολογίας περιπροσθετικές κάψες 
φαίνεται να σχετίζονται με Gram-θε-
τικά μικρόβια (Staph. Epidermidis)
που αποτελούν και τη συνήθη χλωρί-
δα του μαστού ενώ οι κάψες του BIA-
ALCL φαίνεται να συνδυάζονται με 

Gram-αρνητικά βακτήρια (Ralstonia 
spp.).  Δεν είναι γνωστός ακόμη ο 
μηχανισμός και ο χρόνος της επιμό-
λυνσης των προθέσεων, αλλά και αν 
αυτό γίνεται διεγχειρητικά (το πιθα-
νότερο) ή μετεγχειρητικά ή και αργό-
τερα αιματογενώς.  Φαίνεται πάντως 
ότι κάθε καλή χειρουργική πρακτική 
που οδηγεί σε ατραυματική και άση-
πτη χειρουργική (περιλαμβανόμενης 
και κάποιας μεθόδου προστασίας της 
επιφάνειας της πρόθεσης από επα-
φή με το δέρμα όπως το χωνί Keller)
μόνο καλό μπορεί να προσφέρει στην 
ασθενή, όπως συνοψίζεται στα δημο-
σιευμένα 14 σημεία του Adams.  
Η πλειονότητα των περιστατικών 
εμφανίζεται με απώτερες συλλογές 
υγρού γύρω από την πρόθεση (>1 
χρόνο, χωρίς ιστορικό τραυματισμού 
ή λοίμωξης).  Από τις συλλογές αυ-
τές που έχουν επίπτωση 0,88-1,84%, 
περίπου 9% αποτελούν BIA-ALCL.  Η 
πρώτη διαγνωστική προσέγγιση εί-
ναι ο υπέρηχος μαστού μαζί με πα-
ρακέντηση και κυτταρολογική εξέ-
ταση (ποσότητα >20 cc) καθώς και 
κυτταρομετρία ροής, ψάχνοντας για 
μονοκλονικότητα και CD30+.  Μέχρι 
πρόσφατα οι παθολογοανατόμοι δεν 
ήταν εξοικειωμένοι με την εικόνα του 
υγρού της περιπροσθετικής αντίδρα-
σης καθώς αυτό σπάνια υποβαλλό-
ταν σε εξέταση.  

Αναπλαστικό Λέμφωμα από Μεγάλα 
Κύτταρα που σχετίζεται με τις προθέσεις 
μαστού (BIA-ALCL):  Σύγχρονα δεδομένα.

Δημήτριος Μαστοράκος | MD, PhD

  Πλαστικός Χειρουργός

  Diplomate American Board of Plastic Surgery
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Οι περισσότερες από τις ασθενείς που 
έχουν αναπτύξει BIA-ALCL έχουν εξαι-
ρετική πρόγνωση μετά από αφαίρεση 
των προθέσεων και πλήρη αφαίρεση 
της περιβάλλουσας κάψας. Η συνέ-
χιση λοιπόν της παρακολούθησης 
μετά από οποιαδήποτε χειρουργική 
επέμβαση τοποθέτησης προθέσεων 
μαστού συστήνεται και είναι σημα-
ντική για την υγεία της ασθενούς, 
όμως οι ασθενείς που παρατηρούν 
πόνο, μάζα, οίδημα, συλλογή υγρού ή 
απρόσμενες αλλαγές στη μορφή του 
μαστού, συμπεριλαμβανόμενης της 
ασυμμετρίας, θα πρέπει να έρχονται 
σε επαφή με τον πλαστικό χειρουρ-
γό τους. Στις περισσότερες περιπτώ-
σεις, οι γυναίκες που διαγνώστηκαν 
με BIA-ALCL εμφάνισαν αλλαγές στην 
εμφάνιση ή την αίσθηση της περιοχής 
γύρω από την πρόθεση περισσότερο 
από ένα χρόνο μετά την πλήρη επού-
λωση των αρχικών τους χειρουργικών 
τραυμάτων και κατά μέσο όρο 8-10 
χρόνια μετά την τοποθέτηση προθέ-
σεων με τραχεία επιφάνεια.
Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε 
επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής, 
αισθητικής ή αποκαταστατικής φύ-
σης, πρέπει να ενημερώνονται πλή-
ρως για τους πιθανούς κινδύνους 
και τις πιθανές επιπλοκές που είναι 
γνωστό ότι σχετίζονται με τη διαδι-
κασία αυτή καθώς και για κάθε πρό-
θεση που χρησιμοποιείται σε αυτή 
τη διαδικασία. Στις περιπτώσεις που 
γίνεται διάγνωση του BIA-ALCL, η χει-
ρουργική θεραπεία είναι απαραίτη-
τη για την αντιμετώπιση της νόσου.  
Ασθενείς με πιο προχωρημένη νόσο 
μπορεί να χρειαστούν περαιτέρω θε-
ραπεία όπως χημειοθεραπεία.
Η ενημερωμένη έκδοση του ιστό-

