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Η θνητότητα επεμβάσεων υψηλού
κινδύνου

Πλάτων Κεχαγιάς, Ρωμύλος Απατσίδης

Οδηγίες προς τους συγγραφείς
Τα ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ είναι τριμηνιαίο περιοδικό γενικής ύλης και απευθύνεται στους γιατρούς κάθε
ειδικότητας. Δεκτά για δημοσίευση είναι άρθρα γραμμένα από γιατρούς των Νοσοκομείων του Ομίλου
ΥΓΕΙΑ και από επιστήμονες συναφών επαγγελμάτων. Τα άρθρα πρέπει να έχουν επίκαιρο επιστημονικό
ενδιαφέρον, να είναι βιβλιογραφικά πλήρως τεκμηριωμένα, σύντομα, μέχρι 1.200 λέξεις, γραμμένα με
σαφήνεια, κατανοητά από γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, όχι μόνο από τους ειδικούς επί του θέματος
που πραγματεύονται. Κύριο κορμό του περιοδικού αποτελούν οι ανακοινώσεις περιπτώσεων, οι σύντομες
ανασκοπήσεις, τα επίκαιρα θέματα. Δεκτές, επίσης, διδακτικές απεικονίσεις, κουίζ, δοκιμασίες αυτοελέγχου. Για τη μορφή του άρθρου και την αναγραφή της βιβλιογραφίας παρακαλούνται οι συγγραφείς να
συμβουλεύονται προηγούμενα τεύχη του περιοδικού. Όλα τα άρθρα ελέγχονται από συντακτική επιτροπή,
η οποία κρίνει αν το άρθρο είναι κατάλληλο προς δημοσίευση ως έχει ή ύστερα από υποδεικνυόμενες
τροποποιήσεις. Μετά την έγκριση της συντακτικής επιτροπής, το άρθρο υπόκειται σε συντακτικές και
γραμματικές διορθώσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν και περικοπές φράσεων ή ολόκληρων παραγράφων, ώστε να γίνει περισσότερο περιεκτικό και εύληπτο.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή, μερική ή ολική, περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου του περιοδικού, με
οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, χωρίς έγγραφη άδεια του εκδότη και του ιδιοκτήτη. Η άποψη των συντακτών των άρθρων δεν εκφράζει απαραίτητα και την επίσημη
άποψη του εκδότη και του ιδιοκτήτη.

Γράμμα από τη σύνταξη
Η εμβάθυνση των γνώσεών μας όσον αφορά στη βιολογική συμπεριφορά και στην ποικιλότητα του καρκίνου του μαστού
έχει ως συνέπεια την πιο αποτελεσματική αντιμετώπισή του.
Στο ανά χείρας τεύχος του περιοδικού ÇΙατρικά ΑνάλεκταÈ αναπτύσσονται, από γνώστες του αντικειμένου ιατρούς, οι
εξελίξεις που υπήρξαν τα τελευταία χρόνια, ώστε ο αναγνώστης να αποκομίσει σημαντικά ολοκληρωμένη εικόνα του
θέματος και των επιμέρους ζητημάτων, όπως η απεικονιστική διάγνωση, η βιοψία, η σημασία του φρουρού λεμφαδένα,
οι υπότυποι και η μοριακή ταξινόμηση, η χειρουργική θεραπεία, η ανάπλαση του μαστού, η χημειοθεραπεία και η
ακτινοθεραπεία.
Το τεύχος ολοκληρώνεται με μια συμπυκνωμένη και περιεκτική αναφορά στη θνητότητα των επεμβάσεων υψηλού
κινδύνου.

Ιωάννης Αποστολάκης
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Σταμάτης Αθ. Μερκούρης
Ακτινολόγος, Επιμελητής Κέντρου Μαστού ΜΗΤΕΡΑ
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Η σημαντική μείωση στη θνητότητα από τον καρκίνο
του μαστού, που έχει φτάσει το 30% από το 1990, είναι ένα επίτευγμα της ιατρικής επιστήμης και οφείλεται
σε μεγάλο ποσοστό στην έγκαιρη διάγνωση μέσω της
μαστογραφίας.
Μαστογραφία αποκαλείται η ακτινογραφία των μαστών,
η οποία μπορεί να είναι προληπτική ή διαγνωστική. Η
προληπτική μαστογραφία γίνεται σε γυναίκες που δεν
έχουν συμπτώματα ή σημάδια της νόσου. Πρόκειται για
δύο λήψεις του κάθε μαστού σε κεφαλουραία και πλάγια προβολή. Μπορούν να απεικονιστούν αλλοιώσεις που
δεν είναι αντιληπτές από την κλινική εξέταση, καθώς η
μαστογραφία μπορεί να αναδείξει παθολογικά ευρήματα
με μέση διάμετρο τα 8 mm, ενώ μια αλλοίωση πρέπει να
έχει διάμετρο της τάξης των 15 mm για να είναι κλινικά
ανιχνεύσιμη. Η προληπτική μαστογραφία είναι η εξέταση
εκλογής για την ανίχνευση και διερεύνηση των αποτιτανώσεων όταν δε συνοδεύονται από κλινικό εύρημα, που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ενδεικτικά σημεία κακοήθειας.
Όταν υπάρχει κλινικό εύρημα ή σύμπτωμα, τότε η μαστογραφία που γίνεται ονομάζεται διαγνωστική. Εκτός
από την παρουσία ψηλαφητής διόγκωσης, συμπτώματα
που σχετίζονται με πιθανή κακοήθεια είναι η πάχυνση
του δέρματος, η εισολκή της θηλής, η ερυθρότητα ή ο
πόνος. Πρόκειται για συμπτώματα που εμφανίζονται και
σε αρκετές καλοήθεις καταστάσεις, κάτι που καθιστά τη
διάκριση δυσχερή. Με τον όρο διαγνωστική μαστογραφία
αναφέρονται και όλες οι συμπληρωματικές, εξειδικευμένες μαστογραφικές λήψεις με εντόπιση και μεγέθυνση
που διενεργούνται για τη διερεύνηση συγκεκριμένων ευρημάτων ή μεταβολών των μαστών που προκύπτουν κατά
τη διάρκεια προληπτικών μαστογραφιών.
Η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού μέσω της
προληπτικής μαστογραφίας σημαίνει ότι η αντιμετώπιση
και η θεραπεία μπορούν να αρχίσουν σε πρώιμο στάδιο,
πριν συμβεί διασπορά της νόσου. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι η προληπτική μαστογραφία μπορεί να βοηθήσει
στη μείωση του αριθμού των θανάτων από καρκίνο του
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μαστού σε γυναίκες μεγαλύτερες των 40 ετών.

Πότε γίνεται η μαστογραφία
Στο παρελθόν οι οδηγίες για τον προληπτικό μαστογραφικό έλεγχο ήταν κοινές για όλες τις γυναίκες, ανεξάρτητα από τους παράγοντες κινδύνου. Όμως, έπειτα από
διάφορες μελέτες, η SBI (Society of Breast Imaging) και
το ACR (American College of Radiology) καθόρισαν πλέον
διαφορετικό χρονοδιάγραμμα ανάλογα με γενετικούς και
κληρονομικούς παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα
καρκίνου του μαστού. Σύμφωνα, λοιπόν, με την SBI και το
ACR προτείνεται:
Ετήσια μαστογραφία σε όλες τις γυναίκες μετά την
ηλικία των 40 ετών.
Σε γυναίκες με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου
του μαστού, δηλαδή σε γυναίκες με γνωστή μετάλλαξη
των γονιδίων BRCA1 ή BRCA2 ή σε γυναίκες που δεν έχουν ελεγχθεί για τέτοιου είδους γονιδιακή προδιάθεση,
αλλά έχουν συγγενείς πρώτου βαθμού (μητέρες, αδελφές
ή κόρες) που αποδεδειγμένα έχουν μετάλλαξη των BRCA
γονιδίων, ετήσια μαστογραφία μετά την ηλικία των 30.
Πρόκειται για τις πιο κοινές μεταλλάξεις που προκαλούν
κληρονομική προδιάθεση για εμφάνιση καρκίνου του μαστού. Συγκεκριμένα η μετάλλαξη του BRCA1 αυξάνει τον
κίνδυνο εμφάνισης κακοήθειας στο μαστό σε ποσοστό
19% μέχρι την ηλικία των 40 και κατά 85% συνολικά για
τη διάρκεια της ζωής της γυναίκας. Η μετάλλαξη του γονιδίου BRCA2 παρουσιάζει την ίδια αύξηση του διά βίου κινδύνου, αν και φαίνεται ότι η κακοήθεια αναπτύσσεται σε
μεγαλύτερες ηλικίες. Τα συγκεκριμένα γονίδια αυξάνουν
τις πιθανότητες ανάπτυξης κακοήθειας και στις ωοθήκες.
Σε γυναίκες που από το ιστορικό τους προκύπτει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του μαστού σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%, λόγω εμφάνισης
κακοήθειας του μαστού σε συγγενικά πρόσωπα, ετήσιος
προληπτικός μαστογραφικός έλεγχος 10 χρόνια νωρίτερα
από τη μικρότερη από τις ηλικίες διάγνωσης των προσβεβλημένων συγγενών (ποτέ όμως πριν από τα 25 έτη).

n
n

n
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1α.

1β.

1γ.

Εικ. 1. Μαστογραφίες σε κεφαλουραία λήψη σε πυκνό μαστό (α), σε λιποβριθή μαστό (β) και σε λιποβριθή μαστό με εστιακή αλλοίωση
ενδεικτική κακοήθειας (γ). Η διαγνωστική προσπέλαση στο λιποβριθή μαστό είναι ευκολότερη καθώς, όπως φαίνεται, η ακτινοσκιερότητα
του πυκνού μαστού είναι ανάλογη με αυτή της κακοήθειας, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε διαγνωστικά προβλήματα.

Ο κίνδυνος εμφάνισης κακοήθειας στο μαστό υπολογίζεται με μια σειρά μεθόδων με σημαντικότερες τις Gail,
Claus και BRCAPRO. Καθεμία από αυτές τις μεθόδους
βασίζεται σε διαφορετικά δεδομένα του ιστορικού και υπολογίζει διαφορετικούς παράγοντες κινδύνου. Για παράδειγμα η μέθοδος Gail, που είναι και η πιο ευρέως γνωστή,
λαμβάνει υπόψη την καταγωγή, την ηλικία εμμηναρχής,
την ηλικία γέννησης του πρώτου παιδιού, τον αριθμό προηγούμενων βιοψιών του μαστού και τον αριθμό συγγενών
πρώτου βαθμού που έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού. Η Claus συνυπολογίζει το ιστορικό από την πλευρά
του πατέρα και τις ηλικίες των συγγενών που νόσησαν.
Κάθε μέθοδος έχει περιορισμούς και χρησιμοποιείται ανάλογα με τη φύση και τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού
στον οποίο και αναφέρεται, όμως στο σύνολό τους αποτελούν σημαντικά εργαλεία στη διάθεση των ιατρών για να
εκτιμηθεί, έστω και σε αρχική μορφή, η πιθανότητα κάθε
γυναίκας για να εμφανίσει κακοήθεια στο μαστό.
Σε γυναίκες με μητέρα ή αδελφές που εμφάνισαν
προεμμηνοπαυσιακό καρκίνο, ετήσια μαστογραφία στην
ηλικία των 30 ή 10 χρόνια πριν από την ηλικία της διάγνωσης στο νεότερο προσβεβλημένο συγγενή (όποιο είναι
πιο αργά).
Σε γυναίκες με ιστορικό καρκίνου των ωοθηκών, για
τις οποίες υπάρχει 3 έως 4 φορές μεγαλύτερος κίνδυνος
εμφάνισης επακόλουθης κακοήθειας στο μαστό, ετήσια
μαστογραφία από την ηλικία εμφάνισης της κακοήθειας
των ωοθηκών.
Σε γυναίκες που έχουν ακτινοβοληθεί στο θώρακα
(συνήθως για νόσο Hodgkin) στην ηλικία μεταξύ 10 και
30 ετών, ετήσια μαστογραφία 8 χρόνια μετά τη λήξη της

n

n

n

ακτινοβολίας, αλλά όχι πριν από τα 25.
Σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε βιοψία και έχει
αποδειχθεί ότι πάσχουν από λοβιακού τύπου νεοπλασία
(LCIS ή λοβιακή άτυπη υπερπλασία), άτυπη πορογενή υπερπλασία (ADH), πορογενές ενδοεπιθηλιακό καρκίνωμα
(DCIS), διηθητικό καρκίνο του μαστού, ετήσια μαστογραφία από τη στιγμή της διάγνωσης ανεξάρτητα από την
ηλικία διάγνωσης.

n

Ψηφιακή ή αναλογική μαστογραφία;
Αν και αρκετές μελέτες που έχουν γίνει στο παρελθόν
έχουν δείξει αντίστοιχη ευαισθησία των δύο μεθόδων στη
συνολική ανίχνευση των κακοηθειών του μαστού, η ψηφιακή μαστογραφία χαρακτηρίζεται από υψηλότερη αντίθεση και ανάλυση σε σχέση με την αναλογική, με αποτέλεσμα να είναι σημαντικά πιο ευαίσθητη για τη διερεύνηση
προεμμηνοπαυσιακών ή περιεμμηνοπαυσιακών γυναικών
ή γυναικών με πυκνούς μαστούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις
η ψηφιακή μαστογραφία δίνει πολύ περισσότερες πληροφορίες και θεωρείται η εξέταση εκλογής.

Πότε σταματά ο προληπτικός
μαστογραφικός έλεγχος
Καμία από τις στατιστικές μελέτες που αφορούν τη σχέση
της μαστογραφίας με τη μείωση της θνητότητας δεν περιλαμβάνουν τις ηλικιακές ομάδες μετά τα 74 έτη. Όμως,
δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να μας οδηγεί στην υπόθεση ότι η μαστογραφία παρουσιάζει μειωμένη ευαισθησία
ή αποτελεσματικότητα μεταξύ των μεγαλύτερων σε ηλικία γυναικών. Αντιθέτως έχει αποδειχθεί ότι η ευαισθησία
και η προγνωστική αξία της μαστογραφίας αυξάνονται
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2α.

2β.

2γ.

Εικ. 2. Το υπερηχογράφημα είναι η μέθοδος εκλογής για τη διάκριση μορφωμάτων σε κυστικά (α) και συμπαγή (β), καθώς και για την ανίχνευση εσωτερικής αιματικής ροής (γ). Δίνει συμπληρωματικές ως προς τη μαστογραφία και την κλινική εξέταση πληροφορίες, βοηθώντας
στην καλύτερη δυνατή διάγνωση.

ανάλογα με την αύξηση της ηλικίας. Σε μελέτη που περιέλαβε περίπου 700.000 γυναίκες ηλικίας 66 ως 79
ετών, η συχνότητα του μεταστατικού καρκίνου του μαστού παρουσίαζε μείωση της τάξης του 43% σε αυτές που
ακολουθούσαν πρόγραμμα προληπτικού μαστογραφικού
ελέγχου. Αν και αυτή η μελέτη δεν παρουσιάζει ευθέως
τη θνητότητα από τον καρκίνο του μαστού, δίνει έμμεσα
στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της μαστογραφίας
και σε αυτές τις ηλικίες αποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχει
ηλικία πέρα από την οποία πρέπει να σταματά η προληπτική μαστογραφία.

Προληπτική εξέταση με υπερηχογράφημα
Το υπερηχογράφημα είναι μια απεικονιστική μέθοδος που
στέλνει υψηλής συχνότητας ηχητικά κύματα στο μαστό και
τα μετατρέπει σε εικόνες μέσω μιας ειδικής κεφαλής. Η έλλειψη ακτινοβολίας αποτελεί το κυριότερο πλεονέκτημα
της μεθόδου. Το υπερηχογράφημα δεν χρησιμοποιείται ως
αποκλειστική μέθοδος πρόληψης, αλλά συμπληρωματικά,
κυρίως ως προς τη μαστογραφία.
Αρκετές δημοσιευμένες μελέτες ανέδειξαν τη χρησιμότητα του υπερηχογραφήματος ως προληπτικής διαγνωστικής μεθόδου, ιδιαίτερα σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς
(περιπτώσεις όπου ο μαζικός αδένας καταλαμβάνει έκταση μεγαλύτερη του 50%). Όπως είναι γνωστό, η πυκνότητα των μαστών ελαττώνει σημαντικά την ευαισθησία της
μαστογραφίας, με αποτέλεσμα να προκαλεί μείωση στη
διακριτική της ικανότητα για πρόληψη του καρκίνου κατά 2-6 φορές. Στις περιπτώσεις αυτές η συμπληρωματική
χρήση του υπερηχογραφήματος συμβάλλει στην ανίχνευση περισσότερων δυσδιάκριτων από τη μαστογραφία κακοηθειών. Αναφέρεται λοιπόν ότι, όταν χρησιμοποιήθηκε
το υπερηχογράφημα ως προληπτική διαγνωστική μέθοδος
σε ασυμπτωματικές γυναίκες (με προηγηθείσα φυσιολο-
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γική κλινική εξέταση) με πυκνούς μαστούς, παρατηρήθηκε αύξηση στο ποσοστό της ανίχνευσης κακοηθειών
από 2,8 ανά 1.000 που ήταν μόνο με τη μαστογραφία σε
4,6 ανά 1.000. Όμως, η υποκειμενικότητα της μεθόδου,
αφού εξαρτάται πλήρως από την πείρα και την ικανότητα
του χρήστη, σε συνδυασμό με τα πολλά ψευδώς θετικά
αποτελέσματά της, δηλαδή τη χαμηλή ευαισθησία της και
την αδυναμία της να διακρίνει ενδοεπιθηλιακούς όγκους
(DCIS), αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα που αποκλείει τη
χρήση της ως αποκλειστικής προληπτικής εξέτασης του
μαστού, ακόμα και σε γυναίκες με σημαντική πυκνότητα
του μαστού. Στην περίπτωση αυτή η MRI (μαγνητική μαστογραφία) του μαστού, που εμφανίζει εξαιρετικά αυξημένη ευαισθησία, αποτελεί την εξέταση εκλογής.
Αντιθέτως, στην περίπτωση συμπτωματικών ασθενών,
δηλαδή σε ασθενείς που η κλινική εξέταση ανέδειξε
περιοχή ύποπτη για κακοήθεια, το υπερηχογράφημα αποδεικνύεται πολύ πιο ευαίσθητο από τη μαστογραφία,
κάτι που γίνεται πιο έντονο σε ηλικίες νεότερες και σε
επακόλουθα πυκνότερους μαστούς. Εδώ αναδεικνύονται
και τα πλεονεκτήματα της μεθόδου, όπως η ικανότητά της
να διακρίνει τα κυστικά από τα συμπαγή μορφώματα, τα
καλοήθη από τα ύποπτα και να κατευθύνει τις παρακεντήσεις και τις βιοψίες όταν αποφασιστεί η ιστολογική τους
διερεύνηση.

Συμπέρασμα
Συμπερασματικά η προληπτική εξέταση του μαστού έχει
συμβάλει στη μείωση της θνητότητας από τον καρκίνο
του, με τη μαστογραφία να αποτελεί την πρώτη και κύρια
διαγνωστική μέθοδο για τις γυναίκες που δεν έχουν ευρήματα από την κλινική τους εξέταση. Όμως, οι περιορισμοί
της μεθόδου σε ορισμένες ηλικίες και τύπους μαστού οδήγησαν στη χρήση και άλλων συμπληρωματικών απεικο-
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νιστικών μεθόδων, όπως του υπερηχογραφήματος αρχικά
και αργότερα της μαγνητικής μαστογραφίας, ιδιαίτερα για
την προσέγγιση γυναικών που εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου του μαστού. Η ποικιλία των
εργαλείων που υπάρχουν καθιστά απαραίτητη την επιλογή

της κατάλληλης μεθόδου για την κατάλληλη ηλικία όπως
προκύπτει από τις κατευθύνσεις των παγκόσμιων οργανισμών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του καρκίνου
του μαστού και πάντα με την καθοδήγηση του ειδικού
θεράποντος ιατρού.

Abstract
Merkouris S. Screening for breast cancer with mammography and ultrasound. Iatrika Analekta
2013; 3: 888-891
Breast cancer is one of the most common causes of death for women. Screening has been shown to decrease mortality
from breast cancer, and mammography is the best tool available to screen especially for disease that is clinically obscure.
However other imaging methods such as ultrasound have been used as adjunctive screening methods to complement
the limitations of mammography, especially for women at higher risk of breast cancer. There are recommendations
presented by the Society of Breast Imaging and the Breast Imaging Commission of the ACR for the use of these imaging
methods for screening for breast cancer.
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Διαγνωστικός χειρισμός γυναικών με υποψία καρκίνου
του μαστού - Μαγνητική μαστογραφία (MRM)
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Ακτινολόγος, Επιμελήτρια Τμήματος Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ
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H μαγνητική μαστογραφία είναι μέθοδος ευρέως αποδεκτή στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες. Στην Ελλάδα
δεν έχει ενσωματωθεί στην καθημερινή κλινική πράξη
και εφαρμόζεται σε λίγα κέντρα. Οι λόγοι είναι κυρίως
δύο: η ανεπαρκής ενημέρωση των κλινικών ιατρών που
ασχολούνται με τα προβλήματα του μαστού, σχετικά με
τις ενδείξεις και τους περιορισμούς της μεθόδου, καθώς
και οι τεχνικές ιδιαιτερότητες της εξέτασης.
H ακρίβεια της εξέτασης εξαρτάται από τον εξοπλισμό,
την επιλογή ασθενών και χρόνου εξέτασης, την εφαρμοζόμενη τεχνική, την εφαρμογή συγκεκριμένων διαγνωστικών κριτηρίων και την πείρα του διαγνώστη.
Η μαγνητική μαστογραφία προγραμματίζεται αφού
αξιολογηθούν το ιστορικό και τα ευρήματα της κλινικής
εξέτασης της ασθενούς, καθώς και τα ευρήματα μιας πρόσφατης, καλής ποιότητας μαστογραφίας ή και υπερηχογραφήματος, για να εκτιμηθεί αν υπάρχει ένδειξη.
Γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας είναι προτιμότερο να
υποβάλλονται σε μαγνητική μαστογραφία μεταξύ 7ης και
14ης ημέρας του εμμηνορρυσιακού κύκλου, για να μειωθεί η πιθανότητα ψευδώς θετικών ευρημάτων. Για τον ίδιο
λόγο γυναίκες σε εμμηνόπαυση που λαμβάνουν θεραπεία
ορμονικής υποκατάστασης, είναι καλύτερα να τη διακόπτουν για 6-8 εβδομάδες πριν από την εξέταση.
Όπως σε κάθε περίπτωση που προγραμματίζεται μια
εξέταση στο μαγνητικό τομογράφο, θα πρέπει να αποκλείεται η ύπαρξη πιθανών αντενδείξεων, όπως η παρουσία
καρδιακού βηματοδότη και μεταλλικών ξένων σωμάτων σε

1α.

ζωτικά σημεία του σώματος. Επίσης, θα πρέπει να διερευνάται η περίπτωση της κλειστοφοβίας, καθώς για την επιτυχία μιας εξέτασης μαγνητικής μαστογραφίας απαιτείται
πλήρης συνεργασία, ηρεμία και ακινησία της εξεταζόμενης. Αν κριθεί απαραίτητο, μπορεί να δοθεί ήπια νάρκωση.
Συγκριτικά με τις υπόλοιπες τεχνικές απεικόνισης του
μαστού (μαστογραφία και υπερηχογράφημα) η μαγνητική
μαστογραφία έχει μεγαλύτερη ευαισθησία στο διηθητικό
καρκίνο του μαστού.
Τα ποσοστά ευαισθησίας στη βιβλιογραφία κυμαίνονται
από 89% έως 100% και είναι μεγαλύτερα από αυτά της
μαστογραφίας. Ο βαθμός στον οποίο η ευαισθησία της
μαστογραφίας και μαγνητικής μαστογραφίας διαφέρουν
στον ίδιο ασθενή εξαρτάται από την πυκνότητα των μαστών και τον τύπο του καρκίνου. Η ευαισθησία της μαγνητικής μαστογραφίας δεν επηρεάζεται από την πυκνότητα
του αδένα και από ουλώδη ιστό έπειτα από εγχείρηση,
ακτινοβολία ή την παρουσία ενθεμάτων.
Η ευαισθησία στον πορογενή in situ καρκίνο του μαστού είναι χαμηλότερη συγκριτικά με τον διηθητικό καρκίνο, λόγω ήπιας αγγειογενετικής δραστηριότητας, η οποία
συνήθως απεικονίζεται με ÇκαλόηθεςÈ πρότυπο πρόσληψης του σκιαγραφικού. Με την εφαρμογή συγκεκριμένων
διαγνωστικών κριτηρίων, η μαγνητική μαστογραφία μπορεί να αναδείξει 40% των DCIS (κυρίως των high-grade),
τα οποία δεν αναδεικνύονται με τη μαστογραφία.
Στη συνέχεια, αναφέρονται τα οφέλη αλλά και τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της μαγνητι-

1β.

Εικ. 1. (α) MRM: Τρισδιάστατες ανασυνθέσεις των εικόνων αφαίρεσης (MIP): Τυπική απεικόνιση διηθητικού καρκίνου. (β) MRM: Τρισδιάστατες ανασυνθέσεις των εικόνων αφαίρεσης (MIP): Τυπική απεικόνιση DCIS.
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2β.

2α.

Εικ. 2. (α) Μαστογραφία: ΑΡ μαστός: ανώμαλη σκίαση (BI-RADS 5). (β) MRM: Τρισδιάστατες ανασυνθέσεις των εικόνων αφαίρεσης (MIP):
Πολλές ύποπτες εστίες αμφοτερόπλευρα (BI-RADS 4 & 5).

κής μαστογραφίας στις κύριες κλινικές της ενδείξεις

Αμφίβολα ευρήματα στο συμβατικό
απεικονιστικό έλεγχο
Η ευαισθησία της μαγνητικής μαστογραφίας στην ανάδειξη του καρκίνου είναι μεγαλύτερη από εκείνη των άλλων
τεχνικών. Γενικά, η αρνητική μαγνητική μαστογραφία σχεδόν αποκλείει το διηθητικό καρκίνο. Μόνο στην περίπτωση της ύπαρξης μικροαποτιτανώσεων δεν είναι δυνατό να
αποκλειστεί η ύπαρξη καρκίνου και η απόφαση για βιοψία
πρέπει να βασίζεται στα ευρήματα της μαστογραφίας.
Συνήθεις περιπτώσεις όπου η συμβολή της μαγνητικής
μαστογραφίας είναι σημαντική για τη λήψη αποφάσεων,
αποτελούν εκείνες κατά τις οποίες τίθεται ζήτημα:
1. διαφορικής διάγνωσης μεταξύ μεταθεραπευτικής ουλής
και υποτροπής καρκίνου,
2. διάκρισης άτυπης καλοήθους βλάβης (όπως κύστης είτε
με παχύρρευστο περιεχόμενο είτε επιπλακείσας, ινοαδενώματος) από καρκίνο,
3. αξιολόγησης εστιακής ή περιοχικής ασυμμετρίας, χωρίς
αποτιτανώσεις, στη μαστογραφία,
4. διερεύνησης ευρήματος που είναι εμφανές μόνο σε μια
προβολή της μαστογραφίας,
5. αξιολόγησης ύποπτων μικροαποτιτανώσεων στη
μαστογραφία.
Στις περιπτώσεις 1 και 4 και χάρη στην υψηλή της αρνητική προγνωστική αξία (NPV), αν με τη μαγνητική μαστογραφία εκτιμηθεί ότι πρόκειται για καλοήθη βλάβη,
περιορίζεται η ανάγκη βιοψίας. Στην περίπτωση 5 πρέπει
να τονιστεί ότι η απόφαση για βιοψία ύποπτων μικροαποτιτανώσεων θα πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά στην
εντύπωση που δίνουν στη μαστογραφία και ότι, για τη
διάγνωση του DCIS και την εκτίμηση της έκτασής του, ο
ρόλος των δύο εξετάσεων είναι συμπληρωματικός.
Από ορισμένους συγγραφείς προτείνεται να μη χρησιμοποιείται συμπληρωματικά η μαγνητική μαστογραφία για
το χαρακτηρισμό αμφίβολων ευρημάτων στο συμβατικό
απεικονιστικό έλεγχο όταν οι βλάβες μπορούν να διερευ-

νηθούν με βιοψία.