τοπου της FDA στις 24 Ιουλίου 2019 
αναγνωρίζει ότι, ενώ εξακολουθεί να 
είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ο 
ακριβής αριθμός περιπτώσεων BIA-
ALCL, μετά από ενδελεχή ανασκόπη-
ση, υπάρχουν 573 μοναδικές επιβε-
βαιωμένες περιπτώσεις παγκοσμίως 
που περιλάμβαναν 33 γνωστούς θα-
νάτους. Η πλειονότητα αυτών των πε-
ριπτώσεων είχαν τραχείες προθέσεις 
κατά τη στιγμή της διάγνωσης του 
BIA-ALCL ή ανέφεραν ιστορικό τρα-
χειών προθέσεων κάποια στιγμή στο 
παρελθόν. Η επικαιροποίηση επιβε-
βαιώνει επίσης ότι έχουν αναφερθεί 
προθέσεις με περιεχόμενο σιλικόνης 
αλλά και φυσιολογικού ορούσε περι-
πτώσεις BIA-ALCL. Η FDA σημειώνει 
ότι η πλειονότητα (481 αναφορές) 
περιπτώσεων συνδέθηκε με προθέ-
σεις Allergan και, συνεπώς, ζήτησε 
την εκούσια ανάκληση των προθέ-
σεων Allergan με επιφάνεια Biocell 
εντός των ΗΠΑ. Η Allergan ανταπο-
κρίθηκε στη συνέχεια με μια παγκό-
σμια ανάκληση των προθέσεων και 
διατατήρων της με επιφάνεια Biocell.
Ως τις 3 Σεπτεμβρίου 2019, έχουν 
αναφερθεί 293 ύποπτα / επιβε-
βαιωμένα στις ΗΠΑ περιστατικά 
BIA-ALCL στο Μητρώο Ασθενών και 
Αποτελεσμάτων για τις προθέσεις 
μαστού και Μητρώο αιτιολογίας 
και επιδημιολογίας του Αναπλαστι-
κού Λεμφώματος Μεγάλων Κυττά-
ρων (PROFILEPatient Registry and 
Outcomes For breast Implants and 
anaplastic large cell Lymphoma 
Etiology and Epidemiology, κοινή συ-
νεργασία μεταξύ ASPS και FDA).
Η επικαιροποίηση του ιστοτόπου της 
FDA επιβεβαιώνει τις προηγούμενες 
επικοινωνίες της ASPS, σημειώνοντας 

ότι το BIA-ALCL παραμένει μια ασυ-
νήθιστη ασθένεια που εμφανίζεται 
συχνότερα σε ασθενείς που έχουν 
τραχείες προθέσεις μαστού. Η έκθεση 
επαναλαμβάνει επίσης ότι οι ασθενείς 
θα πρέπει να συζητήσουν με το γιατρό 
τους τα πλεονεκτήματα  και τους κιν-
δύνους των τραχειών σε σχέση με τις 
λείες επιφάνειες. Η FDA επισημαίνει 
την αναγνώριση του BIA-ALCL από την 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και τις 
τυποποιημένες οδηγίες διάγνωσης 
και θεραπείας που έχουν θεσπιστεί 
από το Εθνικό Ολοκληρωμένο Δίκτυο 
κατά του Καρκίνου (NCCN).
Τέλος η FDA συνιστά να αναφέρονται 
όλες οι περιπτώσεις BIA-ALCL στην 
FDA και στο μητρώο PROFILE.
 Από όσο γνωρίζουμε δεν έχει ανα-
φερθεί κανένα περιστατικό BIA-ALCL 
στην Ελλάδα.
Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι οι 
πληροφορίες για τη νόσο διαφέρουν 
πολύ από περιστατικό σε περιστατι-
κό.  Ενδεικτικά στο αρχικό άρθρο του 
PROFILE 16,9 % των περιστατικών δεν 
αναφέρουν επιφάνεια της πρόθεσης 
και 24,7% δεν αναφέρουν τον τύπο 
της επιφάνειας αυτής.  Στο 15,7% των 
περιστατικών δεν αναφέρεται χρώση 
ALK και στο 10,1% η κατάσταση των 
υποδοχέων CD30.  
Γίνεται λοιπόν φανερή η ανάγκη για 
περισσότερες πληροφορίες και έρευ-
να σε σχέση με τη νόσο αυτή.  Απαι-
τείται η αυξημένη εγρήγορση των 
γιατρών, η διατήρηση στενής επικοι-
νωνίας και πλήρους πληροφόρησης 
των ασθενών αλλά και η πλήρης κα-
ταγραφή των νέων περιπτώσεων που 
διαγιγνώσκονται ώστε να μπορέσει 
κανείς να σχηματίσει πλήρη εικόνα 
και να αντιμετωπίσει το BIA-ALCL.

1. www.fda.gov
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Epidemiology (PROFILE): Initial 
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McCarthy, Colleen M.; Loyo-Berríos, 
Nilsa; Qureshi, Ali A.; et al.  Plastic and 
Reconstructive Surgery. 143(3S):65S-

73S, March 2019.

4. Theories of Etiopathogenesis of 
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Εισαγωγή

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί 
μια ετερογενή νόσο. Το 2000 
οι Perou και συν. [1] ήταν οι 

πρώτοι που ανέλυσαν τη μοριακή 
υπογραφή του καρκίνου του μαστού, 
περιγράφοντας μια μοριακή ταξινό-
μηση βασισμένη στην ανάλυση 65 
όγκων με DNA microarray τεχνική για 
8102 γονίδια. Στη μελέτη ταξινομή-
θηκε ο καρκίνος του μαστού, με βάση 
την παρουσία ή την απουσία των ER 
υποδοχέων σε δύο βασικές κατηγορί-
ες: luminal και basal. Καθώς η ανάλυ-
ση του DNA είναι ακριβή, χρονοβόρα 
και μη-ευρέως διαθέσιμη, το 2011 
στο St Gallen International Consensus 
Meeting προτάθηκαν 4 μοριακοί υπό-
τυποι για την ταξινόμηση του καρκί-
νου του μαστού στην καθημερινή 
κλινική πράξη: οι luminal A, luminal 
B, Her2 και ο basal-like ή τριπλά αρ-
νητικός μοριακός υπότυπος,  βασιζό-
μενοι σε ευρέως διαθέσιμους στην 
κλινική πράξη δείκτες (ER, PR, Her2, 
ki-67) [2]. 
Η ταξινόμηση των όγκων στους μο-
ριακούς υπότυπους βασίζεται στην 
ιστοπαθολογική και ανοσοϊστοχημι-

κή μελέτη του όγκου, είτε αυτή γίνε-
ται με λήψη ιστού με κατευθυνόμενη 
βιοψία ή μετά τη χειρουργική εξαίρε-
ση του. 

Συσχέτιση του καρκίνου 
του μαστού με τα 
απεικονιστικά ευρήματα
Στη βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα 
μελετών σχετικά με τη συσχέτιση των 
απεικονιστικών ευρημάτων με τους 
κλασσικούς προγνωστικούς δείκτες. 
Έχει βρεθεί πως οι μη-ακτινωτές μά-
ζες με ή χωρίς επασβεστώσεις αλλά 
και οι ακτινωτές μάζες με επασβε-
στώσεις σχετίζονται με υψηλό grade 
[3, 4]. Στη μελέτη των Shin και συν [3] 
μετά από ανάλυση των απεικονιστι-
κών χαρακτηριστικών σύμφωνα με 
το λεξικό BI-RADS αναφέρεται πως 
οι μάζες οι οποίες στη μαστογραφία 
εμφανίζουν μη-ακτινωτά όρια (πε-
ριγεγραμμένα, επικαλυπτόμενα, μι-
κρολοβωτά ή ασαφή όρια) ενώ στον 
υπέρηχο είναι υποηχοϊκές ή μικτής 
ηχογένειας, με οπίσθια ακουστική 
ενίσχυση, με συνοδό παρουσία επα-
σβεστώσεων εντός ή εκτός της μάζας 
καθώς επίσης και με διάχυτα αυξη-

μένη αγγείωση σχετίζονται επίσης με 
υψηλό grade. Βρέθηκε επίσης πως η 
παρουσία επασβεστώσεων με ή χω-
ρίς συνοδό μάζα και χαρακτηριστικά 
όπως το ανώμαλο σχήμα, τα ασαφή 
όρια και η οπίσθια ακουστική σκιά 
σχετίζονται με θετικούς οιστρογονι-
κούς υποδοχείς (ER), ενώ αντίθετα τα 
μη-ακτινωτά όρια, η μικτή ηχογένεια, 
η οπίσθια ακουστική ενίσχυση και η 
αυξημένη αγγείωση σχετίζονται με 
αρνητικούς οιστρογονικούς υποδο-
χείς [3]. Είναι λοιπόν δυνατή η απει-
κονιστική διάκριση των ER θετικών 
όγκων οι οποίοι θα λάβουν ενδοκρινή 
θεραπεία.

Basal-like μοριακός τύπος
Ο πιο συχνός  τύπος αυτής της κα-
τηγορίας είναι ο τριπλά αρνητικός 
(ER-αρνητικό, PR-αρνητικό, Her2-αρ-
νητικό) και υπολογίζεται στο 12%-
17% του καρκίνου του μαστού. Συνή-
θως είναι όγκοι με υψηλό grade, ενώ 
είναι ο πιο συχνός τύπος σε γυναίκες 
με BRCA 1 γονιδιακή μετάλλαξη. Το 
μυελοειδές και το μεταπλαστικό καρ-
κίνωμα είναι συνήθως τριπλά αρνη-
τικός καρκίνος. Έχουν τη χειρότερη 
πρόγνωση συγκριτικά με τους υπό-



σελ.  12 ΤΕΥΧΟΣ 08

λοιπους υπότυπους, εμφανίζοντας 
υψηλό ποσοστό απομακρυσμένων 
μεταστάσεων (34% έναντι 20% στους 
υπόλοιπους τύπους) στους πνεύμο-
νες και τον εγκέφαλο παρά στα οστά, 
ενώ υποτροπιάζουν νωρίτερα [5, 6]. 
Είναι λιγότερο πιθανό να διαγνωστεί 
απεικονιστικά με τη μαστογραφία και 
τον υπέρηχο συγκριτικά με οποιον-
δήποτε άλλο τύπο, και πολύ συχνά 
υπάρχει κλινικό εύρημα κατά τη διά-
γνωση με μέγεθος μεγαλύτερο από 2 
εκατοστά [7].
Στη μαστογραφία σε ένα μεγάλο πο-
σοστό (62,4%) εμφανίζεται ως μάζα 
και λιγότερο συχνά ως διαταραχή αρ-
χιτεκτονικής, ασυμμετρία και μικρο-
επασβεστώσεις [8, 9]. Στον υπέρηχο 
συνήθως απεικονίζεται ως μονήρης 
μάζα με ασαφή όρια, έντονα υποηχο-
ϊκή (σχεδόν ανηχοϊκή) με ετερογενή 
ηχοδομή [10]. Σε ποσοστό 15%-20% 
εμφανίζει καλοήθη απεικονιστικά χα-
ρακτηριστικά: στρογγυλό ή ωοειδές 
σχήμα, σαφή όρια (σε ποσοστό 57%) 
και οπίσθια ακουστική ενίσχυση [7, 
10]. Οι Schrading και Kuhl [11] ανα-
φέρουν μορφολογία ινοαδενώματος 
στον υπέρηχο στο 35% των καρκίνων 
σε γυναίκες με οικογενή καρκίνο του 
μαστού, πολλές εκ των οποίων είχαν 
BRCA 1 μετάλλαξη και τριπλά αρνητι-
κό καρκίνο.
Στη μαγνητική στο 95% των περιπτώ-
σεων παρατηρείται μονήρης μάζα με 
καλοήθη μορφολογικά χαρακτηριστι-
κά: στρογγυλό ή ωοειδές σχήμα, με 
σαφή όρια.  Στις μισές περίπου περι-
πτώσεις αναγνωρίζεται υψηλό σήμα 
σε Τ2 ακολουθίες η οποία αντιστοιχεί 
σε περιοχή νέκρωσης [7]. Η παρουσία 
νέκρωσης αποτελεί χαρακτηριστικό 
πτωχής πρόγνωσης που σχετίζεται με 
αυξημένη πιθανότητα υποτροπής και 
μεταστάσεων καθώς και αυξημένη 
θνητότητα.  Στο 80% των περιπτώ-
σεων παρατηρείται δακτυλιοειδής 
εμπλουτισμός [12-14]. Η παρουσία 
περιεστιακού οιδήματος σχετίζεται 
επίσης συχνά με τον τριπλά αρνητι-
κό καρκίνο και γενικότερα με τους ER 
αρνητικούς καρκίνους [15]. Το περιε-
στιακό οίδημα σχετίζεται με τα χαρα-
κτηριστικά των πιο βιολογικά επιθε-
τικών όγκων (υψηλό Τ και Ν στάδιο, 
υψηλό grade και  ki-67), αποτελώντας 

στοιχείο πτωχής πρόγνωσης [16]. 