Προεγχειρητικός έλεγχος
Το μέγεθος των όγκων του καρκίνου του μαστού είναι δυνατό να υποεκτιμάται στη μαστογραφία και στο υπερηχογράφημα, ειδικά σε όγκους διαμέτρου μεγαλύτερης των 2
εκ. Αντιθέτως, το μέγεθος των διηθητικών καρκίνων στη
μαγνητική μαστογραφία ανταποκρίνεται με ακρίβεια στο
πραγματικό μέγεθος του όγκου, αν και υπάρχει η τάση να
υπερεκτιμάει το μέγεθος των DCIS. Ανεπαρκής εκτίμηση
του μεγέθους του όγκου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
διηθημένα εγχειρητικά όρια. Επιπλέον σε ποσοστό 25%
των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού ο όγκος είναι πολυεστιακός και σε ποσοστό 20% πολυκεντρικός.
Η ευαισθησία της μεθόδου στην προεγχειρητική σταδιοποίηση είναι 100%. Είναι η πιο αξιόπιστη μέθοδος για
τον υπολογισμό του μεγέθους του όγκου και αναδεικνύει
επιπλέον εστίες στο 10%-30% των ασθενών. Επιπλέον
αξιολογεί καλύτερα τυχόν ενδοπορικό τμήμα του όγκου,
αν και σε ποσοστό 20% οι επιπρόσθετες εστίες που αναδεικνύονται είναι καλοήθεις.
Αρκετές μελέτες δείχνουν αλλαγή στη διαχείριση σε
ποσοστό 20%-30%. Οι αλλαγές είναι συχνότερες σε όγκους μεγαλύτερους των 4 εκ., σε λοβιακό καρκίνο και σε
πυκνούς μαστούς.
Σύγχρονος αμφοτερόπλευρος καρκίνος αναφέρεται σε
ποσοστά 2%-3%, αν και είναι πιθανό να είναι συχνότερος.
Οι σύγχρονοι καρκίνοι συχνά δεν αναδεικνύονται σε ποσοστό μέχρι 75%. Η μαγνητική μαστογραφία εντοπίζει
αυτούς τους όγκους σε ποσοστό 5%-24%, οι οποίοι θα
κατηγοριοποιούνταν διαφορετικά ως μετάχρονοι καρκίνοι.
Με τη συμπληρωματική μελέτη με μαγνητική τα ποσοστά
ετερόπλευρων καρκίνων κατά την μετεγχειρητική παρακολούθηση μειώθηκαν από το 4% στο 1,7%
Η προεγχειρητική σταδιοποίηση με μαγνητική μαστογραφία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε ασθενείς με πυκνούς
μαστούς και σε ασθενείς με ιστολογική επιβεβαίωση διηθητικού λοβιακού καρκίνου, καθώς αυτή η κατηγορία ό-
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3α.

3γ.

3β.

Εικ. 3. (α): Ασθενής με ιστορικό ογκεκτομής στο δεξιό μαστό και
ακτινοθεραπείας. Μαστογραφία: ύποπτη σκίαση στο δεξιό μαστό,
Δ.δ. υποτροπή, μετεγχειρητική ουλή. (β) MRM: Τρισδιάστατες ανασυνθέσεις των εικόνων αφαίρεσης (MIP). (γ) MRM: T1-w. (δ) MRM:
Εικόνα ÇαφαίρεσηςÈ με σκιαγραφικό. Ευρήματα: Δεν αναδεικνύεται
πρόσληψη του σκιαγραφικού στην προς διερεύνηση περιοχή, γεγονός που την καθιστά συμβατή με μετεγχειρητικό ουλώδη ιστό.

3δ.

γκων χαρακτηρίζεται από διάχυτα διηθητικό (permeative)
πρότυπο ανάπτυξης, το οποίο καθιστά δύσκολη τη μέτρηση των διαστάσεων του όγκου και είναι συχνότερα πολυκεντρικό και πολυεστιακό (32%).

Προσυμπτωματικός έλεγχος γυναικών υψηλού
κινδύνου για καρκίνο μαστού
Οι γυναίκες σε υψηλό κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου μαστού, αποτελούν έναν ετερογενή πληθυσμό, στον οποίο
υπάγονται ομάδες:
1. φορέων γονιδιακών μεταλλάξεων (BRCA1, BRCA2,
PTEN, TP53, CHECK, κ.ά.),
2. γυναικών με ατομικό ή ισχυρό οικογενειακό ιστορικό
καρκίνου είτε του μαστού είτε των ωοθηκών,
3. με ιστορικό βιοψίας μαστού που ανέδειξε προκαρκινική
βλάβη ή ατυπία (όπως ακτινωτή ουλή, άτυπη επιθηλιακή
υπερπλασία-ADH, λοβιακό καρκίνο in situ-LCIS), και
4. γυναίκες με ιστορικό ακτινοθεραπείας του θώρακα σε
νεαρή ηλικία (όπως σε περιπτώσεις λεμφώματος).
Η προσυμπτωματική διάγνωση του οικογενούς και κληρονομικού καρκίνου του μαστού είναι δύσκολη. Η μαστογραφία μπορεί να διαγνώσει λιγότερους από τους μισούς
καρκίνους που εμφανίζονται στις φορείς γονιδιακών με-

4α.

ταλλάξεων BRCA, κυρίως λόγω του πυκνού μαστού αυτών
των νεαρών γυναικών και του γρήγορου ρυθμού ανάπτυξης
των όγκων. Πραγματικά, σε αυτές τις γυναίκες το 43%-60%
των καρκίνων γίνονται αντιληπτοί κλινικά μεταξύ των ετήσιων προσυμπτωματικών ελέγχων, έχουν μέση διάμετρο 1,7
εκ. και τουλάχιστον οι μισοί από αυτούς έχουν ήδη δώσει
λεμφαδενικές μεταστάσεις τη στιγμή της διάγνωσης. Τα τελευταία χρόνια δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα αρκετών
μελετών που αξιολόγησαν τις διαγνωστικές επιδόσεις της
μαγνητικής μαστογραφίας σε σύγκριση με τον συμβατικό
έλεγχο σε γυναίκες υψηλού κινδύνου. Όλες συγκλίνουν
στο ότι η πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού
βελτιώνεται σημαντικά όταν η μαγνητική μαστογραφία
περιλαμβάνεται στο ετήσιο πρόγραμμα προσυμπωματικού
ελέγχου. Στις μελέτες αυτές, η ευαισθησία της μαγνητικής
μαστογραφίας κυμάνθηκε στο 79%-98%. Η θετική προγνωστική αξία (PPV) της μεθόδου (35%-64%) δεν είναι
ιδεώδης, αλλά θεωρείται αποδεκτή, συγκρινόμενη με τη
χαμηλότερη αντίστοιχη επίδοση της μαστογραφίας και του
υπερηχογραφήματος. Μειονέκτημα της μεθόδου αποτελεί
η αυξημένη συχνότητα ψευδών θετικών διαγνώσεων, η
οποία ωστόσο μειώνεται προοδευτικά στους επόμενους
επανελέγχους, ώστε στη μελέτη του Warner και συν. να

4β.

Εικ. 4. (α) Σύστημα βιοψίας στον μαγνητικό τομογράφο. (β) MR-καθοδηγούμενη τοποθέτηση σύρματος. Ιστολογική διάγνωση: εστία LCIS
& ινοαδένωμα.
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φθάνει στο επίπεδο της μαστογραφίας κατά τον 4ο ετήσιο
κύκλο. Η παρατήρηση αυτή δείχνει ότι η μειωμένη ειδικότητα και PPV δεν είναι εγγενές πρόβλημα της εξέτασης,
αλλά κυρίως ζήτημα απόκτησης πείρας από τη χρήση της.
Σύμφωνα με πρόσφατη οδηγία της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, συνιστάται ετήσιος προσυμπτωματικός έλεγχος με μαγνητική μαστογραφία όλων των γυναικών που:
1. Είναι αποδειγμένα φορείς μετάλλαξης BRCA1, BRCA2,
TP53 ή PTEN είτε έχουν πρώτου βαθμού συγγένεια με
φορέα τέτοιας γονιδιακής μετάλλαξης.
2. Έχουν διά βίου πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου μαστού
μεγαλύτερη ή ίση του 20%, σύμφωνα με μοντέλα υπολογισμού κινδύνου που στηρίζονται στην παρουσία ισχυρού
οικογενειακού ιστορικού καρκίνου μαστού ή ωοθηκών.
3. Υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία θώρακα σε ηλικία 1030 ετών για νόσο Hodgkin.
Για τη μεγιστοποίηση του οφέλους από την υψηλή
ευαισθησία της μεθόδου, καθώς υπάρχουν βλάβες που
αναδεικνύονται μόνο με μαγνητική μαστογραφία, είναι

ουσιώδες να υπάρχει η δυνατότητα MR καθοδηγούμενης βιοψίας. Έχουν αναπτυχθεί τεχνικές για διαδερμική
βιοψία (λήψη ιστοτεμαχιδίων ή βιοψία ÇκενούÈ-vacuum
biopsy) ή σήμανση αυτών με MR-καθοδήγηση. Βιοψία
είναι, γενικά, εφικτή σε βλάβες διαμέτρου μεγαλύτερης
του 1 εκ., ενώ για εστίες μικρότερες του 1 εκ. προτείνεται σήμανση με ειδικό σύρμα και χειρουργική εξαίρεση.
Επίσης, έχουν περιγραφεί τεχνικές MR καθοδηγούμενης
διαδερμικής κατάλυσης (thermal ablation) μικρών όγκων
του μαστού.

Μεταστατικός καρκίνος αγνώστου
πρωτοπαθούς αιτιολογίας
Σε κλινική υποψία καρκίνου του μαστού και αρνητικό
μαστογραφικό έλεγχο, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία στο
50% των περιπτώσεων υπάρχουν ευρήματα στη μαγνητική
μαστογραφία. Στην περίπτωση που υπάρχουν διηθημένοι
μασχαλιαίοι λεμφαδένες, η μαγνητική μαστογραφία αναδεικνύει τον πρωτοπαθή όγκο στο 75%-85% των ασθενών,
επηρεάζοντας την επιλογή κατάλληλης θεραπείας.

Abstract
Filippi V. Diagnostic procedures in women with suspected breast cancer. Magnetic Resonance
Mammography. Iatrika Analekta 2013; 3: 892-895
The sensitivity of breast MRI is very high, although specificity depends on many factors, mainly reader expertise and use
of proper techniques. Breast MRI is a problem solving method in case of inconclusive findings on conventional imaging.
In patients with known malignancies, imaging helps in the accurate preoperative staging. It is very useful in evaluation
of the breasts in case of metastases of an unknown primary carcinoma. There is evidence for the value of annual MR
screening in women with a lifetime risk of 20% or more to develop breast cancer, including mutation carriers. MRI-guided
breast biopsy must be available.
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Παρά την εκτεταμένη πρόοδο όσον αφορά στην επιδημιολογία, διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου του
μαστού, ο συγκεκριμένος καρκίνος εξακολουθεί να είναι
από τους πλέον συχνούς στο γυναικείο πληθυσμό. Υπολογίζεται ότι περίπου 180.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου
του μαστού διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ και
περίπου 30.000 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι δε η κύρια
αιτία θανάτου γυναικών ηλικίας 35-54 ετών.
Η παρακέντηση μαστού με λεπτή βελόνη (FNA) είναι
ευρέως αποδεκτή διαγνωστική μέθοδος, που έχει αντικαταστήσει σε πολλές περιπτώσεις την ανοιχτή χειρουργική
βιοψία και έχει καταστήσει δυνατό τον καθορισμό της οριστικής θεραπείας προεγχειρητικά.
Η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού παίζει
σημαντικό ρόλο στην πρόγνωση και την επιβίωση της ασθενούς. Ψηλαφητές αλλοιώσεις μπορούν θαυμάσια να
παρακεντηθούν με λεπτή βελόνη (23G ή μικρότερη), ενώ
είναι δυνατή η παρακέντηση ακόμη και μικρότερων, μη
ψηλαφητών αλλοιώσεων, με τη βοήθεια απεικονιστικών
τεχνικών, κυρίως υπερηχοτομογράφου.
Η Çτριπλή διαγνωστική προσέγγισηÈ, που περιλαμβάνει
ψηλάφηση, απεικονιστικά ευρήματα και FNA, εφαρμόζεται σε καλοήθεις, προνεοπλασματικές, οριακής κακοήθειας ή κακοήθεις αλλοιώσεις μαστού. Η εκτέλεση και η
ερμηνεία της FNA απαιτούν επαρκή εκπαίδευση και πείρα.
Οι περιπτώσεις που αναφέρονται από τους κυτταρολόγους

1.
Εικ. 1. Θετικοί οιστρογονικοί υποδοχείς.
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ως Çκυτταρολογική ατυπίαÈ (η λεγόμενη γκρίζα ζώνη) υπολογίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία από 1% έως 22%,
με μέσο όρο 10% στις περισσότερες μελέτες. Μάλιστα,
κάθε προσπάθεια θα πρέπει να στραφεί στην ελαχιστοποίηση των ÇάτυπωνÈ κυτταρολογικών διαγνώσεων.
Συνολικά, η FNA μαστού είναι εξαιρετικά επιτυχής, με
ευαισθησία που κυμαίνεται στο 80%-100% και ειδικότητα >99%. Επιπλέον, σχεδόν σε επίπεδο ρουτίνας, πέρα
από την ακριβή διάγνωση που παρέχει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση της βιολογικής συμπεριφοράς
του όγκου εκτιμώντας το επίπεδο οιστρογονικών/προγεστερονικών υποδοχέων, δεικτών κυτταρικού πολλαπλασιασμού, καθώς και για τον καθορισμό προγνωστικών
δεικτών όπως την έκφραση Her2neu. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι το κυτταρολογικό εργαστήριο του Ομίλου
ΥΓΕΙΑ είναι από τα ελάχιστα στην Ελλάδα που διαθέτουν
τον εξοπλισμό, την υποδομή και την εκπαίδευση για την
εφαρμογή των παραπάνω ανοσοκυτταροχημικών δεικτών
στο υλικό έγκλεισης σε κύβο παραφίνης (cell block) που
λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της παρακέντησης. Επίσης,
η διατήρηση του cell block στο εργαστήριό μας μπορεί
να βοηθήσει στην εφαρμογή μελλοντικών, π.χ. μοριακών,
τεχνικών.

Ενδείξεις και πλεονεκτήματα της FNA μαστού
Οι κλινικές ενδείξεις της FNA μαστού περιλαμβάνουν:

2.
Εικ. 2. Θετικό HER-2.
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1. τη διάγνωση φλεγμονωδών παθήσεων, πρωτοπαθών
νεοπλασμάτων (δ.δ. καλοήθων-κακοήθων αλλοιώσεων), δευτεροπαθών ή μεταστατικών όγκων (συμπεριλαμβανομένων αιματολογικών κακοηθειών), άτυπων
επιθηλιακών αλλοιώσεων (απαιτούν περαιτέρω έλεγχο)
ή υποτροπής καρκίνου μαστού, και
2. τη θεραπεία απλών/φλεγμονωδών κύστεων (εδώ η κένωση της κύστης είναι και θεραπευτική).
Τα πλεονεκτήματα της FNA συνοψίζονται στα παρακάτω:
1. Χαμηλό κόστος.
2. Είναι ελάχιστα τραυματική τεχνική (οργανικά και
ψυχολογικά).
3. Είναι καλά αποδεκτή από ιατρούς και ασθενείς.
4. Παρέχει γρήγορο και αξιόπιστο αποτέλεσμα (στο νοσοκομείο μας η πρώτη απάντηση δίνεται σε λίγα λεπτά).
5. Βοηθά στον προεγχειρητικό σχεδιασμό της θεραπείας.
6. Μπορούν να εφαρμοστούν ανοσοκυτταροχημικοί ή μοριακοί δείκτες.
7. Εκτιμώνται πολλά οζίδια/αλλοιώσεις.
8. Διαφοροδιαγιγνώσκει μαστίτιδα από φλεγμονώδες
καρκίνωμα και ενδομαστικούς λεμφαδένες από επιθηλιακές αλλοιώσεις, ιδιαίτερα στην περιοχή της ουράς
του μαστού.
9. Αποφεύγεται η ανοιχτή βιοψία σε μη νεοπλασματικές αλλοιώσεις, σε ανεγχείρητους ή υποτροπιάζοντες
καρκίνους.
10. Ανακουφίζει την ασθενή μετά την κενωτική παρακέντηση κύστης.
11. Παρέχει ακριβή και γρήγορη εκτίμηση της υποτροπής
σε τοπικά αναπτυσσόμενους καρκίνους (ιδίως υποτροπή στο θωρακικό τοίχωμα) για καλύτερη σταδιοποίηση του όγκου.
Οι επιπλοκές της FNA είναι μικρής σημασίας και σχεδόν ανύπαρκτες. Ο πόνος είναι η συχνότερα αναφερόμενη επιπλοκή. Πολύ σπανιότερα έχει επίσης αναφερθεί
πνευμοθώρακας.
Άλλες σπάνιες επιπλοκές περιλαμβάνουν αιμορραγία,
φλεγμονή. Τέλος σπανιότατα είναι δυνατόν λόγω της FNA
να προκύψουν αλλαγές ή artifacts που μπορεί να επηρεάσουν την εκτίμηση των απεικονιστικών (μαστογραφικών) ευρημάτων ή να μιμηθούν διηθητικό καρκίνο στο
χειρουργικό παρασκεύασμα. Να τονίσουμε εδώ, όμως, ότι
είναι τόσο ασυνήθεις πρακτικά οι επιπλοκές αυτές, που
δεν πρέπει να φοβίζουν τις ασθενείς.
Οι σημαντικότεροι περιορισμοί της FNA είναι:

1. Δυσκολία στη διάκριση in situ από διηθητικό καρκίνο
μαστού.
2. Η ακρίβεια συχνά σχετίζεται με το μέγεθος της βλάβης
(χαμηλότερη ευαισθησία σε αλλοιώσεις <5mm).
3. Χαμηλή ακρίβεια σε όγκους που είναι κυστικοί/νεκρωτικοί, αιμορραγικοί, σε όγκους με δεσμοπλασία ή σε
όγκους που βρίσκονται σε μεγάλο βάθος.
4. Δεν υπάρχει δυνατότητα για ακριβή τυποποίηση ιδίως
καλοήθων αλλοιώσεων.
5. Ανάγκη για ανοιχτή βιοψία όγκων των λεγόμενων άτυπων (γκρίζων) διαγνώσεων.

Η αξιολόγηση των ευρημάτων
Ποια είναι όμως τα στοιχεία που αναγνωρίζονται στο
μικροσκόπιο σε μια φυσιολογική FNA μαστού και ποια
είναι τα γενικά κυτταρολογικά κριτήρια για τον καρκίνο
του μαστού;
Στην περίπτωση που πρόκειται για φυσιολογικό μαστό,
ο κυτταρολόγος αναγνωρίζει λίγες ομάδες αδενικών κυττάρων με ομοιόμορφους, ομαλούς πυρήνες, ομαλή χρωματίνη, μικρό - δυσδιάκριτο πυρήνιο. Οι ομάδες εμφανίζουν καλή συνοχή και δεν παρατηρείται συνωστισμός
ή αλληλεπικάλυψη. Επίσης, αναγνωρίζονται μυοεπιθηλιακά κύτταρα τόσο ανάμεσα στις ομάδες όσο και στο υπόστρωμα. Στο τελευταίο παρατηρούνται ακόμα μακροφάγα,
καθώς και μεσεγχυματογενή στοιχεία (συνδετικολιπώδη
ιστοτεμαχίδια).
Αντίθετα, στις περιπτώσεις καρκίνου μαστού ο κυτταρολόγος αναγνωρίζει γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά
κακοήθειας. Στα πρώτα περιλαμβάνονται: μεγάλη κυτταροβρίθεια, αύξηση του μεγέθους των κυττάρων, υψηλή
αναλογία πυρήνα-κυτταροπλάσματος, υπερχρωμασία του
πυρήνα, μακροπυρήνια, κυτταρικός/πυρηνικός μονομορφισμός, έκκεντρη θέση του πυρήνα, διάσπαση συνοχής
- παρουσία μεμονωμένων επιθηλιακών κυττάρων, μιτώσεις,
κυτταρικός συνωστισμός και αλληλεπικάλυψη, απουσία
μυοεπιθηλίων, νέκρωση.
Στα ειδικά χαρακτηριστικά συγκεκριμένων τύπων καρκίνου περιλαμβάνονται:
f μικρό μέγεθος κυττάρων με κυτταροπλασματικό κενοτόπιο (είναι ένδειξη λοβιακού καρκίνου),
f πλειόμορφοι γυμνοί πυρήνες με μακροπυρήνιο (ένδειξη μυελοειδούς καρκίνου)
f παρουσία άφθονης βλέννης (ένδειξη βλεννώδους
καρκίνου)
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f παρουσία σωληνίσκων (ένδειξη σωληνώδους
καρκινώματος).
Στη συνέχεια, εφόσον ο κυτταρολόγος εκτιμήσει προσεχτικά όλες τις κυτταρικές ομάδες των επιχρισμάτων της
FNA, συντάσσει την κυτταρολογική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες:
f Μη ικανοποιητικό για εκτίμηση δείγμα (π.χ. όταν υπάρχουν λίγα κύτταρα ή υπάρχει άφθονο αίμα/φλεγμονή).
f Αρνητικό για κακοήθη κύτταρα.
f Παρουσία άτυπων κυττάρων (γκρίζα περιοχή).
f Ύποπτο για κακοήθεια.
f Θετικό για κακοήθεια.
Ωστόσο, πρέπει γιατροί και ασθενείες να γνωρίζουν ότι
για διάφορους λόγους ακόμα και στα πιο εξειδικευμένα
κέντρα αναφέρονται περιστασιακά ψευδώς αρνητικά ή ακόμα σπανιότερα ψευδώς θετικά αποτελέσματα, που όμως
δεν αναιρούν το σημαντικό ρόλο της FNA στη διάγνωση
ψηλαφητών και μη ψηλαφητών αλλοιώσεων του μαστού.
Σε ποιες περιπτώσεις, λοιπόν, ενδείκνυται να γίνει FNA
μαστού όταν πρόκειται για ψηλαφητή αλλοίωση;
Παρακεντώνται ψηλαφητές αλλοιώσεις κλινικού ενδιαφέροντος (ανεξαρτήτως των απεικονιστικών ευρημάτων),
μορφώματα που κλινικά δεν εξηγούνται από τη φυσιολογία ή την ανατομία, ιδίως νεαρών γυναικών, και παρατηρούνται σε 2 μηνιαίους κύκλους, καθώς επίσης και
εμμένουσες ή ύποπτες μάζες γυναικών με οικογενειακό
ιστορικό (ανεξαρτήτως απεικονιστικών ευρημάτων).
Αναφορικά με τις μη ψηλαφητές αλλοιώσεις μαστού,
αυτές παρακεντώνται με τη βοήθεια απεικονιστικών τεχνικών εφόσον είναι ύποπτες για κακοήθεια και απαιτείται
συνεκτίμηση κλινικών, απεικονιστικών και κυτταρολογικών ευρημάτων.
Ειδικότερα για τις κύστεις να αναφέρουμε ότι, όταν το
υγρό είναι υδαρές, λεπτόρρευστο και δεν παραμένει υπόλειμμα μετά την κενωτική παρακέντηση, τότε αυτό μπορεί
είτε να απορριφθεί είτε να αποσταλεί για κυτταρολογική
εξέταση. Όταν όμως παραμένει υπολειμματικό ογκίδιο,
απαιτείται επανάληψη της FNA. Επίσης, όταν το υγρό της
κύστης είναι καφέ/κόκκινο (αιματηρό) πρέπει οπωσδήποτε να αποστέλλεται στο κυτταρολογικό εργαστήριο.

Η σημασία της FNA
Η FNA μπορεί να έχει σημασία στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Για τη θεραπεία ασθενών με διηθητικό
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καρκίνο δύο σημαντικά ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν
σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικής θεραπείας: υπάρχει όφελος (σημαντικά μεγαλύτερο από τον κίνδυνο)
από τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε συμπληρωματικής
θεραπείας και ποιος συγκεκριμένος τύπος θεραπείας θα ελαττώσει τον κίνδυνο υποτροπής ή θανάτου της ασθενούς;
Αν και γενικά η ιστολογική εκτίμηση του μεγέθους του
όγκου, της διαφοροποίησης και της διήθησης ή μη λεμφαδένων καθορίζει την πρόγνωση, είναι γνωστή και η σημασία μοριακών δεικτών που επηρεάζουν την πρόγνωση και
την ανταπόκριση ή όχι στη συστηματική συμπληρωματική
θεραπεία. Οι σημαντικότεροι βιολογικοί δείκτες που προσδιορίζονται σε ιστολογικό υλικό, αλλά και στο υλικό της
FNA σε τοπικά αναπτυσσόμενα καρκινώματα και πραγματοποιούνται και στο δικό μας εργαστήριο περιλαμβάνουν:
1. Οιστρογονικούς και προγεστερονικούς υποδοχείς: Εφαρμόζονται σε όλα τα πρωτοπαθή διηθητικά καρκινώματα για να προβλεφθεί η ανταπόκρισή τους σε ορμονική θεραπεία, π.χ. ταμοξιφαίνη, αναστολείς αρωματάσης
κ.ά. (εικόνα 1).
2. Πρωτοογκογονίδιο HER-2/neu: Η έκφρασή του σχετίζεται με μικρότερο διάστημα ελεύθερο νόσου, καθώς και
με μικρότερη συνολικά επιβίωση της ασθενούς. Επίσης
καθορίζει την ανταπόκριση στη στοχευμένη θεραπεία
π.χ. Trastuzumab (εικόνα 2).
3. Δείκτες πολλαπλασιασμού, π.χ. Ki-67: Υψηλός δείκτης
σχετίζεται με προχωρημένο ιστολογικό στάδιο, απουσία
ορμονικών υποδοχέων, μεγαλύτερο μέγεθος όγκου και
διήθηση λεμφαδένων. Χρησιμοποιείται σε ασθενείς με
ÇαμφίβοληÈ πρόγνωση, για να καθορίσει εκείνες που έχουν υψηλό κίνδυνο υποτροπής ή θανάτου και δυνητικά
θα ωφεληθούν από συμπληρωματική θεραπεία.
4. p53: Αδρανοποίηση του ογκοκατασταλτικού αυτού γονιδίου σχετίζεται με κακή πρόγνωση. Επιπλέον η υπερέκφραση p53 μπορεί να υποδηλώνει ανταπόκριση σε
συγκεκριμένα χημειοθεραπευτικά, χωρίς να υπάρχουν
ακόμα επαρκή βιβλιογραφικά δεδομένα.
Θεωρητικά αναφέρεται ότι και άλλοι δείκτες μπορούν
να εφαρμοστούν σε κυτταρολογικό υλικό FNA μαστού,
όπως E-cadherin (η έκφραση της οποίας φαίνεται να
χάνεται σε λοβιακούς καρκίνους) ή ακόμα και τεχνικές
μοριακής βιολογίας, π.χ. southern blot, FISH, mRNA ανάλυση κ.ά. για να αναδείξουν μεταλλάξεις γονιδίων που
εμπλέκονται στον καρκίνο του μαστού.
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Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί και η αξία της παρακέντησης, εκτός των αλλοιώσεων του μαστού, και αυτής των
λεμφαδένων, ιδίως απομακρυσμένων, που όταν είναι διηθημένοι καθιστούν τον καρκίνο του μαστού ανεγχείρητο.
Συνοψίζοντας, η FNA μαστού είναι μια σημαντική εξέταση κυρίως για τη διάγνωση, αλλά και για την αντιμετώπιση
ψηλαφητών και μη αλλοιώσεων του μαστού, σε συνδυα-

σμό με την κλινική εξέταση και τα απεικονιστικά ευρήματα (triple test). Σε πιστοποιημένα κέντρα, όπως στο δικό
μας Νοσοκομείο, είναι ασφαλής μέθοδος, καλά ανεκτή
από τις ασθενείς, χαμηλού κόστους και παρέχει γρήγορα
και αξιόπιστα αποτελέσματα. Επιπλέον, παρέχει υλικό για
περαιτέρω ανοσοκυτταροχημική εκτίμηση προγνωστικών
δεικτών ή μοριακή ανάλυση.