Her2 μοριακός τύπος
Αποτελούν το 15% των καρκίνων του 
μαστού, παρατηρείται υπερέκφρα-
ση του ογκογονιδίου Her2 και είναι 
συνήθως υψηλού grade (grade 2 και 
3), με δυσμενή πρόγνωση, καλύτερη 
όμως από τον τριπλά αρνητικό, με πε-
νταετή επιβίωση που φτάνει το 30% 
[17].
Στο 78% των περιπτώσεων εμφανί-
ζουν μικροαποτιτανώσεις συνήθως 
πλειόμορφες (87%) αλλά και άμορ-
φες ή στικτές, χωρίς να είναι ωστόσο 
παθογνωμονική η παρουσία τους. Στο 
53% των περιπτώσεων παρατηρείται 
πολυεστιακότητα με την παρουσία 
συνοδού in situ καρκινώματος (DCIS) 
σε ποσοστό 87% [18]. Στον υπέρηχο 
όταν εμφανίζεται ως μάζα έχει όρια 
γωνιώδη (32%) ή μικρολοβωτά (27%) 
ενώ 36% των όγκων έχουν υπερηχο-
ϊκή άλω. Στο 32% των περιπτώσεων 
δεν παρατηρείται μάζα [10].
Στη μαγνητική μπορεί να εμφανιστεί 
ως μάζα με σχήμα στογγυλό ή ωοει-
δές (47%) ή λοβωτό (41%) και όρια 
ακτινωτά (51%) ή ανώμαλα (48%) με 
ετερογενή εμπλουτισμό (79%). Συχνά 
παρατηρείται μη-ογκόμορφος (non-
mass) εμπλουτισμός [19].

Luminal A και Luminal B 
μοριακός τύπος
Ο Luminal Α τύπος αποτελεί πάνω 
από το 50% των καρκίνων του μα-
στού, ενώ ο Luminal Β το 15%. Και 
οι δύο τύποι έχουν θετικούς ορμο-
νικούς υποδοχείς και αρνητικό Her2 
(το 30% των Luminal Β είναι Her2-θε-
τικοί), με ki-67% μικρότερο από 14% 
στον τύπο Α και μεγαλύτερο από 14% 
στον τύπο Β [2]. Ο Luminal Α εμφανί-
ζει εξαιρετικά καλή πρόγνωση με πε-
νταετή επιβίωση 80%, ενώ ο Luminal 
B εμφανίζει χειρότερη πρόγνωση με 
πενταετή επιβίωση 40%, ωστόσο κα-
λύτερη από τους non-luminal τύπους 
[17].
Στη μαστογραφία απεικονίζονται ως 
μάζα με ακτινωτά και ανώμαλα όρια 
(45%) με επασβεστώσεις στο 28% 
των περιπτώσεων [10]. Στον υπέρηχο 

παρατηρείται μάζα με όρια ανώμαλα 
στο 90% των περιπτώσεων, γωνιώδη 
(36%) ή μικρολοβωτά (23%) [10]. 
Στη μαγνητική στο 67%-93% παρατη-
ρείται μάζα με ανώμαλο σχήμα (32%) 
και σε πολύ μεγάλο ποσοστό με ανώ-
μαλα και ακτινωτά όρια (86%), ίσης 
με ενδιάμεσης έντασης σήματος στις 
Τ2 ακολουθίες με ετερογενή εμπλου-
τισμό (97%). Στο 44% των περιπτώσε-
ων είναι μονοεστιακό, στο 44% πο-
λυεστιακό και στο 9% πολυκεντρικό. 
Λιγότερο συχνά παρατηρείται non-
mass τμηματικός εμπλουτισμός [13].

Kinetics – Diffusion 
Weighted Imaging (DWI) – 
Ελαστογραφία 
Η Μαγνητική Μαστών εκτός από 
την εκτίμηση των μορφολογικών χα-
ρακτηριστικών του όγκου μας δίνει 
επίσης τη δυνατότητα της εκτίμησης 
της αιμοδυναμικής συμπεριφοράς 
του όγκου μετά την ενδοφλέβια χο-
ρήγηση παραμαγνητικής σκιαγραφι-
κής ουσίας.  Οι Blaschke και Abe [20] 
αναφέρουν πως η μόνη στατιστικά 
σημαντική διαφορά αφορά την πιο 
έντονη πρόσληψη στην αρχική φάση 
στον Her2 τύπο συγκριτικά με τους 
υπόλοιπους, ενώ δεν υπάρχουν στα-
τιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των διαφορετικών υπότυπων όσον 
αφορά τον τύπο της καμπύλης στην 
καθυστερημένη φάση.
Στις DWI ακολουθίες το 97% των 
καρκίνων του μαστού εμφανίζουν 
περιορισμό της διάχυσης και κατά 
συνέπεια υψηλό σήμα. Μελέτες ανα-
φέρουν υψηλότερες ADC τιμές στον 
τριπλά αρνητικό καρκίνο συγκριτικά 
με τους υπόλοιπους τύπους [13], ενώ 
άλλες μελέτες αναφέρουν υψηλό-
τερες ADC τιμές των ER-αρνητικών 
όγκων συγκριτικά με τους ER-θετι-
κούς [21].
Η Ελαστογραφία είναι μία χρήσιμη 
μέθοδος για τη διαφορική διάγνω-
ση των κακοήθων από τις καλοήθεις 
αλλοιώσεις του μαστού, με πολύ 
υψηλή ευαισθησία (97%) και ειδικό-
τητα (83%). Οι τριπλά αρνητικοί όγκοι 
συνήθως είναι πολύ σκληροί (42,3%), 
χωρίς ωστόσο να μπορεί η ελαστο-
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γραφία να χρησιμοποιηθεί από μόνη 
της για τη διάκριση των τριπλά αρνη-
τικών καρκίνων από τους άλλους μο-
ριακούς υπότυπους [22, 23].

Συμπέρασμα
Ο κάθε διαφορετικός μοριακός υπό-
τυπος αποδίδει συχνά ένα συγκεκρι-
μένο απεικονιστικό φαινότυπο. Μία 
μονήρης μάζα με ομαλά και σαφή 
όρια, οπίσθια ακουστική ενίσχυση 

στον υπέρηχο και στη μαγνητική με 
υψηλό Τ2 σήμα και δακτυλιοειδή 
εμπλουτισμό συνηγορεί υπέρ του 
τριπλά αρνητικού τύπου. Μη-ογκό-
μορφη (non-mass) βλάβη με παρου-
σία επασβεστώσεων συνηγορεί υπέρ 
Her2 τύπου, ενώ οι μάζες με ακτινω-
τά όρια είναι σχεδόν πάντα luminal 
τύπου.
Οι απεικονιστικές μέθοδοι είναι μη-ε-
πεμβατικές και ευρέως διαθέσιμες 

επιτρέπουν τη συνολική εκτίμηση του 
όγκου, ενώ έχει βρεθεί πως είναι δυ-
νατή απεικονιστικά η προεγχειρητική 
ανάδειξη των πιο επιθετικών μορια-
κών υπότυπων με στόχο πάντα την 
καλύτερη εξατομικευμένη θεραπεία. 
Ο ρόλος του ακτινολόγου δεν περιο-
ρίζεται πλέον μόνο στη διάγνωση του 
καρκίνου του μαστού αλλά και στην 
εκτίμηση της πρόγνωσης.

Εικόνα 1: Τριπλά αρνητικός μεταπλαστικός καρκίνος υψηλού grade σε γυναίκα 59 ετών με ψηλαφητό ογκίδιο στο δεξιό μαστό. (α) Στη μαστογραφία 
αναγνωρίζεται μονήρης μάζα με ωοειδές σχήμα, σαφώς περιγεγραμμένη. (β, γ) Στον υπέρηχο αναγνωρίζεται ωοειδής μάζα με ομαλά και σαφή όρια 
και οπίσθια ακουστική ενίσχυση, με πολύ αυξημένη αγγείωση.

Εικόνα 2: Τριπλά αρνητικό μεταπλαστικό καρκίνωμα υψηλού grade σε γυναίκα 26 ετών με ψηλαφητό ογκίδιο στον 
αριστερό μαστό. Στη μαγνητική αναγνωρίζεται μονήρης μάζα με ομαλά και σαφή, λοβωτά όρια, με περιοχές υψηλής 
έντασης σήματος και περιεστιακού οιδήματος σε Τ2 ακολουθίες  (α, γ) και δακτυλιοειδή εμπλουτισμό μετά τη χορήγη-
ση σκιαγραφικού στις εικόνες αφαίρεσης (β, δ). Διογκωμένος μεταστατικός λεμφαδένας στην αριστερή μασχάλη (ε).
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Εικόνα 4:  Luminal A πορογενές διηθητικό καρκίνωμα σε γυναίκα 57 ετών. (α) Στην μαστογραφία αναγνωρίζεται μάζα με ακτινωτές προσεκβολές. Στη 
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Η ανοσοθεραπεία είναι το μεγά-
λο βήμα στην ογκολογία στον 
αιώνα αυτό, με πρωταγωνι-

στές τους παράγοντες που καταστέλ-
λουν τη δυνατότητα των όγκων να 
ξεφεύγουν από την ανοσοεπιτήρηση 
του οργανισμού του ασθενούς. Η 
παρουσία μεγάλης καταιγίδας από 
μεταλλάξεις σε όγκους με γνωστές 
περιβαλλοντικές αιτίες όπως το με-
λάνωμα και οι καρκίνοι πνεύμονα 
και κεφαλής/τραχήλου, έκαναν τους 
ερευνητές να διερευνήσουν τους 
ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες 
πρώτα στους όγκους εκείνους, διότι η 
παρουσία πολλών μεταλλάξεων θεω-
ρείται παράγοντας ευαισθησίας στην 
ανοσοθεραπεία.

Ο καρκίνος του μαστού θεωρείται 
γενικά ως μια μορφή καρκίνου χω-
ρίς μεγάλο φορτίο μεταλλάξεων(1).
Εκτεταμένη έρευνα έχει δείξει ότι ο 
καρκίνος του μαστού, παρόλη την 
έλλειψη καταιγισμού μεταλλάξεων, 
έχει ένα ενεργό μικροπεριβάλλον με 
πολλά λεμφοκύτταρα του ανοσοποι-
ητικού, τα λεγόμενα tumor infiltrating 
lymphocytes(TILs)(2).Μάλιστα η πα-
ρουσία TILs στο μικρο περιβάλλον 
των όγκων μαστού φαίνεται ότι παί-
ζει προγνωστικό ρόλο στον καρκίνο 
μαστού, ευμενή στον τριπλά αρνητι-
κό και στον HER2 θετικό και μάλλον 
δυσμενή στον ορμονοευαίσθητο.
Ο συνδέτης PDL1(program death 

lig and 1) βρίσκεται στα καρκινικά 
κύτταρα και είναι μέρος του μηχανι-
σμού διαφυγής τους από την ανοσο-
επιτήρηση. Έτσι,η καταστολή του έχει 
σαν αποτέλεσμα την διέγερση του 
ανοσοποιητικού ενάντια στον όγκο. 
Πολλοί παράγοντες μελετώνται στην 
ανοσοθεραπεία του καρκίνου, άλλοι 
στοχεύοντας το PDL1 και άλλοι άλλα 
σημεία του ιδίου μηχανισμού, όπως 
το CTLA-4 και το PD1.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, στον καρκί-
νο του μαστού η παρουσία TILsστον 
όγκο φαίνεται να έχει  ιδιαίτερη ση-
μασία στον τριπλά αρνητικό καρκίνο 
μαστού, μορφή ιδιαίτερα επιθετική, 
με δυσμενή πρόγνωση.