Abstract
Thomopoulou GH, Kalfa M, Klapsinou E. The value of fine needle aspiration in diagnosis and
treatment of breast lesions. Iatrika Analekta 2013; 3: 896-899
Despite extensive research into the epidemiology, diagnosis and treatment of breast cancer, this disease remains
one of the most threatening for women. Fine needle aspiration cytology (FNAC) is now widely accepted as a simple
diagnostic procedure which has largely replaced open biopsy, so that in many cases definitive treatment can be planned
preoperatively. FNAC has largely gained popularity because of its cost effectiveness as well as the inherent qualities of
the procedure itself: low complication rate, rapidity and high diagnostic accuracy. It also provides material for evaluation
of prognostic molecular markers by immunocytochemistry or molecular techniques.
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Οι μικροαποτιτανώσεις αποτελούν ένα από τα συχνότερα
μαστογραφικά ευρήματα και σχετίζονται συνήθως με καλοήθεις αιτίες. Πρόκειται για εναποθέσεις αλάτων ασβεστίου
στο μαστό, που είναι ορατές σαν μικρά στίγματα. Σε μικρό
ποσοστό ασθενών σχετίζονται με την ανάπτυξη πορογενούς καρκινώματος in situ (DCIS) και λιγότερο συχνά με
παρουσία διηθητικού πορογενούς καρκίνου. Σπανιότερα
σχετίζονται με λοβιακού τύπου νεοπλασία. Είναι εξαιρετικής σημασίας ο ρόλος του ακτινολόγου στην αναγνώριση,
την εκτίμηση, τη διαφοροδιάγνωση και τελικά το χειρισμό
των μικροαποτιτανώσεων, που αποτελούν πολύ συχνό εύρημα του προληπτικού μαστογραφικού ελέγχου (screening
mammography). Με βάση τη χημική τους σύσταση οι μικροαποτιτανώσεις ταξινομούνται σε δύο κύριες κατηγορίες:
τύπος I, που αποτελείται από οξαλικό ασβέστιο (αφορούν
σε καλοήθεις εξεργασίες), και τύπος ΙΙ, που αποτελείται
από κρυστάλλους φωσφορικού ασβεστίου (αφορούν σε
καλοήθεις ή κακοήθεις εξεργασίες). Το μέγεθός τους δεν
ξεπερνά τα 50-500 μ, γεγονός που καθιστά την αναγνώριση και την εκτίμησή τους πολύ δύσκολη διαδικασία.
Ανατομία
Είναι πολύ χρήσιμη για την κατανόηση της μορφολογίας

των αποτιτανώσεων η συσχέτιση του σχήματος και της θέσης τους με τις ανατομικές και τις λειτουργικές δομές του
μαστού, καθώς και με τις παθολογικές διεργασίες σε αυτές.
Η βασική λειτουργική μονάδα του μαστού είναι το λοβίδιο-TDLU (Terminal Ductal Lobular Unit). To λοβίδιο
αποτελείται από 10-100 βοτρύδια (acini), που καταλήγουν σ᾽ έναν τελικό πόρο. Ο τελικός πόρος καταλήγει σε
μεγαλύτερους πόρους και τελικά στον κύριο πόρο του
λοβίου (ή του τμήματος) που εκβάλλει στη θηλή. Το
λοβίδιο ως δομή είναι εξαιρετικής σημασίας γιατί οι περισσότερες νεοπλασίες ξεκινούν από εκεί. Αποτελεί τη
θέση ανάπτυξης του πορογενούς καρκινώματος in situ
(DCIS), του λοβιακού καρκινώματος in situ (LCIS), καθώς
και καλοήθων καταστάσεων όπως η ινοκυστική αλλαγή,
η αδένωση, η υπερπλασία και η επιθηλίωση. Η πλειονότητα των αποτιτανώσεων αναπτύσσεται εντός των τελικών
πόρων (ενδοπορικές-intraductal) ή εντός των βοτρυδίων
(λοβιακού τύπου-lobular) (εικόνες 1 και 2).
Λοβιακού τύπου αποτιτανώσεις: Πληρούν τα βοτρύδια,
που συχνά είναι διατεταμένα. Είναι ομοιογενείς, στρογγυλές ή ελλειψοειδείς, καλά περιγεγραμμένες. Όταν
συνυπάρχει βαθμός ίνωσης, μπορεί να είναι μικρότερου
μεγέθους και πιο ανομοιογενείς, δύσκολα διακριτές από
τις ενδοπορικές. Συνήθως είναι διάσπαρτες, όπως και η
διαδικασία που τις προκαλεί, και καλοήθεις.

n

Εικ. 1. Ανατομία των
αποτιτανώσεων.
1.

2α.
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2β.

Εικ. 2. Λοβιακού τύπου
αποτιτανώσεις.
(α) Στρογγυλές,
ελλειψοειδείς,
(β) Ενδοπορικές,
πλειόμορφες,
με γραμμική
κατανομή,
διακλαδιζόμενες.

3α.

3β.

Εικ. 3. (α) 2010, (β) 2011: νέες μικροαποτιτανώσεις, διάχυτες,
άμορφες, ιστολογική ΔΓ DCIS.
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n Ενδοπορικές αποτιτανώσεις: Οφείλονται στην ασβεστοποίηση εκκρίσεων ή κυτταρικού υλικού εντός των πόρων.
Είναι ανομοιογενείς ως προς το σχήμα, το μέγεθος και την
πυκνότητά τους (πλειόμορφες). Πολλές φορές μπορεί να
αποτελούν εκμαγείο του πόρου με χαρακτηριστική διακλαδιζόμενη, γραμμική μορφολογία. Είναι ύποπτες για
ανάπτυξη κακοήθειας.

Διαγνωστική προσπέλαση
Η διαγνωστική προσπέλαση των μικροαποτιτανώσεων βασίζεται στην εκτίμηση της μορφολογίας τους, που είναι
και το κυριότερο κριτήριο, της κατανομής τους και της
μεταβολής τους στην πορεία του χρόνου.
Μορφολογία: Είναι το βασικότερο κριτήριο που χρησιμοποιείται για τη διαφοροδιάγνωση των μικροαποτιτανώσεων. Αν δεν είναι δυνατό να χαρακτηριστούν τυπικά
καλοήθεις ή κακοήθεις, χαρακτηρίζονται Çενδιάμεσης
υποψίαςÈ (πίνακας 1).
Πίνακας 1
Καλοήθεις

Μορφολογία των αποτιτανώσεων
Ενδιάμεσες

Κακοήθεις

Δέρμα, αγγεία

Άμορφες

Λεπτές

Εκκριτικού τύπου

Αδρές

Γραμμικές

Popcorn

Ετερογενείς

Διακλαδιζόμενες

Κυκλοτερείς

Πλειόμορφες

Δυστροφικές

Καλοήθεις αποτιτανώσεις
Δερματικού τύπου: Είναι στρογγυλές με διαυγαστικό
κέντρο, μπορεί να είναι διάχυτες ή να σχετίζονται με σπίλους. Η χρήση ταλκ στο δέρμα μπορεί να μιμηθεί την
παρουσία αποτιτανώσεων.
f Αγγειακού τύπου: Είναι γραμμοειδείς και παράλληλες
(tram track-line), πιο συχνές σε μεταεμμηνοπαυσιακές
ασθενείς (σχετίζονται με αθηρωματική νόσο) ή σε νεαρότερες με διαβήτη.
f Δυστροφικoύ τύπου: Αναπτύσσονται σε ουλώδη ιστό,
είναι αδρές με ακανόνιστο σχήμα και μπορεί να σχετίζονται με τραύμα, αιμάτωμα, χειρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία, φλεγμονώδη ή μεταβολική νόσο, καθώς
επίσης να αναπτύσσονται στην επιφάνεια εμφυτευμάτων
(εικόνα 4).
f Εκκριτικού τύπου: Αναπτύσσονται κατά μήκος των πόρων, είναι κυλινδρικές και σχετίζονται με εκτασία των
πόρων, περιπορική μαστίτιδα, εκκριτική νόσο, πλασματοκυτταρική μαστίτιδα.
f Λοβιακού τύπου: Εντός της τελικής ανατομικής δομής
του βοτρυδίου, είναι στρογγυλές, ελλειψοειδείς, ίσως
σχηματίζουν ομάδες, μπορεί να είναι διάσπαρτες ή συρρέουσες και συχνά είναι δύσκολο να διαφοροδιαγνωστούν από κακοήθεις.
f Αδρές (coarse), χαρακτηριστικές Çpopcorn likeÈ: αυτές
που αναπτύσσονται επί ινοαδενωμάτων, κυκλοτερείς, αυτές που αφορούν σε τοιχώματα κύστεων (εικόνα 5).
f

Μετατραυματικές
Λιπώδης νέκρωση
Γάλα ασβεστίου

Κατανομή:
f Διάσπαρτες: Εκτείνονται σε όλο το μαζικό αδένα.
f Περιοχικές: Σε περιοχή >2 cc, αλλά όχι κατά μήκος
πόρου.
f Συρρέουσες: Περισσότερες από 5 σε αριθμό, σε έκταση
1 cm2.
f Τμηματικές: Σε κατανομή πόρου που αφορά σε λόβιο
ή τμήμα.
Μεταβολή στο χρόνο: Η απεικονιστική τους σταθερότητα
στο χρόνο δεν εξασφαλίζει απαραίτητα και την καλοήθη
φύση τους, αντιθέτως η εμφάνιση νέων αποτιτανώσεων
με ενδιάμεσα μορφολογικά χαρακτηριστικά θέτει υποψία
για την ανάπτυξη κακοήθειας (εικόνα 3).

Αποτιτανώσεις ενδιάμεσης υποψίας
για ανάπτυξη κακοήθειας
Εάν οι μικροαποτιτανώσεις δεν εμφανίζουν τυπικά καλοήθη μορφολογία, τότε χαρακτηρίζονται ύποπτες για την
ανάπτυξη κακοήθειας. Αυτές συνήθως είναι άμορφες ή αδρές ετερογενείς. Συνήθως αυτές είναι εκείνες που επιλέγονται για βιοψία, η οποία θέτει και την ακριβή διάγνωση.
f Άμορφες: Είναι αυτές που δεν έχουν σαφές σχήμα και
τύπο. Συνήθως είναι μικρές, με ασαφή μορφολογία, που
δεν επιτρέπει τη μορφολογική τους ταξινόμηση. Με τέτοιου είδους αποτιτανώσεις μπορεί να εμφανίζονται τόσο
καλοήθεις όσο και κακοήθεις καταστάσεις (εικόνα 6).
f Αδρές ετερογενείς: Είναι >0,5 cm, με ανώμαλο σχήμα
και μπορεί να υποδηλώνουν τόσο καλοήθη όσο και κακοήθη αιτιολογία. Η ΔΔΓ τους περιλαμβάνει:
1. Ινοαδένωμα.
2. Ίνωση.
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3.	Μετατραυματική βλάβη, συμπεριλαμβανομένης της
λιπώδους νέκρωσης.
4. DCIS.
Αποτιτανώσεις υψηλής πιθανότητας για κακοήθεια
Είναι λεπτές, πλειόμορφες, ανομοιογενείς ως προς την πυκνότητά τους και το σχήμα τους, και γραμμικές, διακλαδιζόμενες. Αναπτύσσονται κατά μήκος πόρου ή με τμηματική κατανομή και συνήθως χαρακτηρίζουν τα high-grade
DCIS (εικόνα 7).
Εικ. 4. (α) Αγγειακού τύπου, (β) Δυστροφικές, μετατραυματικές.

Artifacts
Artifacts όπως δακτυλικά αποτυπώματα, σκόνη στο εμφανιστήριο, τρίχες, δερματοστιξία, χρήση καλλυντικών στο
δέρμα, αποσμητικά και καλλυντικά στο δέρμα του μαστού
μπορούν να μιμηθούν την παρουσία μικροαποτιτανώσεων.

Χειρουργική βιοψία μαστού Προεγχειρητικός εντοπισμός με βελόνη
υπό μαστογραφική καθοδήγηση
Από τη στιγμή που οι μικροαποτιτανώσεις θεωρηθούν ύποπτες και ζητηθεί ιστολογική ταυτοποίηση της αλλοίωσης,
υπάρχουν διαθέσιμες διάφορες μέθοδοι. Η επιλογή της
μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες συμπεριλαμβανομένων του μεγέθους της
βλάβης, του εντοπισμού της και των μορφολογικών και
απεικονιστικών χαρακτηριστικών της. Καθεμία από τις
μεθόδους έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που
εκτιμώνται σε κάθε περίπτωση.
Η χειρουργική βιοψία των μικροαποτιτανώσεων είναι
μια τεχνική που πραγματοποιείται σε δύο βήματα. Σε
πρώτη φάση γίνεται ο προεγχειρητικός εντοπισμός υπό
την καθοδήγηση του μαστογράφου (εφόσον δεν συνυ-

πάρχει ψηλαφητικό εύρημα) και στη συνέχεια η ασθενής
οδηγείται στο χειρουργείο για την εξαίρεση της περιοχής
που έχει σημανθεί.
Ο εντοπισμός περιλαμβάνει την τοποθέτηση ενός συρμάτινου οδηγού στην περιοχή ενδιαφέροντος, ο οποίος
παραμένει και αφαιρείται από το χειρουργό μαζί με την
περιοχή-στόχο. Η τοποθέτηση γίνεται από τον ακτινολόγο
με μια απλή και καλά ανεκτή διαδικασία. Αρχικά, έπειτα
από ήπια αντισηψία του δέρματος, ο μαστός συμπιέζεται
με ειδικό βαθμονομημένο πίεστρο και επιλέγεται ο στόχος.
Η καθοδήγηση της βελόνας-οδηγού γίνεται από το γιατρό
και στη συνέχεια λαμβάνονται λήψεις για την επιβεβαίωση της θέσης της.
Αφού επιβεβαιωθεί ότι βρίσκεται στο σωστό σημείο,
απελευθερώνεται μέσα από τον αυλό της ο συρμάτινος
οδηγός, ο οποίος φέρει ένα άγκιστρο στο άκρο του, που
τον ακινητοποιεί στο εύρημα και δεν επιτρέπει τη μετακίνηση του στο εξής. Η όλη διαδικασία χρονικά δεν ξεπερνά
συνήθως τα 20-30 λεπτά.
Η ασθενής στη συνέχεια οδηγείται στο χειρουργείο και ο
χειρουργός αφαιρεί το τμήμα του ιστού που βρίσκεται γύρω
από τον οδηγό. Το τμήμα αυτό αποστέλλεται στο μαστογρά-

Εικ. 5. Popcorn
like, αδρές, επί
ινοαδενώματος.
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Εικ. 6. Άμορφες:
ιστολογική διάγνωση DCIS και με διηθητικό στοιχείο.
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Εικ. 7. Πλειόμορφες, διακλαδιζόμενες σε γραμμική κατανομή,
ιστολογική διάγνωση DCIS.

φο και ακτινογραφείται για να επιβεβαιωθεί η εξαίρεση των
αποτιτανώσεων. Ο ακτινολόγος εκτιμά αν η εξαίρεση είναι
ικανοποιητική και επικοινωνεί με το χειρουργό, ο οποίος
ολοκληρώνει την επέμβαση. Αν εκτιμηθεί ότι η εξαίρεση
δεν είναι επαρκής, μπορεί να ζητηθεί να γίνει ευρύτερη
εκτομή έως ότου επιτευχθούν υγιή όρια (εικόνα 8).
Το κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου έναντι των άλλων
διαδερμικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται, είναι η
σχεδόν 100% ακρίβεια στη διάγνωση, δεδομένου ότι
εξαιρείται όλη η περιοχή ενδιαφέροντος και γι᾽ αυτό προτείνεται ειδικά για τις μικροαποτιτανώσεις υψηλής πιθανότητας για κακοήθεια, για τις οποίες μπορεί να αποτελέσει
και την τελική χειρουργική θεραπεία, χωρίς δηλαδή να
απαιτηθεί νέα επέμβαση.

Κλινική σημασία των μκροαποτιτανώσεων
Η συχνότητα διάγνωσης του πορογενούς καρκινώματος in
situ (DCIS) έχει αυξηθεί δραματικά μέσα στα τελευταία
15 έτη. Έχει αλλάξει επίσης τα τελευταία χρόνια ο τρόπος
εμφάνισης της νόσου, από ψηλαφητή μάζα, έκκριμα θηλής ή νόσο Paget της θηλής σε σιωπηρές κλινικά βλάβες,

Εικ. 8. Προεγχειρητικός εντοπισμός ομάδας μικροαποτιτανώσεων
με βελόνα και μαστογραφία του χειρουργικού παρασκευάσματος.
Η ιστολογική διάγνωση ανέδειξε DCIS, εξαιρεθέν επί υγιών ορίων.

μαστογραφικά διαγνώσιμες.
Το πιο συχνό μαστογραφικό εύρημα που σχετίζεται με
την ανάπτυξη πορογενούς καρκινώματος in situ (DCIS)
είναι η παρουσία μικροαποτιτανώσεων σε ασυμπτωματικές γυναίκες. Με τη διαρκή βελτίωση των διαθέσιμων
απεικονιστικών τεχνικών και την ευρύτερη συμμετοχή
των γυναικών στα προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου,
σήμερα το DCIS αντιπροσωπεύει το 22%-45% όλων των
διαγνωσθέντων καρκίνων του μαστού.
Με την αύξηση της συχνότητας διάγνωσης προέκυψαν
αντικρουόμενες απόψεις στη διεθνή βιβλιογραφία, που
αφορούν στη βιολογική σπουδαιότητα αυτού του τύπου
των αλλοιώσεων. Το βέβαιο είναι ότι πρόκειται για μια
ιδιαίτερα ετερογενή ομάδα τόσο ως προς τα μαστογραφικά, κλινικά και ιστολογικά χαρακτηριστικά της όσο και ως
προς την εν γένει βιολογική της συμπεριφορά. Μερικοί
τύποι μπορεί να εξελίσσονται ταχύτατα σε διηθητική νόσο,
ενώ άλλοι να μην εξελιχθούν ποτέ.
Ο προβληματισμός που παραμένει είναι αν υπάρχουν
πραγματικά κριτήρια διάκρισης αυτών ακριβώς των αλλοιώσεων με δυναμικό εξέλιξης σε διηθητική νόσο και
πρόβλεψης της χρονικής στιγμής που αυτό θα γίνει, από
αυτές που θα παρέμεναν κλινικά σιωπηρές. Το ερώτημα
αυτό παραμένει αναπάντητο, όπως και το αν τελικά γίνεται υπερδιάγνωση (overdiagnosis) της νόσου και εφαρμόζονται θεραπείες που δεν είναι πραγματικά αναγκαίες
(overtreatment-υπερθεραπεία).
Φαίνεται ότι η μορφολογία των μικροαποτιτανώσεων
έχει κάποια σχέση με την εξέλιξη, με τις υψηλής πιθανότητας για κακοήθεια αποτιτανώσεις να χαρακτηρίζουν τα
high-grade DCIS, αυτά δηλαδή με υψηλό δυναμικό εξέλιξης σε διηθητική νόσο, και τις ενδιάμεσης πιθανότητας
για κακοήθεια, άμορφες, να χαρακτηρίζουν μια εξελικτική διαδικασία από την άτυπη επιθηλιακή υπερπλασία ως
τα low–grade DCIS, με χαμηλότερο δυναμικό εξέλιξης σε
διηθητική νόσο.
Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται προσπάθειες συσχέτισης βιολογικών προγνωστικών δεικτών των νεοπλασμάτων με τη μαστογραφική απεικόνιση των μικροαποτιτανώσεών τους, με σκοπό την καλύτερη επιλογή θεραπείας
για την κάθε περίπτωση. Το βέβαιο είναι πως, παρότι μπορεί να γίνεται υπερδιάγνωση και υπερθεραπεία σε κάποιες
περιπτώσεις, η πρώιμη διάγνωση και η θεραπεία είναι κομβικές, δεδομένου ότι το DCIS με τη σωστή αντιμετώπιση
θεωρείται ιάσιμη νόσος με άριστη πρόγνωση.
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Abstract
Mpadra F. Clinical significance of microcalcifications - Wire Localized Breast Biopsy. Iatrika Analekta
2013; 3: 900-904
Ductal carcinoma in situ (DCIS) represents 25%-45% of all reported cancers .Approximately 95% of all these DCIS is
diagnosed because of mammographically detected microcalcifications in otherwise asymptomatic patients. Calcifications
detected at screening mammography vary in number and appearance, and most reflect benign cause. In a small
percentage microcalcifications develop in association with DCIS, or less commonly in, the invasive component of ductal
carcinomas; rarely calcifications can occur with lobular neoplasia. It is critical to recognize that DCIS is a heterogenous
disease in its mammographic, clinical, and histologic manifestations and in its biological behavior.
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Υπότυποι και μοριακή ταξινόμηση καρκίνου του μαστού
Σάββας Παπαδόπουλος MD, IFCAP
Παθολογοανατόμος, Διευθυντής Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου ΥΓΕΙΑ
Savvas.Papadopoulos@hygeia.gr

Ο καρκίνος του μαστού, όπως και κάθε νεόπλασμα, διαγιγνώσκεται και ταξινομείται στη βάση των ιστολογικών
του χαρακτηριστικών. Η ταξινόμηση (ιστολογική κατάταξη) του διηθητικού αδενοκαρκινώματος του μαστού σε
διαφορετικούς τύπους δεν έχει περιγραφική μόνο αξία,
αλλά προσδιορίζει την πρόγνωση και συμβάλλει στην
κατανόηση του καρκίνου του μαστού.
Ως διηθητικό ορίζεται το καρκίνωμα του οποίου τα κύτταρα έχουν επεκταθεί πέραν της αδενικής δομής, στο
συνδετικό υπόστρωμα του μαστού, και διακρίνεται όπως
και το in situ σε δύο ευρείες κατηγορίες, στο πορογενές
και στο λοβιακό, οι οποίες προέρχονται από την τελική
πορολοβιακή μονάδα του μαζικού αδένα. O Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κατατάσσει τα επιθηλιακά διηθητικά νεοπλάσματα (αδενοκαρκινώματα) του μαστού
όπως φαίνεται στον πίνακα 1 (σελ. 10 βιβλίου WHO).

Κλασικό - μη ειδικού τύπου (NOS) πορογενές
καρκίνωμα
Αντιπροσωπεύει το 40%-75% ανάλογα με τις δημοσιευθείσες σειρές των καρκινωμάτων του μαστού και εμφανίζεται
συνήθως μετά την τέταρτη δεκαετία της ζωής. Δεν έχει
ειδικά μακροσκοπικά χαρακτηριστικά. Μικροσκοπικά διακρίνεται για την ποικιλία του κυτταρικού μεγέθους, τα
λιγότερο ή περισσότερο εμφανή πυρήνια, τη μικρή ή μεγάλη ατυπία και τα ποικίλα πρότυπα ανάπτυξης. Στο 80%
των περιπτώσεων συνυπάρχει σε μικρή ή σε μεγαλύτερη
έκταση και in situ - DCIS (ενδοπορικό) καρκίνωμα. Για να
καταταχθεί ένα διηθητικό καρκίνωμα ως NOS, πρέπει
να μην παρουσιάζει ειδικά χαρακτηριστικά σε ποσοστό
>50% της συνολικής του έκτασης. Ποσοστό 70%-80% των
καρκινωμάτων αυτών έχει θετικούς ορμονικούς υποδοχείς
και ποσοστό 20%-30% υπερεκφράζει την πρωτεΐνη HER2/
NEU.