Η πρώτη επιτυχής ανοσοθεραπεία 
στον καρκίνο του μαστού αφορά 
ακριβώς την αντιμετώπιση του μετα-
στατικού, τριπλά αρνητικού καρκίνου 
μαστού με έναν αντιPDL1 παράγο-
ντα, το atezolizumab. Στη μελέτη I 
Mpassion 130 που δημοσιεύτηκε στο 
New England Journal of Medicine, 
902 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να 
λάβουν nab-πακλιταξέλη ή nab-πα-
κλιταξέλη + atezolizumab.(3)Αυτή η 
ταξάνη επελέγη διότι η χορήγησή της 
δεν απαιτεί προετοιμασία με κορτι-
ζόνη, η οποία θεωρήθηκε δυνητικά 
ανοσοκατασταλτική. Η μελέτη απέ-
δειξε στατιστικά σημαντικό όφελος 

στην άνευ προόδου της νόσου και τη 
συνολική επιβίωση των ασθενών στο 
σύνολό τους και ιδιαίτερα, στην υπο-
ομάδα με υπερέκφραση του PDL1,της 
οποίας η διάμεση συνολική επιβίωση 
αυξήθηκε από 15,5 σε 25 μήνες!

Παράλληλα, διενεργήθηκε και άλλη 
μελέτη με τον αντι PD1 παράγοντα 
pembrolizumab σε εισαγωγική (προ-
εγχειρητική) θεραπεία πρώιμου,τρι-
πλά αρνητικού καρκίνου μαστού 
επίσης με ευνοϊκά αν και πρώιμα 
αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, η προ-
σθήκη του pembrolizumab σε εισα-
γωγική χημειοθεραπεία με πλατινού-
χο συνδυασμό αύξησε κατά πολύ τα 
ποσοστά παθολογο ανατομικής πλή-
ρους ύφεσηςαλλά για την επιβίωση 
είναι ακόμα πολύ νωρίς για να υπάρ-
χουν στατιστικά ισχυρά δεδομένα.(4)

Έτσι για πρώτη φορά ύστερα από 
χρόνια έχουμε βελτίωση στην επι-
βίωση της μεταστατικής νόσου της 
υπο-ομάδας αυτής και ένα ρόλο για 
την ανοσοθεραπεία στον καρκίνο μα-
στού εν γένει. Εν τω μεταξύ, αναμέ-
νονται ακόμα τα δεδομένα και άλλων 
μελετών σε άλλες υποομάδες.

Έχει θέση η ανοσοθεραπεία στον 
καρκίνο του μαστού;

Ευαγγελία Ραζή | MD PhD

                                Παθολόγος - Ογκολόγος

                                Διευθύντρια Γ’ Παθολογικής - Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ.
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΟΡΜΟΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ 

ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥ PI3K

Γεώργιος Λύπας  | Παθολόγος Ογκολόγος

  Διευθυντής Τμήματος Γενετικής Ογκολογίας/ 
Παθολογικής Ογκολογίας

 Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

Ο προσδιορισμός γενετικών 
ιδιαιτεροτήτων του όγκου 
και η μοριακή τους στόχευ-

ση φαίνεται ότι αποδίδει με αργά 
αλλά σταθερά βήματα στον καρκίνο 
του μαστού. Με την λογική “divide 
& conquer” (διαίρει και βασίλευε) 
καθορίζονται νέες υποομάδες του 
καρκίνου, που αντιστοιχούν σε κα-
τηγορίες ασθενών, οι οποίες τελικά 
μπορούν να οφεληθούν κλινικά από 
την θεραπεία με νέους παράγοντες
Στον συχνότερο μοριακό υπότυπο 
του καρκίνου του μαστού, αυτόν που 
εκφράζει ορμονικούς υποδοχείς, 
ανιχνεύθηκε κατηγορία ασθενών με 
μετάλλαξη στο γονίδιο PIK3CA. Η με-
τάλλαξη αυτή ανευρίσκεται στο 30-
40% των ασθενών με ER+ προχωρη-
μένο καρκίνο μαστού. Η ανίχνευσή 
των μεταλλάξεων PIK3CA μπορεί να 
γίνει, είτε απευθείας στον νεοπλα-
σματικό ιστό είτε με την μέθοδο της 
υγρής βιοψίας. Στις ασθενείς αυ-
τής της κατηγορίας,  δοκιμάστηκε η 
δραστικότητα μιας νέας οικογένειας 
φαρμάκων, που ονομάζονται ανα-
στολείς PI3K, τα οποία αναστέλλουν 
το ενδοκυττάριο μονοπάτι διαμετα-
γωγής σήματος της PI3 κινάσης, οδη-
γώντας σε καταστροφή του κακοή-
θους κυττάρου.
Ο φαρμακευτικός παράγοντας αυτής 

της κατηγορίας με τα σημαντικό-
τερα ως τώρα αποτελέσματα είναι 
το alpelisib, ένας από του στόμα-
τος χορηγούμενος αναστολέας τυ-
ροσινικής κινάσης. Η έγκρισή του 
βασίστηκε στα αποτελέσματα της 
διεθνούς, πολυκεντρικής, φάσεως 
3 μελέτης SOLAR-1, στην οποία η 
προσθήκη του alpelisib στην θερα-
πεία με φουλβεστράντη συγκρίθηκε 
με εικονικό φάρμακο, σε πληθυσμό 
ασθενών στις οποίες είχε ήδη απο-
τύχει μία γραμμή ενδοκρινικής θε-
ραπείας. Στις ασθενείς στις οποίες 
ανιχνεύθηκε μετάλλαξη του PIK3CA 
, το διάστημα χωρίς πρόοδο της νό-
σου (PFS) ήταν περίπου διπλάσιο και 
έφτανε τους 11 μήνες για τον συν-
δυασμό alpelisib + fulvestrant έναντι 
5,7 μηνών, που επιτυγχανόταν μέσω 
της μονοθεραπείας με fulvestrant . 
Όταν η αξιολόγηση της ανταπόκρι-
σης έγινε από ανεξάρτητη επιτρο-
πή, βρέθηκε ότι το κλινικό όφελος 
ήταν πρακτικά τριπλασιαμός του PFS 
(11,1 μήνες έναντι 3,7).  Χαρακτηρι-
στικό είναι ότι ο ίδιος συνδυασμός 
δεν απέδωσε στατιστικώς σημαντικό 
κλινικό όφελος στις ασθενείς χωρίς 
μετάλλαξη του PIK3CA, επιβεβαιώ-
νοντας τον μηχανισμό δράσης του 
φαρμάκου.
To alpelisib είναι λοιπόν ο πρώτος 

φαρμακευτικός παράγοντας της 
κατηγορίας των αναστολέων PI3K,  
που προσφέρει  ουσιαστικό κλινικό 
όφελος στην έκβαση του προχωρη-
μένου καρκίνου του μαστού με  θε-
τικούς ορμονικούς υποδοχείς. Βάσει 
αυτού του κλινικού οφέλους, ο FDA 
ενέκρινε τον περασμένο Μάιο το 
alpelisib για τις γυναίκες με προχω-
ρημένο,ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο 
μαστού, που έχουν λάβει ήδη μία 
γραμμή ενδοκρινικής θεραπείας για 
προχωρημένη νοσο & φέρουν στον 
όγκο τους μετάλλαξη του γονιδίου 
PIK3CA. 
Αντιστοιχη έγκριση αναμένεται και 
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρ-
μάκων για τους επόμενους μήνες.
Η θεραπεία με αναστολείς PI3K συ-
νοδεύονται δυστυχώς και από ανε-
πιθύμητες ενέργειες. Πέρα από την 
αιματολογική τοξικότητα, την υπέρ-
ταση, τη βλεννογονίτιδα, την βιοχη-
μική διαταραχή ηπατικής & νεφρι-
κής λειτουργίας, χαρακτηριστικό της 
κατηγορίας αυτής των φαρμάκων 
είναι η υπεργλυκαιμία.
Πριν λοιπόν την έναρξή τους, είναι 
αναγκαίο να ελέγχονται οι ασθενείς 
για την ύπαρξη σακχαρώδους δια-
βήτη, καθώς η χρήση του φαρμάκου 
απορρυθμίζει τα επίπεδα της γλυκό-
ζης στο αίμα.  Επίσης, πρέπει να πα-
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ρακολουθούνται για τυχόν ανάπτυξη 
διάμεσης πνευμονίτιδας, διάρροιες, 
δερματικά εξανθήματα. Η αντιμετώ-
πιση αυτών των ανεπιθυμήτων ενερ-
γειών είναι γνωστή  & γίνεται βάσει 

αλγορίθμων από τις ειδικότητες που 
συμμετέχουν στις ογκολογικές ομά-
δες.
Το alpelisib θα είναι διαθέσιμο για 
ασθενείς στην Ελλάδα, πριν από την 

επίσημη έγκριση του φαρμάκου από 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμά-
κων, μέσω προγραμμάτων πρώιμης 
πρόσβασης σε Ογκολογικά τμήματα 
του δημοσίου & ιδιωτικού τομέα.
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Τα τελευταία χρόνια, τα ποσοστά 
επιβίωσης από τον καρκίνο του 
μαστού αυξάνονται συνεχώς, 

ενώ έχει πλέον αποδειχθεί από μεγά-
λες μελέτες ότι σε αυτό συνεισφέρει  
και η ακτινοθεραπεία. Οι περιοχές 
που ακτινοβολούνται, ανάλογα με 
την αρχική σταδιοποίηση, είναι ο μα-
στός μετά από ογκεκτομή ή το θωρα-
κικό τοίχωμα μετά από μαστεκτομή. 
Ορισμένες φορές είναι απαραίτητο 
να συμπεριλαμβάνονται και οι λεμ-
φαδένες της περιοχής (υπερκλείδιοι, 
μασχαλιαίοι και έσω μαστικοί). 
Ο σκοπός της θεραπείας αυτής  εί-
ναι η χορήγηση της βέλτιστης δό-
σης ακτινοβολίας στον όγκο-στόχο, 
με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση της 
δόσης στους γύρω υγιείς ιστούς. Η 
ιδιαιτερότητα του μαστού είναι ότι 
πρόκειται για ένα όργανο το οποίο 
κινείται διαρκώς εξαιτίας της κίνησης 
του θωρακικού τοιχώματος κατά την 
αναπνοή. Ταυτόχρονα με τον στόχο 
όμως, σε διαρκή κίνηση βρίσκονται 
και τα φυσιολογικά όργανα, όπως η 
καρδιά και οι πνεύμονες. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα κατά την διάρκεια 
της θεραπείας μέρος αυτών να βρί-
σκονται στην περιοχή ακτινοβόλησης 
και επομένως να ακτινοβολούνται. 