Μικτό
Μικτό χαρακτηρίζεται το αδενοκαρκίνωμα που παρουσιάζει σε έκταση 10%-49% χαρακτηριστικά του μη ειδικού
πορογενούς καρκινώματος και στην υπόλοιπή του έκταση

τα χαρακτηριστικά ενός ειδικού τύπου καρκινώματος. Έτσι
τα μικτά αδενοκαρκινώματα κατατάσσονται κατά πρώτον
σε μικτά πορογενή με ειδικού τύπου καρκινώματα και κατά δεύτερον σε μικτά πορογενή με λοβιακά καρκινώματα.
Πολύμορφο
Πολύμορφο χαρακτηρίζεται το αδενοκαρκίνωμα του οποίου άνω του 50% των κυττάρων του έχουν γιγάντιους-ανώμαλους πυρήνες με πολυάριθμες μιτώσεις. Το μέγεθός
του είναι κατά μέσο όρο 5,4 εκ. και παρουσιάζει νεκρώσεις και κυστική εκφύλιση. Είναι εξ ορισμού χαμηλής
διαφοροποίησης καρκίνωμα (βαθμού 3), αρνητικό στους
υποδοχείς οιστρογόνων και προγεστερόνης και κατά τη
διάγνωση εμφανίζεται με μεταστάσεις στους σύστοιχους
μασχαλιαίους λεμφαδένες.
Με οστεοκλαστικού τύπου γιγαντοκύτταρα
Πορογονές διηθητικό καρκίνωμα με πολυάριθμα γιγαντοκύτταρα οστεοκλαστικού τύπου, τα οποία αποτελούν μέρος του υποστρώματος. Το τελευταίο είναι αγγειοβριθές,
παρουσιάζει έντονη ινοβλαστική αντίδραση, φλεγμονώδη στοιχεία και αιμορραγικές διηθήσεις με εναποθέσεις
αιμοσιδηρίνης, που του προσδίδουν καστανέρυθρη χροιά.
Τα γιγαντοκύτταρα είναι θετικά στo αντίσωμα έναντι του
CD68 και αρνητικά στα αντισώματα έναντι των κυτταροκερατινών, του επιθηλιακού μεμβρανικού αντιγόνου
(ΕΜΑ), της πρωτεΐνης S100 και έναντι των υποδοχέων
οιστρογόνων και προγεστερόνης. Η πρόγνωση είναι καλή
και καθορίζεται από το στοιχείο του καρκινώματος και όχι
από το ποσοστό των γιγαντοκυττάρων. Ποσοστό 70% έχει
πενταετή επιβίωση, ενώ κατά τη στιγμή της διάγνωσης
το 1/3 των περιπτώσεων έχει διηθημένους σύστοιχους
μασχαλιαίους λεμφαδένες.
Με στοιχεία χοριοκαρκινώματος
Εξαιρετικά σπάνιο καρκίνωμα που εμφανίζεται σε γυναίκες ηλικίας 50-70 ετών και παρουσιάζει ιστολογικά χαρακτηριστικά διαφοροποίησης προς χοριοκαρκίνωμα. Σε
πολλές περιπτώσεις πορογενούς καρκινώματος μαστού υπάρχει αύξηση της τιμής της β-χοριακής γοναδοτροπίνης
στον ορό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει και διαφοροποίηση προς χοριοκαρκίνωμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις
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Πίνακας 1
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΩΝ ΟΓΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΥ
Διηθητικό πορογενές καρκίνωμα μη ειδικού τύπου (NOS)

ICD-O
8500/3

Μικτού τύπου
Πολύμορφο καρκίνωμα

8022/3

Καρκίνωμα με οστεοκλαστικού τύπου γιγαντοκύτταρα

8035/3

Καρκίνωμα με στοιχεία χοριοκαρκινώματος
Καρκίνωμα με στοιχεία μελανώματος
Διηθητικό λοβιακό καρκίνωμα

8520/3

Σωληνώδες καρκίνωμα

8211/3

Διηθητικό ηθμοειδές καρκίνωμα

8201/3

Μυελοειδές καρκίνωμα

8510/3

Βλεννώδες καρκίνωμα και άλλα καρκινώματα με άφθονη βλέννη
Βλεννώδες καρκίνωμα

8480/3

Κυσταδενοκαρκίνωμα και βλεννώδες καρκίνωμα με υψηλά κυλινδρικά κύτταρα

8480/3

Καρκίνωμα με κύτταρα σφραγιστήρος δακτυλίου

8490/3

Νευροενδοκρινείς όγκοι
Συμπαγές νευροενδοκρινικό καρκίνωμα
Άτυπο καρκινοειδές

8249/3

Μικροκυτταρικό καρκίνωμα

8041/3

Νευροενδοκρινικό καρκίνωμα με μεγάλα κύτταρα

8013/3

Διηθητικό θηλώδες καρκίνωμα

8503/3

Διηθητικό μικροθηλώδες καρκίνωμα

8507/3

Αποκρινές καρκίνωμα

8401/3

Μεταπλαστικά καρκινώματα

8575/3
Αμιγώς μεταπλαστικά καρκινώματα

8575/3

Ακανθοκυτταρικό (εκ πλακωδών κυττάρων) καρκίνωμα

8070/3

Αδενοκαρκίνωμα με ατρκτοκυτταρική μετάπλαση

8572/3

Αδενοπλακώδες καρκίνωμα

8560/3

Βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα

8430/3

Μικτά επιθηλιακά/μεσεγχυματογενή μεταπλαστικά καρκινώματα

8575/3

Πλούσιο σε λιπίδια καρκίνωμα

8314/3

Εκκριτικό καρκίνωμα

8502/3

Ογκοκυτταρικό καρκίνωμα
Αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα
Κυψελιδικό καρκίνωμα

8290/3
8200/3
8550/3

Πλούσιο σε γλυκογόνο/διαυγοκυτταρικό καρκίνωμα

8315/3

Αποκρινές καρκίνωμα

8410/3

Φλεγμονώδες καρκίνωμα

8530/3

Νόσος Paget

8540/3

με τον ανοσοϊστοχημικό έλεγχο παρατηρούνται ελάχιστα
διάσπαρτα κύτταρα θετικά στο αντίσωμα έναντι της βHCG.
Με στοιχεία μελανώματος
Και αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο καρκίνωμα. Αποτελεί
συνδυασμό πορογενούς καρκινώματος και μελανώματος
με τη συμμετοχή και ενδιάμεσων μορφών. Η ύπαρξη μελανίνης σε ένα πορογενές καρκίνωμα δεν σημαίνει αυτόματα και μελανινοκυτταρική διαφοροποίηση. Οι περισ-
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σότεροι μελανινοκυτταρικοί όγκοι του μαστού αποτελούν
μεταστατικές εστίες κακοήθους μελανώματος.

Λοβιακό καρκίνωμα
Αποτελεί το 5%-15% των διηθητικών καρκινωμάτων του
μαστού. Εμφανίζει υψηλό ποσοστό πολυκεντρικότητας
και το περίπου 13% των περιπτώσεων παρουσιάζει εστία
και στον άλλο μαστό. Η μακροσκοπική του εικόνα είναι
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ακανόνιστη, συνήθως με τελείως ασαφή όρια. Στην κλασική του μορφή, που πρωτοπεριγράφηκε το 1941 από τους
Foote και Stewart, αποτελείται από μικρά ομοιόμορφα
κύτταρα, που αναπτύσσονται διάσπαρτα ή σε γραμμοειδείς ή σε στοχοειδείς πέριξ πόρων σχηματισμούς. Ποσοστό 70%-95% έχει θετικούς υποδοχείς οιστρογόνων και
υπερεκφράζει σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο την πρωτεΐνη
HER2/NEU. Στη μεγάλη τους πλειονότητα τα λοβιακά καρκινώματα είναι διπλοειδή, γεγονός που συνδυάζεται με τις
λιγότερες χρωμοσωματικές ανωμαλίες και μεταβολές που
έχουν σε σχέση με τα πορογενή καρκινώματα. Τα τελευταία είναι συνήθως υπερδιπλοειδή- ανευπλοειδή. Η πλοειδία ενός όγκου μελετάται τόσο με την κυτταρομετρία
ροής όσο και με συστήματα ανάλυσης εικόνας. Ποσοστό
80%-100% των λοβιακών καρκινωμάτων δεν εκφράζει
ανοσοϊστοχημικώς την πρωτεΐνη E-cadherin, σε αντίθεση με τα πορογενή, στα οποία το ποσοστό κυμαίνεται
στο 30%-60%. Ίσως η αδρανοποίηση του γονιδίου της
E-cadherin, που εμπλέκεται στη διατήρηση της συνοχής
των επιθηλιακών κυττάρων και δρα ως κατασταλτικός παράγοντας στη διαφοροποίηση και στην ικανότητα διηθητικής ανάπτυξης, να αποτελεί ένα πρώιμο στάδιο στην
καρκινογένεση του λοβιακού καρκινώματος.
Οι διάφοροι υπότυποι που αναφέρονται σήμερα είναι
οι παρακάτω:
Συμπαγής τύπος: Αποτελείται από μεγάλες καρκινωματώδεις βλάστες ομοιόμορφων μικρών κυττάρων με μικρή
συνοχή και περισσότερες μιτώσεις από το κλασικού τύπου.
Το υπόστρωμα είναι ελάχιστο.
Κυψελιδώδης τύπος: Μικρές αθροίσεις 20 ή περισσότερων κυττάρων.
Σωληνολοβιακό: Μικροσωληνώδεις σχηματισμοί στο
πλαίσιο ενός κλασικού λοβιακού καρκινώματος. Προσοχή
στη διάκριση από το μικτό, όπου συνυπάρχουν λοβιακό
και σωληνώδες καρκίνωμα.
Πολύμορφο: Έχει τον τρόπο ανάπτυξης του κλασικού,
αλλά παρουσιάζει μεγαλύτερη κυτταρική πολυμορφία.
Ιστοκυτταροειδές: Χαρακτηρίζεται από διάχυτη ανάπτυξη κυττάρων με άφθονο ηωσινόφιλο ή βασίφιλο αφρώδες κυτταρόπλασμα, μοιάζουν δε με μυοβλάστες. Η
διαφορική διάγνωση γίνεται από το κοκκιοκυτταρικό όγκο.

n

n
n

n
n

Ειδικοί τύποι καρκινώματος μαστού
Σωληνώδες
Είναι συνήθως μικρού μεγέθους (0,2-2 εκ.), υψηλής δι-

αφοροποίησης καρκίνωμα, που αποτελείται από στρογγυλές, ωοειδείς ή γωνιώδεις βλάστες. Το ποσοστό των
σωληνωδών βλαστών κυμαίνεται από 100% (Tavassoli)
μέχρι 75% (Rosen). Όγκοι που παρουσιάζουν ποσοστό
σωληνώδους πρότυπου δομής μεταξύ 50% και 90% πρέπει να κατατάσσονται ως μικτά καρκινώματα. Τα καρκινωματώδη κύτταρα είναι διατεταγμένα σ᾽ ένα στίχο κυρίως
και παρουσιάζουν μικρή ατυπία με σπάνιες μιτώσεις. Η
συνύπαρξη in situ καρκινώματος με υψηλόβαθμη κυτταρική ατυπία, σύνθετων αδενικών σχηματισμών, μεγάλης
κυτταρικής ατυπίας και μιτώσεων είναι στοιχείο εναντίον της διάγνωσης του σωληνώδους καρκινώματος. Στη
διαφορική διάγνωση από τη σκληρυντική αδένωση και
τη μικροαδενική αδένωση, σημαντική βοήθεια παρέχει
η ανοσοϊστοχημική εξέταση με αντισώματα έναντι μυοεπιθηλιακών κυττάρων, κολλαγόνου IV και λαμινίνης. Η
πρόγνωση είναι άριστη και σχεδόν πάντα το σωληνώδες
καρκίνωμα έχει θετικούς ορμονικούς υποδοχείς και δεν
εκφράζει τις πρωτεΐνες HER2/NEU και EGFR.
Ηθμοειδές διηθητικό καρκίνωμα
Συνδυάζεται με το σωληνώδες, με το οποίο έχει και τα ίδια
κυτταρικά χαρακτηριστικά και αποτελείται από συμπαγείς
διάτρητες αθροίσεις (ηθμούς) στο 90% τουλάχιστον της
έκτασής του. Σε περίπτωση που κατά 50% είναι ηθμοειδές
και στην υπόλοιπη έκταση σωληνώδες, τότε μπορεί να
χαρακτηριστεί ηθμοειδές. Η διάκριση από το χαμηλόβαθμο in situ (ενδοπορικό) πορογενές καρκίνωμα βασίζεται
στην ύπαρξη μυοεπιθηλιακών κυττάρων στην περιφέρεια
που ανιχνεύονται και ανοσοϊστοχημικώς. Όπως και το
σωληνώδες, έχει άριστη πρόγνωση (90%-100% δεκαετή
επιβίωση) και εκφράζει σε ποσοστό 100% τους υποδοχείς
οιστρογόνων και 69% τους υποδοχείς προγεστερόνης.
Μυελοειδές
Σχετικά περίγραπτος καστανόφαιος, μαλακός ή ελαστικός
όγκος μεγαλύτερης διαμέτρου 2-3 εκ., με περιοχές νέκρωσης ή αιμορραγίας. Ο όγκος αποτελείται από αναστομούμενες συγκυτιώδεις μάζες κυττάρων με μεγάλη ατυπία
και πολυμορφία, μεγάλο αριθμό μιτώσεων και πυκνή
λεμφοπλασματοκυτταρική αντίδραση του υποστρώματος.
Τα όρια του όγκου πρέπει να είναι απωθητικά και όχι διεισδυτικά. Αν ένας όγκος έχει μερικά από τα χαρακτηριστικά
του μυελοειδούς ή όλα τα χαρακτηριστικά, αλλά σε έκταση μικρότερη από το 75% της συνολικής, ή συνυπάρχει
με ενδοπορικό καρκίνωμα, τότε κατατάσσεται ως άτυπο
μυελοειδές. Η αναφορά όμως σε έντυπο ιστολογικής εξέ-
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τασης του άτυπου μυελοειδούς μόνο σύγχυση μπορεί να
δημιουργήσει και γι᾽ αυτό καλό είναι να αποφεύγεται. Το
μυελοειδές καρκίνωμα δεν εκφράζει τους οιστρογονικούς
υποδοχείς και έχει πολύ χαμηλό ποσοστό υπερέκφρασης
της πρωτεΐνης HER2/NEU. Υψηλό ποσοστό μυελοειδούς
καρκινώματος παρατηρείται σε γυναίκες φορείς μεταλλάξεων του γονιδίου BRCA1. Αναφέρεται ότι το μυελοειδές
καρκίνωμα έχει καλύτερη πρόγνωση απ᾽ ό,τι το σύνηθες
πορογενές διηθητικό καρκίνωμα.
Βλεννοπαραγωγό αδενοκαρκίνωμα μαστού
1. Βλεννώδες: Είναι συχνότερο σε γυναίκες μετά την
εμμηνόπαυση. Αποτελεί το 2% περίπου όλων των διηθητικών καρκινωμάτων του μαστού και χαρακτηρίζεται
από την ύπαρξη μεμονωμένων ή σε αθροίσεις καρκινωματωδών κυττάρων μέσα σε λίμνες βλέννης. Σε αντίθεση με βλεννώδη καρκινώματα άλλων οργάνων, δεν
παρατηρείται συνήθως συνύπαρξη ενδοκυττάριας (κύτταρα δίκην σφραγιστήρος δακτυλίου) και εξωκυττάριας
παραγωγής βλέννης. Για να χαρακτηριστεί βλεννώδες
ένα καρκίνωμα, πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά του
βλεννώδους στο 90% της έκτασής του. Η δεκαετής
επιβίωση κυμαίνεται από 80% έως 100%. Για τη διαφορική διάγνωση από τις αλλοιώσεις που μοιάζουν
στη βλεννοκήλη πρέπει να εκτιμηθούν οι παρακείμενες δομές, αν δηλαδή υπάρχουν διατεταμένοι πόροι
γεμάτοι βλέννη με επιθήλιο υπερπλαστικό, αν μέσα στις
λίμνες παρατηρούνται δύο είδη κυττάρων (μυοεπιθήλια
και επιθηλιακά), αν συνυπάρχει χαμηλόβαθμη πυρηνική ατυπία in situ καρκίνωμα. Η διαφορική διάγνωση
πρέπει να περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, το κυστικό υπερεκκριτικό καρκίνωμα, την κυστική υπερεκκριτική υπερπλασία (κυστικοί χώροι με περιεχόμενο ροδόχρουν,
κολλοειδόμορφο και επιθήλιο με ή χωρίς ατυπία), τη
νεανική θηλωμάτωση και το μυξοειδές ινοαδένωμα.
2. Βλεννώδες κυσταδενοκαρκίνωμα - Βλεννώδες καρκίνωμα με υψηλά κυλινδρικά κύτταρα: Εξαιρετικά
σπάνιοι όγκοι μεγαλύτερης διαμέτρου, 0,8 έως 19 εκ.,
κυστικοί, με ζελατινώδες περιεχόμενο, αποτελούμενοι από βλάστες, τα κύτταρα των οποίων είναι υψηλά,
κυλινδρικά, με άφθονη ενδοκυττάρια βλέννη και πυρήνες χωρίς ουσιώδη ατυπία στη βάση των κυττάρων.
Καρκίνωμα με κύτταρα σφραγιστήρος δακτυλίου
Διακρίνονται δύο τύποι. Ο ένας σχετίζεται με το λοβιακό
καρκίνωμα και χαρακτηρίζεται από άφθονη ενδοκυττάρια παραγωγή βλέννης, που απωθείται στο ένα άκρο του
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κυττάρου. Ο άλλος τύπος προσομοιάζει με το διάχυτου
τύπου κατά Lauren καρκίνωμα στομάχου. Τα κύτταρα
είναι μεμονωμένα ή διατάσσονται σε δοκίδες ή μικρές
αθροίσεις.
Νευροενδοκρινή καρκινώματα
Αντιστοιχούν στο 2%-5% όλων των καρκινωμάτων του μαστού. Εκφράζουν σε ποσοστό >50% των κυττάρων θετική
ανοσοϊστοχημική χρώση στα αντισώματα Χρωμογρανίνης
Α ή και Συναπτοφυσίνης καθώς και την Ειδική Νευρωνική
Ενολάση (NSE). Ο βαθμός κακοήθειας, ο σπουδαιότερος
προγνωστικός παράγοντας γι᾽ αυτούς τους όγκους, καθορίζεται με βάση την κυτταρική ατυπία και τον αριθμό
των μιτώσεων. Οι νευροενδοκρινείς όγκοι με βλεννώδη
διαφοροποίηση έχουν καλύτερη πρόγνωση.
Διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
1. Συμπαγές νευροενδοκρινικό καρκίνωμα: Αποτελείται
από φωλεές ή δοκιδώδεις αθροίσεις νεοπλασματικών
κυττάρων που διαχωρίζονται από λεπτά διαφραγμάτια
ινώδους συνδετικού ιστού. Τα νεοπλασματικά κύτταρα
είναι ατρακτόμορφα ή πλασματοκυτταροειδή με λεπτοκοκκιώδες ηωσινόφιλο κυτταρόπλασμα, ή μεγαλύτερα,
με διαυγές κυτταρόπλασμα, αθροίζονται δε κατά τόπους σε ροζετοειδείς σχηματισμούς. Οι μιτώσεις κυμαίνονται από 4 (στο καρκινοειδούς τύπου συμπαγές
νευροενδοκρινικό καρκίνωμα) μέχρι 12 (στο κυψελιδώδους τύπου συμπαγές νευροενδοκρινικό καρκίνωμα) σε 10 οπτικά πεδία Χ40.
2. Μικροκυτταρικό καρκίνωμα: Δεν διαφέρει μορφολογικά από το αντίστοιχο του πνεύμονα. Η διαφορική διάγνωση γίνεται με βάση την έκφραση των κυτταροκερατινών 7 και 20. Το μικροκυτταρικό του πνεύμονα είναι
συνήθως αρνητικό και στις δύο, ενώ του μαστού μόνο
στην 20. Η E-Cadherin δεν εκφράζεται συνήθως στο
λοβιακό καρκίνωμα, ενώ το σύνολο των νευροενδοκρινών καρκινωμάτων είναι θετικό στο εν λόγω αντίσωμα.
3. Νευροενδοκρινικό καρκίνωμα από μεγάλα κύτταρα:
Αποτελείται από μεγάλες αθροίσεις καρκινωματωδών
κυττάρων με άφθονο κυτταρόπλασμα, πυρήνες μεγάλης πολυμορφίας με λεπτοκοκκιώδη χρωματίνη και
πολυάριθμες μιτώσεις (18-65 μιτώσεις σε 10 οπτικά
πεδία Χ40).
Τα νευροενδοκρινή καρκινώματα πρέπει να διαχωρίζονται από τα καρκινώματα με νευροενδοκρινείς χαρακτήρες. Τα τελευταία εκφράζουν μόνο ανοσοφαινοτυπικά
και σε ποσοστό περί το 10%-20% του συνολικού όγκου
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1.

2.

Εικ. 1. Ενισχυμένο γονιδιακό σήμα Her2/Neu με τη μέθοδο του
φθορίζοντος υβριδισμού (FISH). Κόκκινο: γονιδιακά σήματα Her2/
Neu. Πράσινο: σήματα κεντρομεριδίου χρωμοσώματος 17 (CEP 17).

Εικ. 2. Καρκίνωμα μαστού (luminal A) με θετικούς υποδοχείς οιστρογόνων. Καφέ χρώμα: πυρήνες θετικοί στο αντίσωμα έναντι των
υποδοχέων οιστρογόνων.

τα αντισώματα χρωμογρανίνης Α ή και συναπτοφυσίνης.

όγκου. Ανοσοϊστοχημικώς είναι πάντα θετικό στο αντίσωμα έναντι της GCDFP-15 και αρνητικό στο αντίσωμα
έναντι του BCL-2 και στους υποδοχείς οιστρογόνων και
προγεστερόνης.

Θηλώδες διηθητικό καρκίνωμα
Παρουσιάζεται σε μεταεμμηνοεπαυσιακές γυναίκες και
στην αμιγή του μορφή είναι ιδιαίτερα σπάνιο. Η διάκριση
από το θηλώδες in situ καρκίνωμα είναι αρκετά δυσχερής,
γιατί το εκλαμβανόμενο ως διηθητικό στοιχείο μπορεί να
είναι εγκλωβισμένες αδενικές αθροίσεις στην αντιδραστική κάψα του ινώδους συνδετικού ιστού. Η ύπαρξη χρόνιας
φλεγμονώδους αντίδρασης ή αιμορραγίας είναι στοιχείο
υποβοηθητικό προς την κατεύθυνση της διήθησης, αν και
το μόνο αξιόπιστο κριτήριο είναι η ύπαρξη αθροίσεων στο
παρακείμενο μαζικό παρέγχυμα ή στο λιπώδη συνδετικό
ιστό.

Μικροθηλώδες διηθητικό καρκίνωμα
Αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο του 2% όλων των καρκινωμάτων του μαστού και αποτελείται από μικρές θηλές
ή αθροίσεις σε κενούς χώρους του υποστρώματος, που
προσομοιάζουν σε κυστικά διευρυσμένα αγγεία. Τα κύτταρα του όγκου είναι μικρά, σχετικά ομοιόμορφα, με ελάχιστες μιτώσεις. Ανευρίσκονται συχνά έμβολα σε αγγεία
και λεμφαδενικές μεταστάσεις.

Αποκρινές καρκίνωμα
Διακρίνεται από τα ιδιαίτερα κυτταρικά χαρακτηριστικά
και όχι από τη μορφολογία των βλαστών. Τα κύτταρα έχουν μεγάλους ποικιλόμορφους πυρήνες με προέχοντα
πυρήνια και κυτταρόπλασμα ομοιογενές, διαυγές ή κενοτοπιώδες ή κοκκιώδες ηωσινόφιλο, πρέπει δε να αποτελούν ποσοστό μεγαλύτερο από το 90% του συνολικού

Μεταπλαστικό καρκίνωμα
Υπολογίζεται σε ποσοστό μικρότερο του 1% όλων των
καρκινωμάτων του μαστού. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται καρκινώματα που εκδηλώνουν φαινότυπο
μεταπλασίας και προέρχονται από τους πόρους, και να
διακρίνονται από τους μικτούς αδενικούς-στρωματικούς όγκους ή από τους καθαρά στρωματικούς όγκους. Γενικά σε
αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται πορογενή διηθητικά
καρκινώματα με εστίες πλακώδους ή ατρακτοκυτταρικής
διαφοροποίησης και τα καρκινώματα με παραγωγή χονδρόμορφου ή οστεοειδούς υποστρώματος. Πολλά από τα
τελευταία περικλείουν περιοχές βλεννώδους καρκινώματος. Παρά το μεγάλο μέγεθος του όγκου (συνήθως είναι
μεγαλύτεροι από 4 εκ.), οι λεμφαδενικές μεταστάσεις
είναι σχετικά σπάνιες. Είναι συνήθως αρνητικά στους ορμονικούς υποδοχείς, τόσο στο καρκινωματώδες όσο και
στο μεταπλαστικό στοιχείο του όγκου.
Ακανθοκυτταρικό (εκ πλακωδών κυττάρων) καρκίνωμα
f Κερατινοποιούμενο από μεγάλα κύτταρα
f Ατρακτόμορφο
f Ακανθολυτικού τύπου
Αδενοκαρκίνωμα με ατρακτοκυτταρική διαφοροποίηση
Αδενοπλακώδες καρκίνωμα
Αδενοπλακώδες καρκίνωμα χαμηλού βαθμού
κακοήθειας
Μικτά επιθηλιακά/μεσεγχυματικά μεταπλαστικά

n

n
n
n
n
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καρκινώματα
f Καρκίνωμα με οστική μετάπλαση
f Καρκίνωμα με χονδρική μετάπλαση

της παρωτίδας.

Πλούσιο σε λιπίδια καρκίνωμα ή λιποεκκριτικό
καρκίνωμα

Πρέπει ποσοστό >90% των κυττάρων του καρκινώματος
να έχουν άφθονο, διαυγές κυτταρόπλασμα που περιέχει
γλυκογόνο. Η διάγνωση γίνεται ιστοχημικά με τη χρώση
PAS, με και χωρίς ενζυμική κατεργασία με διάσταση. Έχει
συνήθως το πρότυπο ανάπτυξης του μη ειδικού πορογενούς καρκινώματος και είναι πιο επιθετικό από αυτό.

Το καρκίνωμα που το 90% τουλάχιστον των κυττάρων
του περιέχει άφθονο ουδέτερο λίπος. Τα κύτταρα έχουν
άτυπους πυρήνες και άφθονο, διαυγές, αφρώδες ή κενοτοπιώδες κυτταρόπλασμα. Η διάκριση του λίπους από
βλέννη πρέπει να γίνει με ιστοχημικές χρώσεις σε νωπό
κυρίως υλικό.

Πλούσιο σε γλυκογόνο - διαυγοκυτταρικό
καρκίνωμα (GRCC)

Αποκρινές καρκίνωμα
Είναι ιδιαίτερα σπάνιο, όμοιο με αυτό των σμηγματογόνων
αδένων του δέρματος.

Εκκριτικό
Είναι ο καρκίνος μαστού της νεανικής και παιδικής ηλικίας και έχει ως πρότυπο ανάπτυξης θηλώδη ή συμπαγή
ή ηθμοειδή δομή και απωθητικά όρια. Τα κύτταρα έχουν
κυτταροπλασματικά κενοτόπια θετικά στη χρώση PAS
και βλεννοκαρμίνης, και χαμηλό μιτωτικό δείκτη. Οι νεκρώσεις είναι σπάνιες. Τα καρκινωματώδη κύτταρα είναι
θετικά στα αντισώματα έναντι του επιθηλιακού μεμβρανικού αντιγόνου (ΕΜΑ), της αλφα-λακτοσφαιρίνης και της
πρωτεΐνης S-100.

Ογκοκυτταρικό καρκίνωμα
Είναι καρκινώματα που τα κύτταρά τους σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 70% έχουν άφθονο λεπτοκοκκιώδες
κυτταρόπλασμα, που οφείλεται στην άθροιση μιτοχονδρίων. Έχουν αναφερθεί ελάχιστα σποραδικά περιστατικά
με αυτά τα χαρακτηριστικά.

Νόσος Paget
Παρουσιάζεται ως εκζεματοειδής αλλοίωση της θηλής
και της θηλαίας άλω. Αποτελείται από μεμονωμένα ή σε
αθροίσεις μεγάλα κύτταρα με άτυπους πυρήνες και διαυγές κυρίως κυτταρόπλασμα, τα οποία αθρίζονται στη
βασική στιβάδα της επιδερμίδας. Η διαφορική διάγνωση
από τη Νόσο του Bowen, το κακόηθες μελάνωμα και τα
μεμονωμένα κερατινοκύτταρα με διαυγές ή κενοτοπιώδες κυτταρόπλασμα γίνεται στη βάση ανοσοϊστοχημικών
και ιστοχημικών ευρημάτων. Σε αντίθεση με το κακόηθες
μελάνωμα, τα κύτταρα της Νόσου Paget είναι αρνητικά
στα αντισώματα έναντι της πρωτεΐνης S-100 και HMB-45.
Επίσης, στη Νόσο του Bowen τα νεοπλασματικά κύτταρα
είναι συνήθως αρνητικά στα αντισώματα έναντι κυτταροκερατινών χαμηλού μοριακού βάρους, του καρκινοεμβρυϊκού αντιγόνου (CEA) και HER2/NEU.

Αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα
Αποτελεί το 0,1% όλων των καρκινωμάτων του μαστού
και είναι μορφολογικά όμοιο με το αντίστοιχο των σιελογόνων αδένων. Είναι χαμηλής κακοήθειας καρκίνωμα
και απαιτεί μόνο απλή μαστεκτομή. Η διαφορική διάγνωση πρέπει να γίνει από την κολλαγονική σφαιριδίωση
(collagenous spherulosis - σπάνια, καλοήθη, περίγραπτη
αλλοίωση, αποτέλεσμα μυοεπιθηλιακής υπερπλασίας)
και το ηθμοειδές διηθητικό καρκίνωμα. Το τελευταίο είναι θετικό στους ορμονικούς υποδοχείς σε αντίθεση με
το αδενοειδές κυστικό.

Φλεγμονώδες καρκίνωμα

Κυψελιδικό (acinic cell) καρκίνωμα

Απροσδιόριστου τύπου καρκίνωμα

Άριστης πρόγνωσης καρκίνωμα, όμοιο με το αντίστοιχο

Κατά τον Αzzοpardi, το 3-4% των καρκινωμάτων του
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Είναι μια μορφή τοπικά προχωρημένου, κακής πρόγνωσης καρκινώματος και αναφέρεται στο μαστό που ÇφλεγμαίνειÈ. Η φλεγμονή αυτή αντιστοιχεί μορφολογικά στην
ύπαρξη πολλών λεμφαγγειακών καρκινωματωδών εμβόλων στο δέρμα του μαστού. Το υποκείμενο στο μαζικό
παρέγχυμα καρκίνωμα δεν έχει ειδικά χαρακτηριστικά
και είναι συνήθως πορογενές χαμηλής διαφοροποίησης
αρνητικό στους υποδοχείς οιστρογόνων και υπερεκφράζει
την πρωτεΐνη HER2/NEU.
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μαστού ανήκει σ᾽ αυτήν την κατηγορία. Θεωρούνται
απροσδιόριστα τα καρκινώματα που δεν έχουν σαφή
μορφολογικά χαρακτηριστικά πορογενούς ή λοβιακού
καρκινώματος.

Ιστοπαθολογικοί προγνωστικοί παράγοντες
Οι κύριοι μορφολογικοί-ιστοπαθολογικοί παράγοντες που
καθορίζουν την πρόγνωση του καρκίνου του μαστού, είναι το μέγεθος του όγκου, η ύπαρξη ή όχι μεταστάσεων
στους λεμφαδένες, ο ιστολογικός τύπος και ο βαθμός
κακοήθειας του καρκινώματος.
Η σταδιοποίηση των αδενοκαρκινωμάτων με βάση το
μέγεθος του όγκου (Τ), την ύπαρξη λεμφαδενικών (Ν)
ή απομακρυσμένων (Μ) μεταστάσεων είναι γνωστή ως
σύστημα ΤΝΜ.

Βαθμός κακοήθειας
Ο προσδιορισμός του βαθμού κακοήθειας είναι σημαντικό στοιχείο προγνώσεως. Ο τρόπος προσδιορισμού
πρέπει να είναι αναπαραγώγιμος, και να ελαττώνει όσο
γίνεται περισσότερο τον υποκειμενικό παράγοντα, με δεσμεύσεις και συμμόρφωση σε σαφές πρωτόκολλο.
Το ευρέως κοινά αποδεκτό σύστημα αξιολόγησης του
καρκίνου του μαστού είναι η τροποποιημένη κατά Εlston
και Ellis μέθοδος Nottingham του αρχικού κατά Bloom
και Richardson συστήματος.
Η μέθοδος περιλαμβάνει την εκτίμηση τριών στοιχείων
της μορφολογίας του όγκου: το σχηματισμό σωληναρίων,
τη μορφολογία των πυρήνων και τον αριθμό των μιτώσεων. Κάθε στοιχείο βαθμολογείται από 1 έως 3. Η άθροιση των βαθμών παρέχει το συνολικό ιστολογικό βαθμό
κακοήθειας.
Σχηματισμός σωληναρίων: Όταν ο όγκος σχηματίζει
σωλήνες σε ποσοστό μεγαλύτερο του 75% της έκτασής
του, βαθμολογείται ως 1. Όταν το ποσοστό αυτό κυμαίνεται στο 10%-75%, τότε βαθμολογείται ως 2 και, όταν
οι σωληνώδεις σχηματισμοί αντιπροσωπεύουν ποσοστό
μικρότερο του 10%, τότε βαθμολογείται ως 3.
Μορφολογία πυρήνων: Μικροί πυρήνες με μικρή
αύξηση του μεγέθους σε σύγκριση με τα κανονικά επιθηλιακά κύτταρα, κανονικό περίγραμμα, ομοιόμορφη
κατανομή της χρωματίνης και μικρή διακύμανση του μεγέθους βαθμολογούνται ως 1. Κύτταρα μεγαλύτερα από
το φυσιολογικό, με φυσσαλιδώδεις αραιοχρωματικούς πυρήνες, ορατά πυρήνια και μικρή διάκυμανση στο μέγεθος
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και στο σχήμα, βαθμολογούνται ως 2. Φυσαλλιδώδεις
πυρήνες, συχνά με εμφανή πυρήνια, που παρουσιάζουν
εκσεσημασμένη διακύμανση στο μέγεθος και στο σχήμα,
πολλές φορές με πολύ μεγάλες και περίεργες μορφές,
βαθμολογούνται ως 3.
Μιτώσεις: Ο βαθμός εξαρτάται από τον αριθμό των
μιτώσεων ανά 10 οπτικά πεδία μεγάλης μεγέθυνσης (hpf
40x), που υπολογίζονται στην περιφέρεια του όγκου. Το
μέγεθος των οπτικών πεδίων διαφέρει ανάλογα με τον
τύπο των αντικειμενικών φακών με τον οποίο είναι εφοδιασμένο το μικροσκόπιο. Η διάμετρος του οπτικού
πεδίου του μικροσκοπίου μετράται άπαξ με τη βοήθεια
μικρομετρικής κλίμακας και μπορεί να είναι μεταξύ 0,44
και 0,63.
Ο βαθμός κακοήθειας προκύπτει από την άθροιση των
αριθμών για τις σωληνώδεις βλάστες, την πολυμορφία
των πυρήνων και τον αριθμό των πυρηνοκινησιών, ως ακολούθως :
Βαθμός κακοήθειας 1 = άθροισμα 3 ως 5
Βαθμός κακοήθειας 2 = άθροισμα 6 ως 7
Βαθμός κακοήθειας 3 = άθροισμα 8 ως 9
Ο προσδιορισμός του βαθμού κακοήθειας δεν πρέπει
να περιορίζεται στο διηθητικό καρκίνωμα μη ειδικού
τύπου, αλλά να πραγματοποιείται για όλους τους ιστολογικούς υπότυπους, με εξαίρεση το σωληνώδες και το
μυελοειδές καρκίνωμα, όπου ο βαθμός κακοήθειας είναι
προφανής.
Ο βαθμός κακοήθειας είναι σημαντικός δείκτης επιβίωσης των ασθενών με καρκίνο μαστού. Ασθενείς με βαθμό
κακοήθειας 1 έχουν 85% πιθανότητα δεκαετούς επιβίωσης σε αντίθεση με τις ασθενείς με βαθμό κακοήθειας 3,
όπου το ποσοστό είναι μικρότερο του 45%.
Σε υπερβολικά μικρά παρασκευάσματα ή σε κακώς
μονιμοποιημένα παρασκευάσματα πρέπει να αποφεύγεται ο προσδιορισμός του βαθμού κακοήθειας του
καρκινώματος.
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Μοριακή ταξινόμηση
Ασθενείς με ίδια κλινικά και κλασικά παθολογοανατομικά
χαρακτηριστικά έχουν διαφορετική πορεία και κατάληξη,
όπως διαφορετική πορεία έχουν και ασθενείς με ίδια ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά. Σε πολλές αναδρομικές
μελέτες έχει φανεί ότι στο 30% των ER+ καρκινωμάτων,
ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη λεμφαδενικών μεταστάσεων, δεν οφελεί η ορμονοθεραπεία. Πρόκειται δηλαδή

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 19 | Έτος 2013

911

Υπότυποι και μοριακή ταξινόμηση καρκίνου του μαστού

για μία νόσο με πολλές και διαφορετικές βιολογικά οντότητες. Θα πρέπει δηλαδή να βρεθούν και να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νόσου, ώστε η θεραπευτική αντιμετώπιση να
είναι στοχευόμενη και αποτελεσματική.
Μεγάλη ώθηση στον προσδιορισμό αυτών των ιδιαίτερων και επιμέρους χαρακτηριστικών, ο οποίος γίνεται με
την ανάλυση του γονιδιακού προφίλ του καρκίνου του
μαστού, έδωσε η πρόοδος της τεχνολογίας. Οι τεχνικές
που χρησιμοποιούνται είναι η αυτοματοποιημένη ανοσοϊστοχημεία, η RT PCR, οι μικροσυστοιχίες και ο in situ
υβριδισμός, η δε ανάλυση γίνεται με τη μέτρηση της γονιδιακής δραστηριότητας, η οποία καθορίζεται από τον
αριθμό των mRNA και την ποσότητα του τελικού προϊόντος που τα γονίδια κωδικοποιούν, δηλαδή τις πρωτεΐνες.
Μικροσυστοιχίες: Στο υπό εξέταση δείγμα καρκίνου
μαστού μετράται το επίπεδο των mRNA μιας ομάδας
προκαθορισμένων γονιδίων (π.χ. ανάπτυξης και πολλαπλασιασμού) και συγκρίνεται με το επίπεδο του mRNA
των ίδιων γονιδίων σε ένα καθορισμένο δείγμα αναφοράς.
Το υπό εξέταση mRNA είναι σεσημασμένο με κόκκινο
φθοριόχρωμα και εκείνο της αναφοράς με πράσινο φθοριόχρωμα. Η μέτρηση της έκφρασης των γονιδίων γίνεται
με τις unsupervised αναλύσεις, χωρίς κλινικά endpoints,
όπου καθορίζονται οι ÇεσωτερικοίÈ υπότυποι του όγκων
και με τις supervised αναλύσεις. Οι τελευταίες είναι σχεδιασμένες στη βάση κλινικών endpoints με γνωστή ομάδα γονιδίων για την ταξινόμηση των νεοπλασμάτων.
Ανοσοϊστοχημεία: Στη βάση αντίδρασης αντιγόνου
αντισώματος μελετάται και μετράται με ημιποσοτικές μεθόδους το επίπεδο έκφρασης των πρωτεϊνών σε επίπεδο
πυρήνα, κυτταροπλάσματος ή κυτταρικής μεμβράνης.
In situ υβριδισμός: H τεχνική του in situ υβριδισμού
βασίζεται στη θεμελιώδη ιδιότητα των πυρηνικών οξέων
να σχηματίζουν σύμφωνα με το νόμο της συμπληρωματικότητας των βάσεων (αδενίνη - θυμίνη, γουανίνη - κυτοσίνη) σταθερά διμερή που ονομάζονται υβρίδια. Τα τελευταία μπορεί να αποτελούνται από δύο αλύσους DNA.
Η μία είναι αυτή που προκύπτει από το ÇάνοιγμαÈ της
έλικας και η δεύτερη του ιχνηθέτη (probe). Οι ιχνηθέτες
που χρησιμοποιούνται είναι σημασμένοι με φθοριόχρωμα
ή βασίζονται στην ενζυμική κατάλυση μεταλλικού αργύρου. O in situ υβριδισμός μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα
είδη υλικού, όπως τα κυτταρικά επιχρίσματα και οι τομές
παραφίνης και κρυοστάτη.
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n RT PCR (Real-Time Polymerase Chain Reaction): Είναι

μια τεχνική που βασίζεται στην PCR (απομόνωση και σε
πολλαπλασιασμό μιας αλληλουχίας DNA, μέσω της ενζυμικής αναπαραγωγής του DNA) και χρησιμοποιείται για
να ενισχύσει και ταυτόχρονα να μετρήσει την ποσότητα
του υπό εξέταση DNA του ιστού. Έτσι κάθε αλληλουχία
του DNA του δείγματος μετράται σε απόλυτους αριθμούς
αντιγράφων.
Με τις unsupervised αναλύσεις καθορίστηκαν οι διαφορετικοί υπότυποι του καρκίνου του μαστού: η ομάδα
των ER θετικών, που περιλαμβάνουν τους luminal A και
luminal Β, και η ομάδα των ER αρνητικών, που περιλαμβάνουν τους τριπλά αρνητικούς (βασικού τύπου) και τους
Her2 θετικούς.
Η έκφραση των ορμονικών υποδοχέων μελετάται με
την ανοσοϊστοχημεία και προσδιορίζεται με διαφορετικές
μεθόδους, όπως το εκατοστιαίο ποσοστό των θετικών πυρήνων και τα συστήματα διαβάθμισης Allred και H score,
που βασίζονται στην ένταση και την έκταση της πυρηνικής χρώσης.
Τα ER θετικά καρκινώματα αφορούν στο 60% όλων
των καρκινωμάτων μαστού, είναι ετερογενής ομάδα και
χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό έκφρασης γονιδίων
σχετιζόμενων με τους υποδοχείς οιστρογόνων, χαμηλό
βαθμό έκφρασης Her2 clusters και χαμηλό ή υψηλό βαθμό έκφρασης γονιδίων πολλαπλασιασμού. Διαχωρίζονται
στους Luminal A και στους Luminal Β.
Οι Luminal A αφορούν στο 40% καρκίνων μαστού, είναι
καλής πρόγνωσης και χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό
έκφρασης γονιδίων σχετιζόμενων με τους υποδοχείς οιστρογόνων, χαμηλό βαθμό έκφρασης των Her2 clusters
και χαμηλό βαθμό έκφρασης γονιδίων πολλαπλασιασμού.
Οι Luminal Β αφορούν στο 20% των καρκίνων μαστού,
είναι δυσμενέστερης πρόγνωσης από τον τύπο Α και χαρακτηρίζονται από μειωμένο βαθμό έκφρασης γονιδίων
σχετιζόμενων με τους υποδοχείς οιστρογόνων, διάφορο
βαθμό έκφρασης των Her2 clusters και υψηλό βαθμό έκφρασης γονιδίων πολλαπλασιασμού.
Οι πλούσιοι σε Her2 υπότυποι αφορούν περίπου στο
50% των Her2 θετικών και στο 10%-15% του συνόλου
των γυναικών με καρκίνο του μαστού, είναι κακής πρόγνωσης και χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό έκφρασης
των Her2 clusters και των γονιδίων πολλαπλασιασμού και
χαμηλό βαθμό έκφρασης γονιδίων σχετιζόμενων με τους
υποδοχείς οιστρογόνων. Οι μέθοδοι προσδιορισμού του
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Her2 είναι η ανοσοϊστοχημεία και ο in situ υβριδισμός. Ένα
καρκίνωμα ορίζεται ως θετικό, δηλαδή υπερεκφράζει την
πρωτεΐνη HER2 ανοσοϊστοχημικώς, όταν ποσοστό >30%
των κυττάρων παρουσιάζει πλήρη μεμβρανική χρώση με
παχύ δακτύλιο και σημειώνεται ως 3+. Ορίζεται επίσης θετικό (με γονιδιακή επαύξηση) όταν τα γονιδιακά αντίγραφα είναι >6 ή ο λόγος σημάτων HER2/CEP17 είναι >2,2.
Ορίζεται ως αμφίσημο/απροσδιόριστο ανοσοϊστοχημικώς
όταν ποσοστό ≤30% των κυττάρων παρουσιάζει πλήρη
μεμβρανική χρώση με παχύ δακτύλιο ή ποσοστό >30%
των κυττάρων παρουσιάζει πλήρη μεμβρανική χρώση με
λεπτό δακτύλιο και σημειώνεται 2+. Ορίζεται ως αμφίσημο/
απροσδιόριστο με τη μέθοδο FISH ή SISH όταν τα γονιδιακά αντίγραφα είναι 4-6 ή ο λόγος σημάτων HER2/CEP17
ισούται με 1,8-2,2. Αφορά περίπου στο 2%-3% των περιπτώσεων και, όταν συμβαίνει, πρέπει να αξιολογηθούν
άλλα 20 κύτταρα από τον ίδιο παθολογοανατόμο, άλλα 40
κύτταρα από δεύτερο παθολογοανατόμο και, σε ασυμφωνία του λόγου Her2/CEP17, επανάληψη του test. Ορίζεται
ως αρνητικό ανοσοϊστοχημικώς όταν ποσοστό >10% των
κυττάρων παρουσιάζει ατελή μεμβρανική χρώση με λεπτό
δακτύλιο ή κύτταρα με μεμβρανική χρώση και σημειώνεται
1+ ή όταν δεν παρατηρείται καθόλου μεμβρανική χρώση
και σημειώνεται 0. Ορίζεται επίσης αρνητικό (χωρίς γονιδιακή επαύξηση) όταν τα γονιδιακά αντίγραφα είναι <4 ή
ο λόγος σημάτων HER2/CEP17 είναι <1,8.
Οι υπότυποι που έχουν χαμηλή έκφραση των Claudins
αφορούν στο 5-10 % καρκίνων μαστού, είναι κακής πρόγνωσης και χαρακτηρίζονται από χαμηλό βαθμό έκφρασης Her2 clusters, των γονιδίων πολλαπλασιασμού και
των σχετιζόμενων με τους υποδοχείς οιστρογόνων γονιδίων. Σημειώνεται επίσης ότι στα εν λόγω καρκινώματα
παρατηρείται χαμηλή έκφραση ή απουσία έκφρασης των
E-Cadherin & Claudin-3, είναι μορφολογικώς ατρακτοκυτταρικά καρκινώματα, παρουσιάζουν λεμφοκυτταρικές διηθήσεις και έχουν χαρακτηριστικά stem cell. Χαρακτηρίζονται από ασταθή έκφραση των basal type κυτταροκερατινών CK5, CK14, CK17 και από χαμηλό βαθμό έκφρασης
των luminal type κυτταροκερατινών CK 18, CK19.
Τα τριπλά αρνητικά καρκινώματα αφορούν περίπου στο
5%-10% καρκίνων μαστού και είναι κακής πρόγνωσης.
Χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλό βαθμό έκφρασης γονιδίων πολλαπλασιασμού, υψηλό βαθμό έκφρασης του
EGFR και των κυτταροκερατινών CK5, CK14, CK17, είναι
δε όπως ορίζονται ER -, PR -, HER2 - και παρουσιάζουν

το 80% των BRCA1 μεταλλάξεων.
Ο γονιδιακός έλεγχος του καρκίνου του μαστού γίνεται
με τις δοκιμασίες πολυγονιδιακής έκφρασης και η γονιδιακή υπογραφή του ορίζεται από έναν κατάλογο γονιδίων
που συνδέονται με την πρόγνωση ή την ανταπόκριση
σε ορισμένη θεραπεία. Για τον καθορισμό αυτού του
γονιδιακού προφίλ διατίθενται σήμερα τεσσάρων ειδών
ÇπλατφόρμεςÈ, οι τρεις από τις οποίες χρησιμοποιούν
ιστούς μονιμοποιημένους σε φορμόλη και εγκλεισμένους στην παραφίνη και η τέταρτη ιστούς φρέσκους ή
κατεψυγμένους.
Στην ανοσοϊστοχημική ÇπλατφόρμαÈ ανήκει το
Mammostat, που αναλύει πάνελ 5 αντισωμάτων και χρησιμοποιείται για την κατάταξη των ER+ και LN- ασθενών
που λαμβάνουν ταμοξιφαίνη σε υψηλού, μέσου και χαμηλού κινδύνου υποομάδες.
Στην ÇπλατφόρμαÈ του in situ υβριδισμού υπάρχουν
το eXagenBC test, στο οποίο χρησιμοποιείται ένα πάνελ
τριών αντισωμάτων για τα ER+ καρκινώματα και ένα δεύτερο πάνελ άλλων τριών αντισωμάτων για τα ER- καρκινώματα για να προσδιοριστεί η ομάδα ασθενών με υψηλό
κίνδυνο υποτροπής.
Στην ÇπλατφόρμαÈ του RTPCR υπάρχει το Oncotype
DX Breast Cancer Assay (Genomic Health Inc. Redwood
City, California, USA), τεστ που βασίζεται στην ανάλυση
21 γονιδίων, χωρισμένων σε 7 ομάδες. Μία ομάδα έχει 5
γονίδια πολλαπλασιασμού, μία άλλη 4 γονίδια που αφορούν στην έκφραση των ορμονικών υποδοχέων, και μία
τρίτη δύο γονίδια για το Her2. Κάθε ομάδα έχει ένα δικό
της συντελεστή που πολλαπλασιάζεται με το αποτέλεσμα της μέτρησης των γονιδίων, το δε συνολικό άθροισμα
όλων των ομάδων λαμβάνει τιμές από 0 έως 100. Τα
καρκινώματα με τελικό score <18 θεωρούνται χαμηλού
κινδύνου, με τελικό score μεταξύ 18 και 30 θεωρούνται
μέσου κινδύνου και με τελικό score >30 θεωρούνται
υψηλού κινδύνου. Η στρωματοποίηση των ασθενών με
καρκινώματα μαστού ER+ και LN- με το Oncotype Dx έδειξε ότι υπερτερεί από εκείνη που γίνεται με τους κλασικούς προγνωστικούς παράγοντες. Το μισό του 92% των
ασθενών που χαρακτηρίστηκαν υψηλού κινδύνου βάσει
των κριτηρίων του NCCN (2004), άλλαξε με το Oncotype
Dx σε χαμηλού κινδύνου υποτροπής (7%) στη δεκαετία.
Επίσης, η μελέτη NSABP B-20 έδειξε ότι σε ασθενείς με
χαμηλό δείκτη υποτροπής η προσθήκη χημειοθεραπείας
στην ορμονοθεραπεία δεν είχε όφελος σε ό,τι αφορά την

n

n
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επιβίωση και τη μεταστατική νόσο.
Στην ÇπλατφόρμαÈ των μικροσυστοιχιών υπάρχουν το
MammaPrint (Agenda BV, Amsterdam, The Netherlands)
που βασίζεται σε 70 γονίδια και αφορά σε γυναίκες ηλικίας μικρότερης των 60 ετών. καθώς και τη γονιδιακή
υπογραφή του Rotterdam (Erasmus University Cancer
Center in Rotterdam, The Netherlands), που βασίζεται σε
76 γονίδια και αφορά σε γυναίκες με αρνητικούς λεμφαδένες ανεξάρτητα από την έκφραση ή μη των ορμονικών
υποδοχέων. Σε αυτήν την ÇπλατφόρμαÈ ανήκει και το
Cytochrome P450 CYP 2D6 test, που βασίζεται σε ένα
και μοναδικό γονίδιο και προβλέπει το όφελος από τους
αναστολείς της αρωματάσης σε σχέση με την ταμοξιφαίνη
σε ασθενείς με θετικούς ορμονικούς υποδοχείς.
Οι διαφορετικοί μοριακοί υπότυποι του καρκίνου του
μαστού αντιμετωπίζονται σήμερα διαφορετικά.
Σε γενικές γραμμές ο υπότυπος Luminal A με ενδοκρινική θεραπεία, ο υπότυπος Her2 enriched με στοχευμένη
αντιHer2 θεραπεία, ο Luminal B με συνδυασμό ενδοκρινική και χημειοθεραπεία και ο Basal like ή τριπλά αρνητικός

n

με χημειοθεραπεία.
Ο προσδιορισμός των υποτύπων αυτών είναι δυνατόν
να γίνει μόνο με παθολογοανατομικές παραμέτρους, δηλαδή ER, PgR, Her, βαθμό διαφοροποίησης και Ki67.
Το γονιδιακό προφίλ των καρκινωμάτων του μαστού ενσωματώνεται στην κλινική πράξη μόνο όταν συνδυάζεται
με τους κλασικούς παθολογοανατομικούς προγνωστικούς
και προβλεπτικούς παράγοντες.
Τι γίνεται τελικώς στα καρκινώματα μαστού;
Καθορίζονται:
ο μορφολογικός υπότυπος (πορογενές, λοβιακό ή ειδικού τύπου),
ο βαθμός διαφοροποίησης,
το μέγεθος του όγκου,
η ύπαρξη ή όχι λεμφαδενικών μεταστάσεων,
οι ορμονικοί υποδοχείς (ER και PgR),
η υπερέκφραση ή ενίσχυση σήματος του Her2,
ο δείκτης πολλαπλασιασμού Ki67,
σε ειδικές περιπτώσεις, ο κίνδυνος υποτροπής στη βάση γονιδιακής υπογραφής (π.χ. Oncotype Dx).

n
n
n
n
n
n
n
n

Abstract
Papadopoulos S. Histological and molecular classification of breast cancer. Iatrika Analekta 2013;
3: 905-915
Breast cancer is like other neoplasms, diagnosed and classified on the basis of histological characteristics. Histological
classification of invasive adenocarcinoma of the breast in different types has not only descriptive value but determines
the prognosis and contributes to the understanding of breast cancer biology. Two broad categories of invasive
carcinoma, are recognized the ductal and lobular and other specific types carcinomas.
Breast cancer is a disease with many different biological entities. It should be found and identified more clearly than
histological classification, the characteristics of the disease so that treatment can be targeted and effective. Big boost
to identify such special and individual characteristics, which is done by analyzing the genomic profiles of breast
cancer, has given the progress of technology. The techniques used are the automated immunohistochemistry, the RT
PCR, the microarrays, and the FISH analysis. Based on the molecular classification five types are recognized: Luminal
A, Luminal B, rich Her2/Neu, carcinoma with low expression of Claudins and triple negative carcinoma. The gene
signature of breast cancer defined by a list of genes (multigene expression) is associated with prognosis or response
to certain therapies. To determine the genetic profile there are now four platforms, three of which use FFPE tissue and
one fresh or frozen tissue. In conclusion the pathologic assessment of breast cancer determines the morphological
subtype (ductal, lobular or special type), the degree of differentiation, tumor size, the presence or absence of lymph
node metastases, hormone receptors (ER and PgR) status, overexpression or amplification signal Her2, the Ki67
proliferation index and in specific cases the risk of relapse based gene signature.
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Χειρουργική θεραπεία καρκίνου μαστού Μαστεκτομή ή επεμβάσεις διατήρησης του μαστού
Δρ Ειρήνη Καρυδά
Χειρουργός Μαστού, Διευθύντρια Κέντρου Μαστού ΥΓΕΙΑ
ikaryda@yahoo.gr

Η πλειονότητα των ασθενών με καρκίνο μαστού υποβάλλεται πλέον σε συντηρητική χειρουργική θεραπεία. Η
μεταστροφή από τις ριζικές χειρουργικές τεχνικές όπως
η μαστεκτομή, οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως
η αστοχία των ριζικών χειρουργικών επεμβάσεων να
θεραπεύσουν τη νόσο, η άποψη περί συστηματικότητας
του καρκίνου του μαστού, η απαίτηση των γυναικών για
τη διατήρηση του μαστών, καθώς και η νοσηρότητα των
ριζικών επεμβάσεων.
Τα τελευταία 40 χρόνια, οι ασθενείς με καρκίνο μαστού διαγιγνώσκονται σε αρχικό στάδιο νόσου, κυρίως
λόγω του μαστογραφικού screening. Πολλοί ερευνητές
άρχισαν με πυλωτικές μελέτες να διερευνούν την επέμβαση διατήρησης του μαστού (BCS) με ακτινοθεραπεία
σαν εναλλακτική χειρουργική επέμβαση από τη μαστεκτομή. Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποστηρίζουν τη δυνατότητα αντικατάστασης της μαστεκτομής
από τη θεραπεία διατήρησης.
Δύο πολύ μεγάλες μελέτες φάσης ΙΙΙ που ακολούθησαν, έδειξαν ότι η θεραπεία διατήρησης του μαστού με
ακτινοθεραπεία είναι ισάξια της μαστεκτομής. Η πρώτη
της NSABP B-06 διενεργήθηκε από το 1976 ως το 1984,
με αποτελέσματα παρακολούθησης πλέον των 25 ετών.
Η μελέτη αυτή έδειξε πως η τοπική-περιοχική υποτροπή
της νόσου αφορούσε στο 14,3% την περιοχή του μαστού
και στο 2,7% τους επιχώριους λεμφαδένες στην ομάδα
ασθενών που έλαβαν συντηρητική χειρουργική θεραπεία.
Τα αντίστοιχα ποσοστά των ασθενών που υπεβλήθησαν
σε μαστεκτομή, ήταν 10,2% στο θωρακικό τοίχωμα και
4,6% στους αντίστοιχους λεμφαδένες.
Η δεύτερη μελέτη του Milan Cancer Institute, την ίδια
περίοδο και με τον ίδιο χρόνο παρακολούθησης, έδειξε
πως δεν υπήρχαν διαφορές όσον αφορά στις μεταστάσεις
και στη συνολική επιβίωση. Διαπιστώθηκε όμως αυξημένος κίνδυνος τοπικής υποτροπής στο μαστό και όχι
στο θωρακικό τοίχωμα. Η μεταανάλυση των τυχαιοποιημένων μελετών από την EBCTCG (Early Breast Cancer
Trialist΄s Collaborative Group) επιβεβαίωσε τη συγκρίσιμη
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θεραπευτική αξία των μεθόδων. Τα αποτελέσματα της
χειρουργικής θεραπείας ασθενών με καρκίνο μαστού μετά το 1994 έδειξαν βελτίωση όσον αφορά στην τοπική
υποτροπή και αυτό οφείλεται στη διεύρυνση των διαγνωστικών και θεραπευτικών χειρισμών με τη βελτίωση
της μελέτης της βιολογικής συμπεριφοράς του καρκίνου
του μαστού, καθώς και τη βελτίωση της συστηματικής
μετεγχειρητικής χημειοθεραπείας.