Παράλληλα, ένα μεγάλο ποσοστό 
γυναικών λαμβάνει και χημειοθε-
ραπεία, ανάλογα με το στάδιο της 
νόσου, η οποία επιβαρύνει περαιτέ-
ρω τους φυσιολογικούς ιστούς. Σύγ-
χρονες μελέτες1,2 με μεγάλο αριθμό 
ασθενών αναφέρουν ότι γυναίκες με 
καρκίνο αριστερού μαστού που υπο-
βάλλονται σε ακτινοθεραπεία, έχουν 
σημαντικό κίνδυνο να εμφανίσουν 
καρδιακή ή και πνευμονική νόσο ως 
απώτερη παρενέργεια κάποια στιγμή 
στη ζωή τους. Σαφείς κατευθυντήρι-
ες οδηγίες ως προς το ποιες γυναίκες 
έχουν ένδειξη να ακτινοβοληθούν με 
αυτή την τεχνική, δεν έχουν καθορι-
στεί μέχρι τώρα. Σημαντικό ρόλο στην 
θεραπευτική αυτή απόφαση έχει η 
ηλικία της ασθενούς, η ακριβής ανα-
τομική θέση της καρδιάς, η ανατομία 
του θωρακικού κλωβού, το καρδιολο-
γικό ιστορικό της ασθενούς, η αρχική 
εντόπιση του όγκου (έσω τεταρτη-
μόρια μαστού), καθώς και η ένδειξη 
για ακτινοβόληση των έσω μαστικών 
λεμφαδένων. 
Στην καθημερινή πρακτική αυτό επι-
τυγχάνεται εξατομικεύοντας την θε-
ραπευτική αντιμετώπιση για κάθε 
ασθενή και κυρίως, επιλέγοντας την 
κατάλληλη τεχνική. Η τρισδιάστατη 

σύμμορφος ακτινοθεραπεία (3D-CRT) 
είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη 
τεχνική εξωτερικής ακτινοθεραπείας 
στην ακτινοβόληση του μαστού. Τα 
τελευταία χρόνια, μια βελτιωμένη 
εκδοχή της 3D-CRT, η γνωστή πλέον 
IMRT (ακτινοθεραπεία διαμορφού-
μενης έντασης) όπως και η VMAT 
(ογκομετρική τοξοειδής ακτινοθερα-
πεία διαμορφούμενης δέσμης) χρη-
σιμοποιούνται και στον καρκίνο του 
μαστού, γιατί επιτυγχάνουν καλύτε-
ρη κατανομή της δόσης στο μαζικό 
παρέγχυμα ή στο θωρακικό τοίχωμα, 
αποφεύγοντας καλύτερα τους φυσιο-
λογικούς ιστούς. Τα τελευταία χρόνια 
υπάρχει η δυνατότητα χρήσης καινο-
τόμων εξαρτημάτων του γραμμικού 
επιταχυντή, ώστε να περιορίζεται 
περεταίρω η άσκοπη ακτινοβόλη-
ση της καρδιάς και των πνευμόνων. 
Παράδειγμα αποτελεί η ακτινοθερα-
πεία σε βαθιά εισπνοή. Το σύστημα 
αυτό (ABC)(εικ.1, εικ.2) είναι μια μη 
επεμβατική εξελιγμένη τεχνική, η 
οποία βοηθά την ασθενή να ελέγχει 
την αναπνοή της κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας. Η ακτινοβόληση γίνε-
ται μόνο όταν η ασθενής βρίσκεται σε 
βαθιά εισπνοή. Η διαδικασία επιτρέ-
πει τη χορήγηση της ακτινοθεραπείας 

Σοφία Π. Κοσμίδη | Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος

 Αναπληρώτρια Διευθύντρια Κέντρου 

 Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Νοσοκομείο Υγεία

Ακτινοθεραπεία αριστερού μαστού 
με την τεχνική της βαθιάς εισπνοής. 

Πότε? Πώς? Γιατί?
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στη φάση βαθιάς εισπνοής, κατά την 
οποία η απόσταση της καρδιάς από 
τον μαζικό αδένα είναι η μεγαλύτερη 
(εικ.4), ενώ ταυτόχρονα η δόση ακτι-
νοβολίας που λαμβάνει η καρδιά και 
ο πνεύμονας ελαχιστοποιείται. Ο μα-
στός παραμένει ακινητοποιημένος, 
επιτρέποντας τη στοχευμένη χορή-
γηση ακτινοβολίας, προστατεύοντας 
πλήρως την καρδιά και τον πνεύμονα 

(εικ.3). Με τον τρόπο αυτό διασφαλί-
ζεται η επαναληψιμότητα της θέσης 
του μαστού και των υγιών οργάνων, 
αυξάνοντας την ακρίβεια της θερα-
πείας.

Είναι σημαντικό για την ιατρική ομά-
δα της γυναίκας η οποία νοσεί από 
καρκίνο του μαστού να επιτυγχάνει 
την ίασή της. Λαμβάνοντας όμως 

υπόψη τις ραγδαίες εξελίξεις τόσο 
στα χημειοθεραπευτικά φάρμακα 
όσο και στην τεχνολογία, ο στόχος 
πλέον είναι η γυναίκα να ιαθεί αλλά 
και ταυτόχρονα να έχει την δυνατό-
τητα να συνεχίσει την ζωή της με όσο 
το δυνατόν καλύτερη ποιότητα ζωής, 
χωρίς προβλήματα από τις απώτερες 
παρενέργειες.

Εικ. 1
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Εικ.2 Μονιτορ παρακολούθησης αναπνοής της ασθενούς κατά την συνεδρία

Εικ.3
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1. Long term cardiovascular mortality 
after radiotherapy for breast cancer: A 
systematic review and meta-analysis 

,P.Sardar, Clinical Cardiology, February 
2017
2. Risk of ischemic heart disease after 

radiotherapy for breast cancer, The 
New England Journal of Medicine, 
Sarah C. Darby, Ph.D. , June 2013

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εικ. 4 Απομάκρυνση της κοιλίας του καρδιακού μυ κατά την βαθιά εισπνοή
A-C   Ελεύθερη αναπνοή

B-D   Βαθιά εισπνοή  
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Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

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

Pfizer Hellas Α.Ε. Λ. Μεσογείων 243, 154 51 Νέο Ψυχικό, Τηλ.: 210 6785800
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