Ενδείξεις μαστεκτομής
1. Πολυκεντρική νόσος με δύο ή περισσότερους πρωτοπαθείς όγκους σε διαφορετικά τεταρτημόρια του
μαστού.
2. Ευμεγέθεις όγκοι σε σχέση με το μέγεθος του μαστού.
3. Ασθενείς που επιθυμούν να υποβληθούν σε μαστεκτομή για την αποφυγή της μετεγχειρητικής ακτινοθεραπείας, καθώς και τη μείωση της πιθανότητας της
τοπικής υποτροπής.
4. Κύηση 1ου και 2ου τριμήνου.
5. Προφυλακτική μαστεκτομή σε ασθενείς με κληρονομικό καρκίνο μαστού - ωοθηκών, καθώς και σε ασθενείς
με μεταλλάξεις γονιδίων BRCA1, BRCA2.
6. Δ ιάχυτες κακοήθεις μικροαποτιτανώσεις στη
μαστογραφία.
7. Ιστορικό προηγηθείσας ακτινοθεραπείας στην περιοχή
του μαστού.
8. Θετικά όρια εκτομής που επιμένουν έπειτα από ένα
λογικό αριθμό χειρουργικών προσπαθειών εκτομής
του όγκου επί υγιών ορίων.

Απόλυτες αντενδείξεις για επέμβαση
διατήρησης του μαστού
1. Ιστορικό προηγηθείσας ακτινοθεραπείας στην περιοχή
του μαστού.
2. Ακτινοθεραπεία κατά τη διάρκεια κύησης.
3. Δ ιάχυτες κακοήθεις μικροαποτιτανώσεις στη
μαστογραφία.
4. Πολυκεντρική νόσος.
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5. Θετικά όρια εκτομής.

Σχετικές αντενδείξεις της επέμβασης
διατήρησης του μαστού
1. Ιστορικό νόσου του κολλαγόνου.
2. Όγκοι >5 cm.
3. Γυναίκες με γενετική προδιάθεση να αναπτύξουν καρκίνο μαστού.
4. Εστιακά θετικά χειρουργικά όρια.
Πρέπει να τονιστεί ότι, ενώ η BCS συνδυάζεται με
μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία, η μαστεκτομή δεν αποκλείει την ακτινοθεραπεία. Επί του παρόντος η ακτινοθεραπεία έπειτα από μαστεκτομή συνιστάται σε ασθενείς,
με τέσσερις ή περισσότερους θετικούς μασχαλιαίους
λεμφαδένες. Στο τελευταίο consensus του St.Gallen τον
Απρίλιο του 2013 αναφέρθηκε πως ασθενείς με όγκους
>5 cm χρειάζονται μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Επί
του παρόντος ασθενείς έπειτα από μαστεκτομή και με
διηθημένους 1-3 μασχαλιαίους λεμφαδένες δεν χρειάζονται ακτινοθεραπεία, αν και το 30% των ειδικών θεωρεί ότι πρέπει να προτείνεται. Στο ίδιο συνέδριο το 62%
των ειδικών συνιστά ακτινοθεραπεία σε ασθενείς με 1-3
λεμφαδένες και επιπλέον δυσμενή ιστολογικά χαρακτηριστικά, ενώ το 55% συνιστά ακτινοθεραπεία σε γυναίκες
<40 ετών με 1-3 θετικούς λεμφαδένες.

Κριτήρια επιλογής για επέμβαση
διατήρησης μαστού

n

Η ηλικία δεν αποτελεί αντένδειξη για την τεχνική
διατήρησης του μαστού.
Οι ιστολογικοί υπότυποι δεν αποτελούν αντένδειξη.
Η παρουσία παθολογοανατομικώς θετικών μασχαλιαίων λεμφαδένων δεν αποτελεί αντένδειξη.
Η παρουσία εκτεταμένου ενδοπορικού στοιχείου (EIC)
αποτελεί δείκτη ότι η νόσος στο μαστό μπορεί να είναι
πιο εκτεταμένη από ό,τι έχει εκτιμηθεί κλινικώς, αλλά
δεν αποτελεί αντένδειξη για τη χειρουργική διατήρησης
του μαστού.
Ο κίνδυνος τοπικής υποτροπής δεν αποτελεί αντέν-

n
n
n
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δειξη για επέμβαση διατήρησης του μαστού, αλλά υποδεικνύει την ανάγκη μετεγχειρητικής συστηματικής
θεραπείας.
Το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου μαστού δεν αποκλείει τη διατήρηση του μαστού.
Η εντόπιση του όγκου δεν αποτελεί παράγοντα που
επηρεάζει τη χειρουργική επιλογή.
Η πυκνότητα των μαστών δεν αποτελεί αντένδειξη για
την επιλογή τεχνικής διατήρησης του μαστού.
Η θεραπεία διατήρησης του μαστού επιλέγεται σε
ασθενείς με όγκους μικρότερους των 5 cm, εντούτοις
σημαντικός παράγοντας είναι και το μέγεθος του μαστού. Μικρότεροι όγκοι σε μικρούς μαστούς επιλέγονται
για διατήρηση του μαστού λόγω των κακών κοσμητικών
αποτελεσμάτων.
Πλήθος μελετών έχουν πραγματοποιηθεί προς την κατεύθυνση να επιλεγεί BCT σε ασθενείς με αντένδειξη,
όπως οι μεγάλοι όγκοι. Αυτό επιτυγχάνεται με προεγχειρητική χημειοθεραπεία.
Η εκτίμηση των προτιμήσεων και των προσδοκιών της
ασθενούς σχετικά με την επιλογή της χειρουργικής επέμβασης είναι μία από τις δυσκολότερες παραμέτρους της
αντιμετώπισης της νόσου. Ο χειρουργός πρέπει να συζητήσει με την ασθενή τα οφέλη και τους κινδύνους της
μαστεκτομής σε σύγκριση με την επέμβαση διατήρησης
του μαστού, εξατομικεύοντας την κάθε περίπτωση. Συγκεκριμένα πρέπει να συζητηθούν τα παρακάτω στοιχεία:
Δεν υπάρχει διαφορά στη μακροπρόθεσμη επιβίωση
μεταξύ των δύο επιλογών.
Η πιθανότητα και οι επιπτώσεις της τοπικής υποτροπής
της κάθε επιλογής.
Η εκτίμηση της κατάστασης της ασθενούς και η ψυχική επιβάρυνση που θα υποστεί σε περίπτωση υποτροπής
στο μαστό.
Το αισθητικό αποτέλεσμα, η επίδραση στην αυτοεκτίμηση και στη σεξουαλικότητα.
Η επιλογή της χειρουργικής θεραπείας του καρκίνου
του μαστού πρέπει να επαφίεται στην προτίμηση κάθε
ασθενούς.

n
n
n

n
n
n
n
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Abstract
Karyda I. Surgical managment of women with breast cancer. Mastectomy or breast conserving
therapy (BCT). Iatrika Analekta 2013; 3: 916-918
Current surgical management of breast cancer includes mastectomy or breast conserving therapy (BCT). BCT refers
to breast conserving surgery (BCS), followed by moderate-dose radiation therapy (RT) to eradicate any microscopic
residual disease . The goals of BCT are to provide the survival equivalent of mastectomy, a cosmetically acceptable
breast, and a low rate of recurrence in the treated breast. The individual patient΄s needs and expectations should
be accurately assessed. This requires that the patient and physician discuss the benefits and risks of mastectomy
compared to BCT.
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Η βιοψία του λεμφαδένα φρουρού στον καρκίνο του μαστού:
τεχνική και κλινική σημασία
Δημήτρης-Ανδρέας Τσιφτσής
Χειρουργός, Διευθυντής E΄ Χειρουργικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ
d.tsiftsis@hygeia.gr

Στους συμπαγείς όγκους που μεθίστανται κατ᾽ αρχάς λεμφογενώς, όπως ο καρκίνος του μαστού και το μελάνωμα, έχει ιδιαίτερη προγνωστική αξία η κατάσταση των
λεμφαδένων της περιοχικής ομάδας. Στην περίπτωση του
καρκίνου του μαστού περιοχικοί είναι κατά κύριο λόγο
οι λεμφαδένες της σύστοιχης μασχαλιαίας κοιλότητας
και δευτερευόντως αυτοί της έσω μαστικής αλύσου. Ως
λεμφαδένας φρουρός (ΛΦ) ορίζεται αυτός που πρώτος υποδέχεται τη λέμφο από την προσβεβλημένη περιοχή του
μαστού, άρα και τα καρκινικά κύτταρα όταν αποσπαστούν
από τον όγκο (εικόνα 1). Η παραδοχή αυτή προϋποθέτει
την κατά την ανατομική τάξη μετακίνηση των καρκινικών
κυττάρων από την πρωτοπαθή εστία στα λεμφαγγεία και
μέσω αυτών στο ΛΦ και από αυτόν σε άλλους λεμφαδένες
υψηλοτέρου επιπέδου. Εάν ο ΛΦ παρακαμφθεί με εγκατάσταση των μεταστάσεων σε υψηλότερους λεμφαδένες,
τότε υπάρχει η κατά άλματα μετάσταση (skip metastasis),
που παρατηρείται στο 4% περίπου των περιπτώσεων.
Αναφορές στην έννοια του ΛΦ ως σύστοιχου λεμφαδένα υπάρχουν από τον Virchof στον καρκίνο του στομάχου, αλλά η σύγχρονη επιστημονική τεκμηρίωσή του
γίνεται το 1992 στο μελάνωμα από τον Morton στο John
Wane Cancer Center με τη χρήση κυανής χρωστικής για
τη χαρτογράφηση της απαγωγού λεμφικής οδού και την

1.
Εικ. 1. Σχηματική αναπαράσταση του ΛΦ.

ανάδειξη του ΛΦ. Το 1994, στο ίδιο κέντρο, ο Giuliano εφαρμόζει την τεχνική στον καρκίνο του μαστού. Στη χώρα
μας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1995 στην Κλινική
της Χειρουργικής Ογκολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης,
όπου δημιουργήθηκε και η μεγαλύτερη σειρά.
Βασίζεται στη χαρτογράφηση της απαγωγού λεμφικής οδού από την πρωτοπαθή εστία μέχρι το λεμφαδένα υποδοχής στη μασχαλιαία κοιλότητα ή σπανιότατα στην έσω
μαστική. Οι ουσίες που χρησιμοποιούνται ως ιχνηθέτες
είναι:
Κυανές χρωστικές, όπως το isosulfan blue, patent blue
V και blue de methylene. Την ώρα της εγχείρησης ενίονται
3-5 ml και η αναζήτηση του ΛΦ αρχίζει 5-7 min αργότερα,
ανάλογα με τη θέση της ένεσης. Είναι φθηνές και ευρέως
διαθέσιμες. Έχουν ισχυρή χρωστική ικανότητα και, αν ενεθούν ενδοδερμικά, η χρώση παραμένει για 2-3 χρόνια.
Απεκκρίνονται διά των ούρων, τα οποία χρωματίζουν, και
μπορεί να δεσμεύσουν παροδικώς την Hb με επακόλουθη
πτώση της περιφερικής οξυμετρίας.
Ραδιοϊσοτοπικά συμπλέγματα, κυρίως του Tc99m
με κολλοειδείς ουσίες (sulfur colloid, nanocolloid και
antimony sulfide). Προϋποθέτει την ύπαρξη συγκροτημένου τμήματος πυρηνικής ιατρικής. Η ένεση του ισοτόπου
μπορεί να γίνει από λίγες ώρες πριν από το χειρουργείο
μέχρι το προηγούμενο της επέμβασης απόγευμα. Η ταχύτητα απαγωγής του ιχνηθέτη για την ανάδειξη του ΛΦ
εξαρτάται από τη διάμετρο των μικκυλίων του κολλοειδούς, τον ενιέμενο όγκο και τη θέση της ένεσης. Στον

n

n

2.
Εικ. 2. Αναζήτηση στη μασχάλη του ΛΦ με τον μετρητή κρούσεων.
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4.
Εικ. 4. Παρασκευή του ΛΦ και του προσαγωγού λεμφαγγείου.

3.
Εικ. 3. Υποθηλαία ένεση της κυανής χρωστικής.

καρκίνο του μαστού, σε αντίθεση με το μελάνωμα, δεν
κρίνεται απαραίτητη η προεγχειρητική λεμφαγγειογραφία
με γ-camera, γιατί η λεμφική οδός είναι περισσότερο προβλέψιμη. Η αναζήτηση του ΛΦ στο χειρουργείο γίνεται με
φορητό ανιχνευτή γ ακτινοβολίας (εικόνα 2), με τον οποίο
εντοπίζεται στη μασχάλη in vivo η θέση μέγιστων κρούσεων (counts/sec). Η τεχνική αυτή απαιτεί ειδικό εξοπλισμό,
τη συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων, έχει σημαντικά
υψηλότερο κόστος και οργανωτικές απαιτήσεις.
Η θέση της ένεσης του ιχνηθέτη ποικίλλει χωρίς σημαντικές διαφορές στην ανάδειξη του ΛΦ. Συνήθως γίνεται
υποθηλαίως (εικόνα 3) προς την πλευρά του όγκου, ενδοδερμικώς ύπερθεν του όγκου ή πέριξ του όγκου, μέσα
στο παρέγχυμα του μαστού. Ποτέ εντός του όγκου, γιατί
στερείται λεμφαγγεία και θα πρέπει η ουσία να βγει στην
επιφάνεια του όγκου για να προσληφθεί από τα λεμφαγγεία του ξενιστή. Προτιμάται πάντως η υποθηλαία, γιατί
έχει ταχύτερη απαγωγή, μικρότερη χρώση του δέρματος
και προκειμένου για ραδιοφάρμακο αποφεύγεται το φαινόμενο του shine through προς τη μασχάλη, αν ο όγκος
εντοπίζεται στο άνω-έξω τεταρτημόριο του μαστού.
Η αναζήτηση του ΛΦ στη μασχάλη γίνεται με μικρή εγκάρσια τομή στο άκρο του τριχωτού προς το μαστό ή πά-

νω από το σημείο των μέγιστων κρούσεων. Στην περίπτωση της χρωστικής, η παρασκευή πρέπει να είναι ιδιαίτερα
επιμελής, γιατί η διατομή αγγείων μπορεί να χρωματίσει
τους ιστούς και να κάνει τη διάκριση του ΛΦ δύσκολη. Αν
αναγνωριστεί κυανός λεμφαδένας, πρέπει να παρασκευαστεί το προσαγωγό λεμφαγγείο προκειμένου να αποκλειστεί η ύπαρξη άλλου λεμφαδένα κεντρικότερα (εικόνα 4).
Μπορεί να επισημανθεί ένας ή περισσότεροι. Αφαιρούνται
όλοι χωρίς να συνθλιβούν. Εάν έχει χορηγηθεί ισότοπο ο
λεμφαδένας μετράται ex vivo (εικόνα 5), όπου οι κρούσεις
πρέπει να είναι υψηλότερες απ᾽ ό,τι in vivo. Η ακτινοβολία
του υποστρώματος (background) πρέπει να είναι μικρότερη του 10% του ΛΦ, αλλιώς η αναζήτηση και άλλου ΛΦ συνεχίζεται. Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες μπορούν
να αναζητηθούν στα ειδικά άρθρα.
Αν είναι εφικτός, ο συνδυασμός των δύο τεχνικών είναι
επιθυμητός γιατί έχει τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχούς αναγνώρισης του ΛΦ, σε λιγότερο χρόνο με μικρότερη τομή.
Το ζήτημα της ακτινοβόλησης της ασθενούς ή του προσωπικού είναι αμελητέο. Η συνήθης δόση είναι περίπου
37 MBq (1 mCi), με απόδοση στην ασθενή 30 MBq (0,8
mCi). Στις ΗΠΑ δεν υπάρχουν περιορισμοί στη σωματική
επαφή για δόσεις μικρότερες των 1.110 MBq (30 mCI).
Ένας χειρουργός θα πρέπει να κάνει 5.000 επεμβάσεις το
χρόνο πριν φτάσει σ᾽ αυτήν τη δόση ή 500 για να φορέσει
μετρητή.
Η αξιολόγηση του χειρουργού ότι είναι επαρκής για την

5.
Εικ. 5. In vivo και ex vivo μέτρηση των κρούσεων ΛΦ.
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ίδιο χρόνο με την επέμβαση στο μαστό. Οι τεχνικές που
χρησιμοποιούνται για την ταχεία εξέταση του ΛΦ, όπως η
ταχεία με κρυοστάτη και H-E, οι διάφορες ανά εργαστήριο
παραλλαγές εντυπωμάτων και οι ταχείες IHC, δεν είναι
απόλυτα αξιόπιστες. Πρόσφατα η μοριακή τεχνική της
OSNA (one-step nucleic acid amplification) υπόσχεται να
αυξήσει την ακρίβεια και την ταχύτητα της διεγχειρητικής
διάγνωσης.

Κλινική εφαρμογή

6.
Εικ. 6. Μεμονωμένο καρκινικό κύτταρο στον περιφερικό λεμφόκολπο ΛΦ.

ταυτοποίηση του ΛΦ είναι το κρισιμότερο στοιχείο, δεδομένου ότι αυτό που θα χαρακτηρίσει ως ΛΦ θα καθορίσει
τη θεραπεία της ασθενούς και άρα την επιβίωσή της. Αποδεκτή θεωρείται η επιτυχής εύρεση του ΛΦ στο 92%-95%
των περιπτώσεων, με λιγότερα από 10% ψευδώς αρνητικά.
Δυστυχώς οι περισσότεροι χειρουργοί, και όχι μόνο στη
χώρα μας, αυτοαξιολογούνται όπως ειρωνικά αναφέρει
ο Giuliano σε άρθρο του: see one, do one, teach one.
Κάθε χειρουργός πρέπει να εκτελέσει αριθμό επεμβάσεων υπό καθοδήγηση και στη συνέχεια να επαληθεύσει
την πείρα που απέκτησε (validation phase) εκτελώντας
ΛΦ και μασχαλιαίο λεμφαδενικό καθαρισμό (ΜΛΚ) στην
ίδια ασθενή. Η επιβεβαίωση της πείρας γίνεται όταν ο
ΛΦ είναι ο μόνος διηθημένος. Τότε μπορεί με ασφάλεια
για τις ασθενείς του να υιοθετήσει την τεχνική του ΛΦ
για τη σταδιοποίηση της μασχάλης. Το ζήτημα αυτό είναι περισσότερο σοβαρό απ᾽ ό,τι ο τρόπος με τον οποίο
αντιμετωπίζεται.
Στην ιστολογική εξέταση του ΛΦ, το γεγονός ότι ο ιστός
προς εξέταση είναι λιγότερος του ΜΛΚ επιτρέπει λεπτομερέστερη μελέτη, με τεχνικές όπως η ανοσοϊστοχημεία
(IHC), η PCR και ο in situ υβριδισμός. Σε υλικό προηγούμενων ΜΛΚ που εξετάστηκαν οι λεμφαδένες με τεχνικές ΛΦ,
στο 28% των ασθενών βρέθηκαν μικρομεταστάσεις και το
15% άλλαξε στάδιο. Αν η τεχνική εφαρμοστεί lege artis
από πιστοποιημένο χειρουργό, τότε μπορεί με ασφάλεια
να αντικαταστήσει το ΜΛΚ για τη σταδιοποίηση της μασχάλης. Το ποσοστό υποτροπής στη μασχάλη με αρνητικό ΛΦ
χωρίς επακόλουθο ΜΛΚ είναι 0-0,6%.
Αν η εξέταση του ΛΦ μπορεί να γίνει διεγχειρητικώς,
τότε σε περίπτωση που βρεθεί διηθημένος και απαιτείται
ΜΛΚ, αυτός μπορεί να γίνει στο ίδιο χειρουργείο και τον

Η ευρύτατη εφαρμογή της τεχνικής του ΛΦ επέβαλε την
αναθεώρηση της TNM σταδιοποίησης των λεμφαδένων
της μασχάλης. Έτσι λεμφαδένες που φιλοξενούν μεμονωμένα καρκινικά κύτταρα ή συγκεντρώσεις κυττάρων με
διάμετρο μικρότερη των 0,2 mm που αναδεικνύονται
μόνο με IHC ή rtPCR, χαρακτηρίζονται αντίστοιχα Ν0(i+)
και N0(mol+) (εικόνα 6). Εάν οι μεταστατικές εναποθέσεις
είναι μεταξύ 0,2 και 2 mm χαρακτηρίζονται ως μικρομεταστάσεις και ταξινομούνται Ν1mi. Οι ενδομαζικοί λεμφαδένες δεν λαμβάνονται υπόψη στη σταδιοποίηση.
Ασθενής με ΛΦ αρνητικό αποφεύγει το ΜΛΚ. Σε ΛΦ διηθημένο η οδηγία των επιστημονικών ενώσεων είναι να
ακολουθεί πάντα ΜΛΚ. Σήμερα ο καρκίνος του μαστού
διαγιγνώσκεται σε πρωιμότερο στάδιο, συχνά με μη ψηλαφητούς όγκους. Στο υλικό αυτών των γυναικών με διηθημένο ΛΦ, στο 1/3 των ασθενών που θα υποβληθούν
σε ΜΛΚ ο ΛΦ θα είναι ο μόνος διηθημένος λεμφαδένας.
Με αυτήν την παρατήρηση ως έναυσμα ξεκίνησαν προσπάθειες κατασκευής νομογράμματος, που με βάση τα
χαρακτηριστικά της πρωτοπαθούς εστίας θα προβλέπει
κατά πόσο μια ασθενής με διηθημένο ΛΦ έχει πιθανότητες αυτός να είναι ο μόνος διηθημένος και να αποφύγει
έτσι την επιβάρυνση του ΜΛΚ. Η τάση αυτή περιορισμού
της χειρουργικής της μασχάλης, ακόμα και με διηθημένο
ΛΦ, ενθαρρύνεται τόσο από τα ευρήματα παλαιοτέρων
τυχαιοποιημένων μελετών (NSABP-B04) όπου το 50%
των ασθενών με διηθημένους λεμφαδένες δεν εκδήλωσαν κλινικά σημεία, αλλά και πολύ νεότερων από σοβαρά
κέντρα (MS-KCC), από τις οποίες φαίνεται πως σε 4.008
ασθενείς με θετικό ή αρνητικό ΛΦ που υποβλήθηκαν ή
όχι σε ΜΛΚ, η υποτροπή στη μασχάλη σε όλες τις ομάδες
ήταν 0,25% και 1,4% στις ασθενείς με θετικό ΛΦ χωρίς
ΜΛΚ. Φαίνεται ότι επέρχεται η εποχή της αναίμακτης σταδιοποίησης της μασχάλης με US και FNA ή με PET/CT και
παρακολούθηση με μετάθεση της εγχείρησης όταν και αν
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η νόσος γίνει κλινικώς εμφανής. Να τονιστεί ωστόσο πως
η μικροδιήθηση του ΛΦ επιβαρύνει την πρόγνωση, ειδικώς
αν δε χορηγηθεί επικουρική θεραπεία, όπως και η τοπική
υποτροπή στη μασχάλη.

Ενδείξεις - αντενδείξεις
Έχει απόλυτη ένδειξη σε κλινικώς Ν0 μασχάλη. Εντός
πρωτοκόλλου και σε Ν1, γιατί ως γνωστόν στο 30% οι
ψηλαφητοί λεμφαδένες δεν είναι και διηθημένοι.
Οι αντενδείξεις είναι σχετικές. Σε αμιγώς in situ πορογενές καρκίνωμα, ακόμη ίσως και μικροδιηθητικό, δεν
ενδείκνυται. Εξαίρεση αποτελεί αν αντιμετωπίζεται με
μαστεκτομή ή σε πολύ επιβαρυντικούς παράγοντες (διάγνωση με FNA, comedo, μέγεθος).
Σε πολυκεντρικό ή πολυεστιακό, το ποσοστό επιτυχούς
εντόπισης είναι 96% με ψευδώς αρνητικά 7,7%.

Σε προεγχειρητική χημειοθεραπεία, αν η μασχάλη είναι
κλινικά Ν0, μπορεί να γίνει πριν από τη ΧΜΘ. Αν είναι Ν1
ή Ν2, μπορεί να γίνει πριν από τη ΧΜΘ αναίμακτη σταδιοποίηση της μασχάλης με US και FNA και μετά τη ΧΜΘ με
την επέμβαση στο μαστό να γίνει ΛΦ. Είναι γνωστό πως οι
ασθενείς με θετική μασχάλη, που μετά τη ΧΜΘ γίνονται
Ν0, έχουν καλύτερη επιβίωση. Άρα η πληροφορία αυτή
είναι πολύ σημαντική. Η εφαρμογή της σε εγκύους δεν
είναι απαγορευτική.
Η επιτυχία της τεχνικής δεν επηρεάζεται από προηγούμενη εγχείρηση στο μαστό ή τη μασχάλη. Εφαρμόζεται το
ίδιο επιτυχώς στον ανδρικό μαστό. Οι επιπλοκές του ΛΦ
είναι ασυγκρίτως λιγότερες και ηπιότερες του ΜΛΚ.
(Όλες οι εικόνες του άρθρου είναι από περιπτώσεις
του συγγραφέα)

Abstract
Tsiftsis DA. Sentinel node biopsy in breast cancer: technique and clinical significance. Iattrika
Analekta 2013; 3: 919-922
Staging the axillary nodes in breast cancer is pivotal for prognosis and treatment. Sentinel node (SLN) is the first
to receive cancer cells escaping the primary tumor. Identification of the SLN can be accomplished by blue dye,
radiotracer or a combination of both. It is indicated for patients with clinically N0 axilla. The examination of a small
number of nodes allows exhaustive processing and the application of IHC and molecular techniques to reveal isolated
tumor cells or micro metastases. Although the TNM system has been edited to accommodate the new techniques and
findings we still have not agreed on what is the best way to treat patients with minimal nodal disease.
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Ο καρκίνος του μαστού εξακολουθεί να είναι μια σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνητότητας του γυναικείου
πληθυσμού. Σε ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών η μαστεκτομή είναι μέρος της θεραπείας του καρκίνου του
μαστού, με τις γνωστές σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις της. Επομένως, η ανάπλαση του αφαιρεθέντος
μαστού αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της χειρουργικής
θεραπείας του καρκίνου του μαστού, διότι συμβάλλει
τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική αποκατάσταση
της ασθενούς και κατά συνέπεια στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής της.
Το αν και πότε θα γίνει ανάπλαση του μαστού εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες, ο κυριότερος των οποίων
είναι το στάδιο και η έκταση της νόσου και η πιθανόν
απαιτουμένη συμπληρωματική θεραπεία (χημειο/ακτινοθεραπεία). Έτσι, η ανάπλαση του μαστού είναι δυνατόν
να αρχίσει να πραγματοποιείται είτε αμέσως, κατά τον
ίδιο χειρουργικό χρόνο με τη μαστεκτομή, είτε αργότερα, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η θεραπεία του καρκίνου.
Απόλυτη αντένδειξη άμεσης ανάπλασης του μαστού αποτελεί ο φλεγμονώδης καρκίνος, ενώ σχετική αντένδειξη
είναι η μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία.
Αν προεγχειρητικά κρίνεται ότι θα απαιτηθεί μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία, είναι καλύτερα η ανάπλαση
του μαστού να πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα, διότι η
ακτινοβολία αλλοιώνει το τελικό αποτέλεσμα. Συνήθως
απαιτούνται περισσότερα από ένα στάδια για την ολο-

1α.

1β.
Εικ. 1. Ανακατασκευή με διατατήρα ιστών (α) και ένθεμα (β).

κλήρωση της ανακατασκευής του αφαιρεθέντος μαστού,
την επίτευξη συμμετρίας μεταξύ των δύο μαστών και την
ανακατασκευή του συμπλέγματος της θηλής και της θηλαίας άλω.
Εφαρμόζονται ποικίλες μέθοδοι για την αποκατάσταση
του μαστού έπειτα από μαστεκτομή. Οι παράγοντες που
καθορίζουν τη μέθοδο ανάπλασης του μαστού εξαρτώνται
από τη διάπλαση του σώματος και ιδιαίτερα του θωρακικού τοιχώματος της ασθενούς, από το μέγεθος των μαστών,
τη διαθεσιμότητα ιστών στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα,
τη χορήγηση ή μη ακτινοθεραπείας, από τη γενική κατάσταση της ασθενούς, την ηλικία και τις επιθυμίες της.

Οι μέθοδοι ανάπλασης
Οι μέθοδοι ανάπλασης του μαστού μπορούν να καταταγούν σε τρεις κατηγορίες:
1. Ανάπλαση μαστού με τη χρήση αλλοπλαστικών υλικών, δηλαδή σιλικονούχων ενθεμάτων και διατατήρων
ιστών.
2. Ανάπλαση μαστού με τη μεταφορά αυτόλογων ιστών
και τη σύγχρονη χρήση συνθετικών υλικών.
3. Ανάπλαση μαστού από αυτόλογους ιστούς (ιστούς από
το σώμα της ασθενούς).
Στην πρώτη κατηγορία βασική αρχή είναι ότι τα αλλοπλαστικά υλικά πρέπει να καλύπτονται από ικανοποιητικής ποιότητας ιστούς. Δεν ενδείκνυται η τοποθέτησή τους μόνο υπό το δερματικό κρημνό που απομένει
μετά τη μαστεκτομή, διότι ο κίνδυνος αποβολής του
ενθέματος είναι υψηλός. Συνιστάται η τοποθέτηση των
αλλοπλαστικών υλικών υπό τις μυϊκές στοιβάδες του θωρακικού τοιχώματος, μείζονος θωρακικού και προσθίου
οδοντωτού μυός. Επομένως, η ανάπλαση της μαστικής
προβολής, εφόσον ο μαστός είναι μικρός και δεν είναι
πτωτικός, επιτυγχάνεται άμεσα -συγχρόνως με τη μαστεκτομή- ή δευτερογενώς, με την τοποθέτηση ενθεμάτων
σιλικόνης κάτω από τους μυς του προσθίου και πλαγίου
θωρακικού τοιχώματος.
Εάν ο μαστός είναι μεγαλύτερος, τότε απαιτείται η
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Εικ. 2. Άμεση ανάπλαση μαστού με μεταφορά μυϊκού κρημνού πλατέος ραχιαίου και τοποθέτηση σιλικονούχου ενθέματος.

προκαταρκτική διάταση των μυών και του δέρματος του
προσθίου και πλαγίου θωρακικού τοιχώματος, η οποία
επιτυγχάνεται με τη χρήση διατατήρων ιστών, δηλαδή
ενθεμάτων με βαλβίδα, μέσω της οποίας είναι δυνατή
η σταδιακή πλήρωση αυτών με φυσιολογικό ορό και ως
εκ τούτου η σταδιακή διάταση των υπερκειμένων μυών
και του δέρματος.
Όταν επιτευχθεί ικανοποιητική διάταση, σε μια δεύτερη χειρουργική επέμβαση, ο διατατήρας ιστών αντικαθίσταται από το μόνιμο σιλικονούχο ένθεμα. Κατά τη
δεύτερη αυτή χειρουργική επέμβαση ελέγχεται και αποκαθίσταται η συμμετρία των δύο μαστών ως προς τη θέση,
το μέγεθος και το βαθμό πτώσεως.
Τελευταίως, προς αποφυγή χρήσεως των διατατήρων
ιστών και για την πλήρη κάλυψη των σιλικονούχων ενθεμάτων σε ένα χειρουγικό χρόνο, έχει προταθεί η χρήση
υποκατάστατων χορίου, είτε ανθρωπείου προελεύσεως
(ALLODERM - πτωματικό αλλομόσχευμα) είτε βοείου
προελεύσεως (VERITAS – βόειο περικάρδιο). Η αποτελεσματικότητά τους είναι υπό αίρεση και η χρήση τους
επισφαλής.
Στη δεύτερη κατηγορία των μεθόδων ανάπλασης του
μαστού χρησιμοποιούνται αυτόλογοι ιστοί για την αναπλήρωση των ιστών που αφαιρέθηκαν με τη μαστεκτομή
και τη βελτίωση των εναπομείναντων ιστών στο θωρακικό
τοίχωμα. Συγχρόνως, όμως, για να αυξηθεί ο όγκος και
η προβολή του μαστού, χρησιμοποιείται και σιλικονούχο ένθεμα. Ο ιστός που συνήθως μεταφέρεται, είναι ο
μυοδερματικός ή μόνο ο μυϊκός κρημνός του πλατέος
ραχιαίου μυός. Η αιμάτωση του κρημνού προέρχεται από τα θωρακοραχιαία αγγεία, κλάδους των υποπλατίων
αγγείων. Βασική προϋπόθεση για τη χρήση του κρημνού
είναι τα αγγεία να μην έχουν απολινωθεί κατά το λεμφαδενικό καθαρισμό μασχάλης και να μην έχει ακτινοβο-

924

ληθεί η μασχαλιαία κοιλότης. Η ύπαρξη και η βατότητα
των αγγείων είναι δυνατόν να ελεγχθεί προεγχειρητικά
με αξονική αγγειογραφία.
Η τρίτη κατηγορία μεθόδων ανάπλασης του μαστού
αφορά στη μεταφορά αυτόλογων ιστών, υπό τη μορφή
είτε μισχωτού κρημνού είτε ελεύθερου αγγειουμένου
κρημνού. Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται η μικροχειρουργική -με μικροσκόπιο- συρραφή των αγγείων του
κρημνού με αγγεία της περιοχής στην οποία μεταφέρεται, δηλαδή το πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα. Συνήθως
προτιμώνται τα σύστοιχα με τη μαστεκτομή έσω μαστικά
αγγεία, ενώ τα θωρακοραχιαία αγγεία είναι δυνατόν να
επιλεγούν σε περιπτώσεις άμεσης ανακατασκευής του
μαστού.
Το πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι ο αναπλασθείς μαστός αποτελείται εξ ολοκλήρου από ιστούς
προερχόμενους από το ίδιο το σώμα της γυναίκας και
ως εκ τούτου ακολουθεί όλες τις αλλαγές που αυτό υφίσταται κατά τη διάρκεια της ζωής της (μεταβολή βάρους
κ.λπ.). Συνήθως οι κρημνοί αυτοί λαμβάνονται από το
κατώτερο (υπομφάλιο) τμήμα του κοιλιακού τοιχώματος,
εφόσον υπάρχει πλεονάζον δέρμα και λίπος. Το κοιλιακό
τοίχωμα εμφανίζεται βελτιωμένο ως επί κοιλιοπλαστικής.
Διακρίνονται τρεις τρόποι μεταφοράς του υπομφαλίου
τμήματος του κοιλιακού τοιχώματος:
1. Ο έμμισχος εγκάρσιος μυοδεματικός κρημνός του
ορθού κοιλιακού μυός (transverse rectus abdominis
myocutaneous flap-TRAM). Ο κρημνός αιματούται από
τα άνω επιγάστρια αγγεία, συνέχεια των έσω μαστικών
αγγείων, μέσω του ορθού κοιλιακού μυός, ο οποίος
διατέμνεται και φέρεται μαζί με τον υπόλοιπο κρημνό
στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα. Λόγω της λήψης του
ενός ορθού κοιλιακού μυός δημιουργούνται προϋποθέσεις αδυναμίας του κοιλιακού τοιχώματος, ιδίως κά-
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6.
Εικ. 3. Άμεση ανακατασκευή μαστού με ελεύθερο κρημνό (DIEP).

τωθεν της ημισεληνοειδούς γραμμής, οι οποίες είναι
δυνατόν να οδηγήσουν σε μετεγχειρητική κοιλιοκήλη
(1%-3% των περιπτώσεων). Συνήθως χρησιμοποιείται
συνθετικό πλέγμα προς ενίσχυση του κοιλιακού τοιχώματος. Αυτό είναι και το κυριότερο μειονέκτημα της
μεθόδου.
2. Ο ελεύθερος εγκάρσιος μυοδερματικός κρημνός του
ορθού κοιλιακού μυός (freeTRAM flap). O κρημνός
αυτός αιματούται από τα εν τω βάθει κάτω επιγάστρια
αγγεία, μέσω μικρού τμήματος του ορθού κοιλιακού
μυός. Διατέμνεται από τη θέση του και φέρεται στο
πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα, όπου τα αγγεία του αναστομώνονται κατά προτίμηση με τα έσω μαστικά
αγγεία ή με τα θωρακοραχιαία αγγεία. Σε σύγκριση
με τον έμμισχο κρημνό του ορθού κοιλιακού μυός προσφέρει καλύτερη αιμάτωση των μεταφερομένων ιστών
και μικρότερη πιθανότητα δημιουργίας κοιλιοκήλης.
3. Ο ελεύθερος κρημνός των διατιτραινόντων αγγείων
των εν τω βάθει κάτω επιγαστρίων αγγείων (deep
inferior epigastric perforator flap – DIEP). O κρημνός
αυτός αποτελεί την εξέλιξη των ανωτέρω δύο κρημνών.
Κατά την παρασκευή του κρημνού δεν λαμβάνεται κανένα τμήμα του ορθού κοιλιακού μυός ή μέρος του
προσθίου πετάλου της θήκης του. Εξαλείφεται επομένως ο κίνδυνος δημιουργίας κοιλιοκήλης.
Όπως είναι κατανοητό οι μικροχειρουργικές επεμβάσεις είναι πολύωρες και απαιτούν εξειδίκευση. Η πιθανότητα αποτυχίας ανέρχεται στο 3-4%.
Άλλοι ελεύθεροι κρημνοί βασιζόμενοι σε διατιτραίνοντα αγγεία μπορούν να ληφθούν από την περιοχή των
γλουτών ή από την έσω επιφάνεια του μηρού (κρημνός
των διατιτραινόντων αγγείων της άνω ή της κάτω γλου-

τιαίας αρτηρίας - superior gluteal artery perforator flapSGAP, inferior gluteal artery perforator flap-IGAP και εγκάρσιος μυοδερματικός κρημνός του ισχνού προσαγωγού-transverse upper gracilis flap-TUG). Ο κρημνός των
επιπολής κάτω επιγαστρίων αγγείων (superficial inferior
epigastric artery- SIEA) ενίοτε αποτελεί τη μέθοδο επιλογής όταν το επιπολής αγγειακό σύστημα υπερέχει του
εν τω βάθει.
Στην κατηγορία ανακατασκευής του μαστού (ή μαστών)
με αυτόλογους ιστούς πρέπει να περιληφθεί και η μέθοδος της αυτομεταμόσχευσης λίπους, το οποίο λαμβάνεται
με λιποαναρρόφηση από το ίδιο το σώμα της ασθενούς
και ενίεται στην περιοχή του μαστού. Απαιτείται προδιάταση των ιστών του θωρακικού τοιχώματος με ειδικό
εξωτερικά εφαρμοζόμενο διατατήρα, καθώς και πολλές,
τρεις - τέσσερις, συνεδρίες για την ολοκλήρωση της ανάπλασης του μαστού.
Όπως ήδη ανεφέρθη, η ανάπλαση του μαστού είναι
δυνατόν να αρχίσει κατά τον ίδιο χειρουργικό χρόνο με τη
μαστεκτομή. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων απαιτείται μια δεύτερη χειρουργική επέμβαση για την επίτευξη
συμμετρίας μεταξύ των μαστών.
Η θηλαία άλως συνήθως δημιουργείται με δερματοστηξία (tattoo), ενώ μια μικρή χειρουργική επέμβαση, υπό
τοπική αναισθησία, αποκαθιστά τη θηλή. Η θηλαία άλως
και η θηλή αναπλάσσονται μόνον όταν το μέγεθος, το
σχήμα και η συμμετρία των μαστών είναι ικανοποιητική.
Όλες οι μέθοδοι έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ο πλαστικός χειρουργός πρέπει να είναι ενήμερος
και ικανός να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε μέθοδο,
ώστε να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την κατάλληλη
μέθοδο για κάθε ασθενή του.
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Abstract
Vlastou C. Breast reconstruction following mastectomy for breast cancer. Iatrika Analekta 2013; 3:
923-926
Breast reconstruction following mastectomy is an integral part of the surgical therapy of breast cancer because
it improves the woman᾽s quality of life. It can be performed either immediately with the mastectomy or at a later
time as long as the patient remains in good health. There are different methods for reconstructing the breast: 1.
Reconstruction with use of alloplastic materials, silicone implants or tissue expanders with secondary replacement
by silicone implants. 2. Reconstruction with autologous tissue transfer (myocutaneous or muscle only latissimus
dorsi transfer) with immediate placement of silicone breast implant for better development of the breast mound. 3.
Reconstruction with autologous tissue transfer only, either as pedicle or free flaps. The choice of the method to be
used depends on the status of soft tissues on the chest wall (scaring, radiation therapy etc.), the age and general
condition of the patient and her desire. The plastic surgeon should be familiar with all the available methods in order
to choose the best one for each of his patients.
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Ο καρκίνος μαστού είναι η συχνότερη κακοήθεια και η
πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες. Από τις
αρχές της δεκαετίας του 1990 παρατηρήθηκε ελάττωση
της θνησιμότητας από καρκίνο του μαστού κατά 20%30%, η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Αυτή η ελάττωση οφείλεται αφενός στην πρώιμη διάγνωση λόγω της
βελτίωσης των διαγνωστικών μεθόδων και αφετέρου στην
ανάπτυξη νέων θεραπευτικών μέσων, ενώ σημαντική φαίνεται να είναι η νέα θεραπευτική στρατηγική.
Η νεότερη θεραπευτική προσέγγιση του καρκίνου μαστού βασίστηκε στην αναθεώρηση της αντίληψης για τη
βιολογία και την εξέλιξή του, που αναπτύχθηκε τα τελευταία 40 έτη. Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι ήδη
από τα αρχικά στάδια της νόσου τα καρκινικά κύτταρα
μπορεί να εμφανίζουν αιματογενή διασπορά με τη μορφή
κλινικά μη ανιχνεύσιμων μικρομεταστάσεων. Ως τελικό
αποτέλεσμα μπορεί να εμφανιστούν απομακρυσμένες
μεταστάσεις, ακόμη και πολλά χρόνια μετά την αρχική
διάγνωση και τοπική θεραπεία του καρκίνου του μαστού.
Κατά συνέπεια, σε πολλές περιπτώσεις είναι επιβεβλημένη η χορήγηση συμπληρωματικής συστηματικής θεραπείας για την αντιμετώπιση των πιθανών υποκλινικών
μικρομεταστάσεων.
Η συμπληρωματική συστηματική θεραπεία περιλαμβάνει την κυτταροτοξική χημειοθεραπεία, την ορμονοΠίνακας 1

θεραπεία και τη στοχευμένη θεραπεία με μονοκλωνικό
αντίσωμα.
Η απόφαση για τη χορήγηση ή μη συμπληρωματικής
χημειοθεραπείας και η επιλογή του είδους της βασίζεται
σε σημαντικό βαθμό στους προγνωστικούς και προβλεπτικούς παράγοντες της κάθε ασθενούς. Προγνωστικοί
παράγοντες είναι αυτοί που καθορίζουν τον κίνδυνο υποτροπής της νόσου, ενώ προβλεπτικοί παράγοντες είναι
εκείνοι που καθορίζουν την αναμενόμενη απόκριση στη
θεραπεία.
Ένδειξη για συμπληρωματική χημειοθεραπεία έχουν
όλες οι ασθενείς με υψηλό κίνδυνο υποτροπής βάσει των
ακόλουθων προγνωστικών παραγόντων (πίνακας 1):
1. παρουσία περισσότερων των 3 θετικών μασχαλιαίων
λεμφαδένων,
2. παρουσία 1-3 θετικών μασχαλιαίων λεμφαδένων και
απουσία έκφρασης οιστρογονικών (ER)/προγεστερονικών
(PgR) υποδοχέων ή υπερέκφραση της ογκοπρωτεΐνης
Human Εpidermal Growth Factor Receptor 2 (HER2).
Για τις ασθενείς με ενδιάμεσο κίνδυνο υποτροπής η θεραπευτική απόφαση εξατομικεύεται και συμπληρωματική
χημειοθεραπεία συνιστάται στις εξής περιπτώσεις:
Καρκίνος μαστού με αρνητικούς ορμονικούς υποδοχείς
και μέγεθος άνω του 0,5 εκατοστού.
Καρκίνος μαστού με θετικούς ER/PgR, αρνητικό HER2

n
n

Ένδειξη για συμπληρωματική χημειοθεραπεία ασθενών με καρκίνο μαστού
Προγνωστικοί παράγοντες

Λεμφαδένες (-) και pT2cm και Grade 1 και Απουσία LVI και ER /PgR+,
HER2(-) και ηλικία ≥35 ετών

Κίνδυνος υποτροπής
Χαμηλού κινδύνου

- Αρνητικοί λεμφαδένες και τουλάχιστον ένα από:
f pT>2cm ή Grade 2-3
f ή LVI
f ή ER /PgR (-) ή HER2(+)
f ή ηλικία ≥35 ετών
- 1-3 θετικοί λεμφαδένες και ER /PgR (+)και HER2(-)

Ενδιάμεσου κινδύνου

- 1-3 θετικοί λεμφαδένες και ER / PgR (-) ή HER2 (+)
- ≥4 θετικοί λεμφαδένες

Υψηλού κινδύνου
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και υψηλό δείκτη πολλαπλασιασμού Κi-67 ή 1-3 θετικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες ή μεγάλο μέγεθος όγκου
ή βαθμό διαφοροποίησης 3 (grade 3).
Καρκίνος μαστού με υπερέκφραση HER2, θετικούς
ή αρνητικούς ER/PgR και μέγεθος όγκου άνω του 0,5
εκατοστού.
Τα πρώτα σχήματα χημειοθεραπείας περιλάμβαναν
κυκλοφωσφαμίδη, μεθοτρεξάτη και 5-φλουοουρακίλη.
Αυτός ο συνδυασμός εξακολουθεί να χορηγείται ως συμπληρωματική χημειοθεραπεία, αλλά στις θεραπευτικές
επιλογές έχουν προστεθεί οι ανθρακυκλίνες (δοξορουμπικίνη και επιρουμπικίνη) και οι ταξάνες (δοσεταξέλη
και πακλιταξέλη). Στη σύγχρονη προσέγγιση των ασθενών με πρώιμο καρκίνο μαστού τα επικρατέστερα σχήματα συμπληρωματικής χημειοθεραπείας είναι τα ακόλουθα:
1. Ο συνδυασμός κυκλοφωσφαμίδης, μεθοτρεξάτης και
5-φλουοουρακίλης (CMF) για 6 κύκλους.
2. Ο συνδυασμός ανθρακυκλίνης –κυκλοφωσφαμίδης για
έξι κύκλους (η χρησιμοποιούμενη ανθρακυκλίνη είναι
η δοξορουμπικίνη ή η επιρουμπικίνη).
3. Ο συνδυασμός ανθρακυκλίνης-κυκλοφωσφαμίδης για
τέσσερις κύκλους και ακολούθως μία από τις ταξάνες,
δοσεταξέλη ή πακλιταξέλη. Η εβδομαδιαία χορήγηση
πακλιταξέλης (12 εβδομαδιαίες θεραπείες) φαίνεται
να είναι ισοδύναμη με την ανά 21 ημέρες χορήγηση
δοσεταξέλης (4 κύκλοι), αλλά υπερέχει συγκριτικά με
την ανά 21 ημέρες χορήγηση πακλιταξέλης (4 κύκλοι)
ως προς την ελεύθερη νόσου επιβίωση και τη συνολική
επιβίωση.
4. Η τριπλέτα δοξορουμπικίνης, κυκλοφωσφαμίδης και
δοσεταξέλης (TAC) για έξι κύκλους με προφυλακτική χορήγηση αυξητικού παράγοντα για τα λευκά
αιμοσφαίρια.
Αυτά τα σχήματα χορηγούνται κατά κανόνα με μεσοδιαστήματα 21 ημερών, με εξαίρεση το CMF, που χορηγείται την πρώτη και όγδοη ημέρα σε κύκλο 28 ημερών.
Ο κατάλληλος χρόνος έναρξης της συμπληρωματικής χημειοθεραπείας θα πρέπει να είναι εντός ενός - δύο μηνών.
Επιπλέον, ειδικά για τις ασθενείς με υπερέκφραση HER2,
συνιστάται επικουρική θεραπεία με το μονοκλωνικό αντιHER2 αντίσωμα Trastuzumab επί ένα έτος.
Η αξία της χορήγησης συμπληρωματικής χημειοθεραπείας (adjuvant chemotherapy) σε σύγκριση με τη μη χορήγηση χημειοθεραπείας έχει τεκμηριωθεί από τις πρώτες κλινικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν γι᾽ αυτόν
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το σκοπό. Μια πρόσφατη μεταανάλυση έδειξε ότι η συμπληρωματική χημειοθεραπεία με CMF ή με σχήμα που
περιείχε ανθρακυκλίνη ελάττωσε τον κίνδυνο υποτροπής
κατά 8%-10%, τη θνησιμότητα από καρκίνο μαστού κατά
6,5% και τη συνολική θνησιμότητα κατά 5% στη δεκαετή
παρακολούθηση. Το όφελος ήταν μεγαλύτερο στις ασθενείς με ορμονικά αρνητικό καρκίνο μαστού και θετικούς
μασχαλιαίους λεμφαδένες. Τα σχήματα με ανθρακυκλίνη
σε συνολική δόση άνω των 240 mg/m2 για τη δοξορουβικίνη ή άνω των 360 mg/m2 για την επιρουβικίνη φάνηκε
να υπερέχουν έναντι του κλασικού CΜF ως προς τις τρεις
προαναφερθείσες παραμέτρους. Η προσθήκη τεσσάρων
κύκλων ταξάνης μετά τους τέσσερις κύκλους ανθρακυκλίνης προσέφερε επιπλέον όφελος στην ελεύθερη υποτροπής επιβίωση (Disease free survival, DFS) και στη
συνολική επιβίωση, ανεξαρτήτως ηλικίας, κατάστασης
μασχαλιαίων λεμφαδένων, μεγέθους όγκου, βαθμού κακοήθειας και έκφρασης οιστρογονικών υποδοχέων. Ομοίως, η χορήγηση 6 κύκλων TAC φαίνεται να βελτιώνει το
DFS συγκριτικά με τη χορήγηση 6 κύκλων της τριπλέτας
φλουοροουρακίλη - δοξορουβικίνη - κυκλοφωσφαμίδη, ανεξαρτήτως της κατάστασης των λεμφαδένων, των
ορμονικών υποδοχέων και του HER2. Επί αντενδείξεων
στις ανθρακυκλίνες, λόγω της καρδιοτοξικότητάς τους,
προτείνεται η χορήγηση CMF ή συνδυασμού ταξάνης και
κυκλοφωσφαμίδης.
Συνεπώς, σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για υποτροπή
συνιστάται συμπληρωματική χημειοθεραπεία με βάση
την ανθρακυκλίνη και την ταξάνη στο ίδιο ή σε διαδοχικά σχήματα. Σ᾽ αυτήν την κατηγορία ασθενών, και ειδικά
σε ορμονικά αρνητικό καρκίνο μαστού, έχουν μελετηθεί
σχήματα εντατικοποιημένης χημειοθεραπείας. Η χορήγηση των φαρμάκων σε μικρότερα χρονικά διαστήματα απ᾽
ό,τι στη συμβατική χημειοθεραπεία (dose-dense therapy)
φαίνεται να προσφέρει μεγαλύτερο όφελος ως προς την
ελεύθερη νόσου και τη συνολική επιβίωση. Στην dosedense χημειοθεραπεία απαιτείται προληπτική χορήγηση
αυξητικού παράγοντα για τα λευκά αιμοσφαίρια.
Στην Çγκρίζα ζώνηÈ βρίσκονται οι ασθενείς με αρνητικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες (pN0) και μικρούς πρωτοπαθείς όγκους (pT1). Στοιχεία από μεγάλες διεθνείς
μελέτες έδειξαν ότι η πενταετής επιβίωση των ασθενών
με νόσο pT1 και αρνητικούς λεμφαδένες είναι 95% και
ειδικά όταν ο πρωτοπαθής όγκος είναι μικρότερος του
1 cm, η πενταετής επιβίωση φτάνει στο 98% χωρίς χη-
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μειοθεραπεία. Στην πράξη, η απόφαση για χορήγηση ή
μη συμπληρωματικής χημειοθεραπείας στη συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών εξατομικεύεται ανάλογα με τους
προγνωστικούς και προβλεπτικούς παράγοντες για κάθε
ασθενή (πίνακας 1).
Το Ki-67 έχει χρησιμοποιηθεί ως προβλεπτικός δείκτης
του οφέλους από τη συμπληρωματική χημειοθεραπεία σε
ER θετικούς καρκίνους μαστού. Ειδικότερα, οι ER θετικοί
όγκοι διακρίνονται σε luminal A και luminal B, οι οποίοι
διαφέρουν ως προς τη γονιδιακή υπογραφή, τη βιολογική
συμπεριφορά και τη πρόγνωσή τους. Οι luminal B όγκοι
έχουν υψηλότερο Κi-67, χειρότερη πρόγνωση, αλλά μεγαλύτερο αναμενόμενο όφελος από τη συμπληρωματική
χημειοθεραπεία συγκριτικά με τους luminal A όγκους.
Ως όριο του Κi-67 έχει χρησιμοποιηθεί το 14%. Ωστόσο, το όριο του Κi-67 και η σημασία του για τον καθορισμό του κινδύνου υποτροπής και του οφέλους από τη
χημειοθεραπεία αποτελούν αντικείμενο αντιπαράθεσης
μεταξύ των ειδικών, διότι σε πολλά εργαστήρια οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές προσδιορισμού του Ki-67 στερούνται ακριβείας.
Ένας νεότερος προβλεπτικός δείκτης είναι η γενετική
εξέταση 21 - Gene Recurrence Score (Oncotype DX). Η
μέθοδος έχει προβλεπτική δυνατότητα για το όφελος
της συμπληρωματικής χημειοθεραπείας σε γυναίκες με
πρώιμο ορμονοθετικό καρκίνο μαστού με αρνητικούς
λεμφαδένες και αρνητικό HER2. Βασίζεται στη μελέτη
καρκινικού ιστού (block παραφίνης) και στην έκφραση
του messenger RNA 16 γονιδίων που συνδέονται με την
ενδοκρινική ευαισθησία και τον πολλαπλασιασμό του όγκου, καθώς και 5 γονιδίων αναφοράς.
Αυτή η εξέταση αποτελεί πιθανό εργαλείο όταν το ό-

φελος της χημειοθεραπείας είναι αμφιλεγόμενο και συγκεκριμένα σε όγκους κάτω του εκατοστού με δυσμενείς
προγνωστικούς παράγοντες ή ορμονοθετικούς όγκους μεγέθους άνω του εκατοστού, αρνητικούς λεμφαδένες και
αρνητικό HER2. Ωστόσο, η χρήση του Oncotype Dx και
η ερμηνεία των αποτελεσμάτων απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι ενδείξεις της εξέτασης και η σημασία της
σε ειδικές ομάδες ασθενών δεν έχουν καθορισθεί σαφώς.
Συμπερασματικά, η συμπληρωματική χημειοθεραπεία,
όταν γίνεται με τις κατάλληλες ενδείξεις, βελτιώνει την
ελεύθερη νόσου επιβίωση και τη συνολική επιβίωση στις
γυναίκες με πρώιμο καρκίνο του μαστού. Ο ρόλος της
φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε ομάδες ασθενών με υψηλό κίνδυνο υποτροπής, όπως ο τριπλά αρνητικός και ο HER-2 θετικός καρκίνος μαστού. Η επιλογή των
ασθενών που θα λάβουν συμπληρωματική χημειοθεραπεία βασίζεται σε κλινικά και ιστολογικά κριτήρια, μερικά
από τα οποία είναι η ηλικία της ασθενούς, η κατάσταση
των λεμφαδένων, το μέγεθος, ο βαθμός διαφοροποίησης
και τα ανοσοϊστοχημικά χαρακτηριστικά του όγκου. Ωστόσο, ακόμη και με αυτά τα κριτήρια πολλές ασθενείς
ÇυπερθεραπεύονταιÈ, χωρίς ουσιαστικά να έχουν επιπλέον όφελος στην επιβίωση ή την πιθανότητα για υποτροπή.
Με σκοπό την καλύτερη ταυτοποίηση των ασθενών που
έχουν ένδειξη συμπληρωματικής χημειοθεραπείας αναπτύσσονται και μελετώνται νεότερες μέθοδοι. Σ᾽ αυτές
ανήκουν ο προσδιορισμός του ki-67 και το Oncotype-Dx.
Μελλοντικές μελέτες θα απαντήσουν στο ερώτημα αν
αυτά τα εργαλεία μπορούν να κατευθύνουν με ακρίβεια
στη λήψη εξατομικευμένης απόφασης για τις ενδείξεις
της συμπληρωματικής χημειοθεραπείας σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις ασθενών.

Abstract
Alexopoulos A. Adjuvant chemotherapy in breast cancer. Positive or negative hormonal receptorsPositive or negative HER2. Iatrika Analekta 2013; 3: 927-930
In recent years breast cancer mortality has decreased, partly due to the introduction of adjuvant chemotherapy in the
clinical setting. The rationale for adjuvant therapy is based on the concept that occult hematogenous dissemination of
viable tumor cells may have already occurred at breast cancer diagnosis. The indications of adjuvant chemotherapy
are determined by prognostic and predictive factors specific to each patient, including the presence of positive lymph
nodes, negative estrogen receptor status and/or positive HER2 status. However, available prognostic and predictive
factors cannot always determine whether the patient will benefit from adjuvant therapy. Novel tools may help to
better determine patient’s prognosis and predict response to adjuvant therapy.
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Η αντίληψή μας σχετικά με τον καρκίνο του μαστού έχει εξελιχθεί τα τελευταία 30 χρόνια και οι διαφορές σε
αυτήν έχουν οδηγήσει σε σημαντικές τροποποιήσεις της
θεραπευτικής μας στρατηγικής για τον πρώιμο ή τοπικά
προχωρημένο καρκίνο του μαστού. Η πρώτη σημαντική
αλλαγή στην αντίληψή μας για τον καρκίνο του μαστού επεβλήθη από τον πρωτοπόρο χειρουργό Dr Bernard Fisher,
ο οποίος, αντίθετα με τις επικρατούσες μέχρι το 1970
θεωρίες, αντιλαμβάνεται τον καρκίνο του μαστού εξαρχής
ως συστηματική νόσο, που απαιτεί συστηματική θεραπεία
ως σημαντικό μέρος της θεραπείας πρώτης γραμμής. Αυτό
οδήγησε σε μετατροπή των χειρουργικών πράξεων για τον
καρκίνο του μαστού από τις ριζικές μαστεκτομές σε περιορισμένες ογκεκτομές και επέβαλε την εφαρμογή της χημειοθεραπείας και της ορμονοθεραπείας ως θεμελιωδών
τμημάτων στην αγωγή της πρωτοπαθούς νόσου.
Όμως, η σπουδαία εξέλιξη της επιστήμης τα τελευταία
χρόνια αφορά στην εξατομίκευση της θεραπείας, όπως
καθορίζεται από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του όγκου.
Είναι πλέον απόλυτη η αντίληψη ότι κάτω από τον όρο
Çκαρκίνος του μαστούÈ περιλαμβάνονται νοσήματα με
διαφορετική κλινική πορεία, διαφορετική απόκριση στις
θεραπείες και καθεμία από αυτές απαιτεί διαφορετική
θεραπευτική στρατηγική.
Έτσι, για μια γυναίκα με υπερέκφραση της πρωτεΐνης
HER2, η συστηματική της θεραπεία περιλαμβάνει το συνδυασμό trastuzumab και χημειοθεραπείας. Το trastuzumab
είναι το πρώτο μονοκλωνικό αντίσωμα με στόχευση στην
πρωτεΐνη ΗΕR2 και αποτελεί σημαντική εξέλιξη στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού, η οποία μετέτρεψε μία
από τις επιθετικότερες μορφές καρκίνου του μαστού σε
νόσημα όπου η συστηματική θεραπεία υπόσχεται ίαση για
τις περισσότερες γυναίκες με τοπική νόσο.
Αντίθετα, μία γυναίκα με ανοσοϊστοχημική έκφραση
των υποδοχέων οιστρογόνων και προγεστερόνης έχει ως
κύρια θεραπεία την ορμονική θεραπεία. Τέλος, οι καρκίνοι του μαστού με αρνητική ανοσοϊστοχημική έκφραση
οιστρογόνων, προγεστερόνης και HER2, χαρακτηρίζονται
triple negative breast cancers και κατά κανόνα συνοδεύονται από υψηλό δείκτη πολλαπλασιασμού και σημαντική

πιθανότητα συστηματικής μετάστασης, ιδιαίτερα τα πρώτα
χρόνια μετά τη διάγνωση. Οι όγκοι αυτοί αντιμετωπίζονται
μόνο με χημειοθεραπεία, ενώ τόσο η ορμονική θεραπεία
όσο και η στοχευμένη θεραπεία με trastuzumab έχουν
μηδενικό αποτέλεσμα.

Οι κλινικές μελέτες της προεγχειρητικής
εισαγωγικής (Neoadjuvant) χημειοθεραπείας
Ήδη από τη δεκαετία του ᾽80, όταν ήταν σαφής η σημασία
της συστηματικής θεραπείας για τη βελτιστοποίηση των
αποτελεσμάτων στον καρκίνο του μαστού, δρομολογήθηκαν μελέτες προεγχειρητικής χημειοθεραπείας απευθυνόμενες αρχικά σε γυναίκες με τοπικά προχωρημένη
ανεγχείρητη νόσο. Επετεύχθησαν εντυπωσιακά αποτελέσματα με κλινική απόκριση στις περισσότερες γυναίκες,
μετατροπή των ανεγχείρητων όγκων σε χειρουργήσιμους
σε ικανοποιητικό ποσοστό και επιτυχία πλήρους παθολογοανατομικής ύφεσης της νόσου σε ποσοστό 10%-15%
των ασθενών.
Τα αποτελέσματα αυτά σε συνδυασμό με το
ÇmomentumÈ που είχε δημιουργηθεί υπέρ της προεγχειρητικής χημειοθεραπείας γενικά στην ογκολογία, οδήγησαν σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ευρείας κλίμακας, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, όπου συγκρίθηκε η προεγχειρητική με τη μετεγχειρητική χορήγηση
της χημειοθεραπείας σε γυναίκες με τοπικά προχωρημένο
χειρουργήσιμο καρκίνο του μαστού. Τα υψηλά ποσοστά
απόκρισης, όπως και οι πλήρεις παθολογοανατομικές
υφέσεις, επιβεβαιώθηκαν, δεν αναδείχθηκε όμως πλεονέκτημα ως προς τη συνολική επιβίωση υπέρ της προεγχειρητικής χημειοθεραπείας.
Σημαντικό πλεονέκτημα της προεγχειρητικής θεραπείας που αποδείχθηκε με στατιστική σημαντικότητα είναι
η υποσταδιοποίηση των όγκων, που επέτρεψε περιορισμένη χειρουργική επέμβαση και διατήρηση του μαστού
σε περισσότερες γυναίκες με τοπικά προχωρημένη νόσο.
Επιπλέον, από τον πολύ μεγάλο αριθμό των ασθενών που
συμμετείχαν στις κλινικές μελέτες και στη μεταανάλυση
που ακολούθησε, φάνηκε πέραν αμφιβολίας ότι στον καρκίνο του μαστού με ένδειξη χορήγησης χημειοθεραπείας
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στην πρωτοπαθή νόσο, η εφαρμογή της χημειοθεραπείας
δύναται να γίνει τόσο προεγχειρητικά όσο και μετεγχειρητικά χωρίς ενδοιασμούς ως προς την κλινική αποτελεσματικότητα, εφόσον διατηρηθεί η επιθυμητή ένταση δόσης
(dose intensity) και η συνολική διάρκεια χορήγησης της
χημειοθεραπείας.
Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών όσον αφορά στην
ταξινόμηση των καρκίνων του μαστού και τη βαθύτερη
ανάλυση της βιολογίας τους οδήγησαν στην καθοριστική
διαπίστωση ότι οι ασθενείς με τους ταχύτερα εξελισσόμενους όγκους, κυρίως με αρνητικότητα στην έκφραση
των ορμονικών υποδοχέων, με ή χωρίς υπερέκφραση της
πρωτεΐνης HER2, επιτυγχάνουν πολύ υψηλές αποκρίσεις
στην προεγχειρητική χημειοθεραπεία που φτάνουν μέχρι
πλήρους παθολογοανατομικής ύφεσης, σε ποσοστά που
ξεπερνούν το 50%.
Αντίθετα, σε ασθενείς με βραδέως εξελισσόμενους όγκους, χαμηλό δείκτη πολλαπλασιασμού και υψηλή έκφραση των υποδοχέων οιστρογόνων και προγεστερόνης,
η πλήρης ύφεση είναι σπάνιο φαινόμενο παρά την υψηλή
κλινική απόκριση που καταγράφεται.
Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε διαφορετική ανάγνωση των μελετών της προεγχειρητικής θεραπείας, αφού
ήταν σαφές ότι είχαν απευθυνθεί σε έναν μικτό αριθμό
ασθενών, αρκετές από τις οποίες δεν είχαν δυνατότητα
υψηλών αποκρίσεων, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της
ισχύος των μελετών να αναδείξουν στατιστικά σημαντικό
αποτέλεσμα.
Σήμερα οι κλινικές μελέτες προεγχειρητικής χημειοθεραπείας απευθύνονται σε συγκεκριμένο και αυστηρά επιλεγμένο πληθυσμό ασθενών. Η προεγχειρητική χημειοθεραπεία έχει αναδειχθεί σε υψηλής σημασίας περιβάλλον
κλινικής έρευνας, όπου επιταχύνεται η ανάπτυξη της γνώσης και η ανάδειξη νέων αποτελεσματικών θεραπευτικών
παραγόντων. Συγκεκριμένα, στους καρκίνους του μαστού
με υπερέκφραση της πρωτεΐνης HER2, η διπλή στόχευση
της πρωτεΐνης με trastuzumab και lapatinib έχει επιτύχει
τα υψηλότερα ποσοστά πλήρους παθολογοανατομικής ύφεσης, που θεωρείται πλέον υψηλής αξιοπιστίας πρώιμο
καταληκτικό σημείο στις κλινικές μελέτες.
Ανάλογη κλινική έρευνα εξελίσσεται στον triple
negative breast cancer (τριπλά αρνητικός καρκίνος του
μαστού), όπου υψηλής σημασίας αποστολή είναι η ανάπτυξη προγνωστικών και προβλεπτικών βιοδεικτών
(biomarkers of response) για την εξατομίκευση της θε-
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ραπείας. Σε πρόσφατη ανακοίνωση φαίνεται ότι οι διαφορετικοί μοριακοί υπότυποι του triple negative breast
cancer έχουν διαφορετικά ποσοστά πλήρους απόκρισης
στη θεραπεία, όπου φαίνεται ότι η εξατομίκευση και η
ανάδειξη των ιδιαιτέρων υποπληθυσμών ασθενών με καρκίνο του μαστού έχει μακρύ δρόμο και η προεγχειρητική
θεραπεία έχει επιταχύνει κατά πολύ την ανάπτυξη της
επιστημονικής γνώσης.

Η προεγχειρητική χημειοθεραπεία
στην κλινική πράξη σήμερα
Η εφαρμογή της προεγχειρητικής χημειοθεραπείας, εκτός του πλαισίου των κλινικών μελετών, εμφανίζει συνεχή αυξητική τάση και σήμερα πολλές ασθενείς με HER2
θετικούς καρκίνους και τριπλά αρνητικούς καρκίνους του
μαστού αντιμετωπίζονται με προεγχειρητική παρά μετεγχειρητική χορήγηση της χημειοθεραπείας. Η σαφής ένδειξη της προεγχειρητικής χορήγησης είναι οι μη χειρουργήσιμοι όγκοι, όπου η απόκριση της χημειοθεραπείας τους
μετατρέπει σε χειρουργήσιμους, μάλιστα πολλούς από
αυτούς με σημαντικά ποσοστά ίασης.
Σε ασθενείς με οριακά χειρουργήσιμους όγκους ή υψηλό λεμφαδενικό φορτίο στη μασχάλη, η προεγχειρητική
χημειοθεραπεία υπόσχεται υψηλά ποσοστά απόκρισης και
μετατροπής της χειρουργικής επέμβασης σε ογκεκτομή
αντί της μαστεκτομής, σαφέστατα με βελτίωση του αισθητικού αποτελέσματος για πολλές γυναίκες, στις οποίες
βελτιώνεται η αναλογία του υγιούς μαζικού παρεγχύματος σχετικά με τον όγκο. Το μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών που υφίστανται προεγχειρητική χημειοθεραπεία για
χειρουργήσιμους τοπικά προχωρημένους όγκους είναι οι
ασθενείς με HER2 θετικό και τριπλά αρνητικό καρκίνο
του μαστού, με στόχο υψηλά ποσοστά πλήρους παθολογοανατομικής ύφεσης, τα οποία, με βάση τα στατιστικά
δεδομένα, σηματοδοτούν τον πληθυσμό με το υψηλότερο
ποσοστό ίασης της νόσου.
Η δυναμική in vivo εκτίμηση της απόκρισης της νόσου
στη χημειοθεραπεία παρέχει σημαντικές προγνωστικές
πληροφορίες και αναπτύσσει δυνατότητες εξατομικευμένης προσέγγισης σε κάθε ασθενή. Ως εκ τούτου, για
ασθενείς με πλήρη ύφεση στην εισαγωγική χημειοθεραπεία πιθανόν η ολοκλήρωση της θεραπείας με ακτινοθεραπεία να είναι υπερβολή χωρίς κλινικό όφελος.
Αντίθετα, για ασθενείς με πτωχή απόκριση ή επιδείνωση με την εισαγωγική χημειοθεραπεία που εξ ορισμού
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έχουν κακή πρόγνωση, δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής
διαφορετικού θεραπευτικού σχήματος και ενίσχυσης των
προσπαθειών με υψηλότερη ένταση δόσης της χημειοθεραπείας. Οι ανωτέρω δύο προοπτικές δεν έχουν μέχρι
τώρα ευοδωθεί με αποτελέσματα κλινικών μελετών και
προς το παρόν αποτελούν ερευνητική προσέγγιση.

Μελλοντικές κατευθύνσεις
Όπως φάνηκε από τα ανωτέρω, παρότι η προεγχειρητική
εισαγωγική χημειοθεραπεία χρησιμοποιείται σε αυξανόμενο ποσοστό, δεν έχει σαφώς καθορισμένες ενδείξεις
και βασίζεται περισσότερο σε Çexpert opinionÈ παρά σε
τελικές, μη αμφιλεγόμενες κλινικές μελέτες με ακλόνητα
καταληκτικά σημεία, όπως η επιβίωση.
Όμως, η ανάδειξη πληθυσμών επιλεγμένων ασθενών,
όπου η εισαγωγική χημειοθεραπεία οδηγεί σε πλήρη πα-

θολογοανατομική εξάλειψη της νόσου για την πλειονότητα των ασθενών την καθιστά καθιερωμένη θεραπευτική
επιλογή και δεν απαιτεί περαιτέρω κλινική τεκμηρίωση
για την εφαρμογή της. Σε ερευνητικό επίπεδο, η προεγχειρητική θεραπεία αποτελεί πλέον υποσχόμενο πεδίο
κλινικής έρευνας, στην οποία δοκιμάζονται όλες οι νεότερες θεραπείες και θεραπευτικές κατευθύνσεις, ακόμα και
η εφαρμογή συνδυασμού στοχευμένων θεραπειών χωρίς
χημειοθεραπεία.
Στην εποχή της εξατομίκευσης και της βαθύτερης αντίληψης της βιολογίας του καρκίνου, στην εποχή όπου οι
μοριακοί υπότυποι συνιστούν ένα λαβύρινθο στην ταξινόμηση των πολλών και διαφορετικών καρκίνων του μαστού, η προεγχειρητική χημειοθεραπεία θα αποτελεί για
πολλούς από αυτούς τους καρκίνους την πρώτη γραμμή
θεραπείας στο μέλλον που διαμορφώνεται.

Abstract
Athanasiadis I. Neoadjuvant chemotherapy in the primary therapy of breast cancer. Iatrika Analekta
2013; 3: 931-934
The evolution of concepts and our understanding of the biology of breast cancer have revolutionized the treatment of
the primary disease. Two major directions are our consideration of breast cancer as a systemic disease since diagnosis
for most of our patients which has resulted in less extensive surgery and increasing rated of breast conservation; the
other major shift is the understanding of breast cancer as a mixture of many different diseases and the identification
of the distinctive biologic characteristics, which define specific populations where prediction of response to therapy
is safe. Specifically, HER2 positive and triple negative breast cancers are both considered high proliferative tumors
with a remarkable and clinically meaningful response to chemotherapy. Clinical trials incorporating neoadjuvant
chemotherapy in locally advanced breast cancer were launched in the ‘80s resulting in striking response rates and
pathologic CRs for more than 10% of our patients. Large randomized clinical trials were conducted both in Europe
and the U.S. for patients with locally advanced disease aiming to prove an improved disease control rate and survival
benefit for neoadjuvant chemotherapy. Downstaging of the disease and increased rates of breast conservation were
proven. However, survival was equal either for preoperative or postoperative administration of chemotherapy. On the
other hand the huge number of patients in multiple clinical trials and a recently conducted meta-analysis established
neoadjuvant chemotherapy as an equal alternative and allowed expanding use of preoperative chemotherapy in
the context of clinical trials and even more in the daily practice. As of today, patients with HER2 positive or triple
negative breast cancer demonstrating large primary tumors or palpable axillary lymph nodes are regularly treated
with preoperative induction (neoadjuvant) chemotherapy achieving high pathologic complete responses. The high rate
of pathologic clinical responses in highly proliferative tumors have identified this setting as an ideal platform for the
development of novel strategies, early identification of predictive biomarkers and expanded approval of new agents
with promising activity in breast cancer. Also the dynamic in vivo evaluation of response allows individualization
of treatment with down escalation for responding patients or early switch to non cross resistant treatment for the
refractory tumors.
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Ένας σημαντικός αριθμός ασθενών με πρώιμο καρκίνο
μαστού θα υποτροπιάσει παρά την αρχική θεραπεία και η
νόσος θα γενικευθεί. Επίσης το 10% των ασθενών εμφανίζεται εξαρχής με γενικευμένο καρκίνο. Σύμφωνα με τα
τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα, το 20% των γυναικών με μεταστατικό καρκίνο μαστού θα επιβιώσει άνω των
5 ετών, ενώ γενικότερα η μέση επιβίωση είναι 2-3 χρόνια.
Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι διαχρονικά οι γυναίκες
με τον καρκίνο αυτό ζουν περισσότερο χρόνο χάρη στα
νέα φάρμακα που χρησιμοποιούνται και στην καλύτερη
γνώση των μοριακών χαρακτηριστικών των καρκινικών
κυττάρων. Στόχος της θεραπείας είναι αφενός η επιμήκυνση της ζωής, αφετέρου η βελτίωση της ποιότητάς της.
Η θεραπεία σήμερα βασίζεται σε ορισμένους παράγοντες που σχετίζονται με τη βιολογία του όγκου, την έκταση
του όγκου, την προσβολή ή μη σπλάχνων, την απόκριση
σε προηγούμενες θεραπείες που ελήφθησαν στην αρχική
φάση του καρκίνου, τις πιθανές συννοσηρότητες της ασθενούς και τις δυνατότητες για εφαρμογή πολυδιάστατης
ογκολογικής αντιμετώπισης. Οι λεπτομέρειες της στρατηγικής εμφανίζονται στον πίνακα 1.
Η βιολογία του κάθε καρκίνου είναι η βάση για τη σωστή εξατομικευμένη θεραπευτική απόφαση. Η βιολογία

Πίνακας 1

του όγκου μεταβάλλεται με την εξέλιξη της νόσου και
κατ᾽ επέκταση η ανάγκη για επανέλεγχο της βιολογίας του
καρκινικού κυττάρου μέσω βιοψίας γίνεται επιτακτική σε
διάφορες φάσης της αρρώστιας.
Με βάση τη βιολογία, οι καρκίνοι του μαστού κατατάσσονται σε υπότυπους με αντίστοιχη προσαρμογή της
θεραπείας, όπως φαίνεται στον πίνακα 2.
Στις περιπτώσεις των ασθενών με αρνητικούς ορμονικούς υποδοχείς ή ακόμη και σε θετικούς υποδοχείς που
έχουν λάβει ορμονική θεραπεία και έχουν υποτροπιάσει,
οι χημειοθεραπευτικοί και βιολογικοί παράγοντες είναι
μονόδρομος, όπως φαίνεται στον πίνακα 3.
Ακολούθως θα αναφερθούν 3 κατηγορίες ασθενών με
καρκίνο μαστού και θα αναλυθούν οι θεραπευτικές επιλογές. Οι 3 κατηγορίες είναι οι HER2 αρνητικές, οι HER2
θετικές και οι τριπλά αρνητικές ασθενείς.

Καρκίνος μαστού με HER2 αρνητικούς υποδοχείς
Υπάρχει μια πλειάδα χημειοθεραπευτικών φαρμάκων (όπως φαίνονται στον πίνακα 4) που στην πρώτη γραμμή
έχουν αξιοσημείωτη δραστηριότητα στο μεταστατικό καρκίνο μαστού.
Η συνήθης τακτική στην επιλογή των φαρμάκων αυτών

Καθοριστικοί παράγοντες θεραπείας καρκίνου μαστού

Α. Βιολογία του όγκου:

1. Ορμονικοί υποδοχείς
2. HER-2 +/-

Β. Επιθετικότητα του όγκου:

1. Διάρκεια ελεύθερης νόσου από την αρχική διάγνωση
2. Εντόπιση μεταστάσεων
3. Έκταση μεταστάσεων

Γ. Προηγούμενες συμπληρωματικές θεραπείες:

1.Ορμονικές
2. Χημειοθεραπείες
3. Βιολογικές θεραπείες
4. Συνδυασμοί

Δ. Δυνατότητες πολυδιάστατης θεραπείας:

1. Ολιγομεταστατική νόσος
2. Εγχείρηση, ραδιοσυχνότητες, στερεοτακτική ακτινοβολία

Ε. Ασθενείς:

1. Προτιμήσεις
2. Συμπτώματα
3. Συννοσηρότης
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Πίνακας 2

Μοριακοί υπότυποι καρκίνου μαστού και η θεραπεία τους

Α. HR+/HER2-(Luminal A)

1.Ορμονική θεραπεία

Β. HR+/HER2+(Luminal Β)

1. Ορμονική θεραπεία
2. Αντι - HER2 παράγοντες
3. Χημειοθεραπεία

Γ. HR- / HER2+

1. Αντι - HER2 παράγοντες
2. Χημειοθεραπεία

Δ. Triple Negative (Basal like)

1. Χημειοθεραπεία

Ε. BRCA 1/2 μετάλλαξη

1. Χημειοθεραπεία

βασίζεται στην ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται ο
καρκίνος και η εντόπισή του στα διάφορα όργανα. Εφόσον
ο καρκίνος αναπτύσσεται βραδέως και δεν υπάρχουν σημαντικά συμπτώματα, η μονοθεραπεία είναι καλή επιλογή.
Η Capecitabine είναι συνήθως επιθυμητή επιλογή. Αντιθέτως, σε ταχύτερα αναπτυσσόμενους όγκους και κυρίως
με εντοπίσεις στο ήπαρ ή τον πνεύμονα, είναι αναγκαία η
επιθετικότερη αντιμετώπιση με ένα ή περισσότερα φάρμακα. Οι ταξάνες αποτελούν την αιχμή του δόρατος, με
το Docetaxel ελαφρώς καλύτερο του τρισεβδομαδιαίου
Paclitaxel, αν και φαίνεται ότι η χορήγηση του τελευταίου σε εβδομαδιαία βάση είναι αποτελεσματικότερη. Η
συγχορήγηση Bevacizumab έχει χρησιμοποιηθεί, με αντικρουόμενα αποτελέσματα. Φαίνεται όμως ότι το διάστημα
ελεύθερης νόσου επιμηκύνεται.
Οι ταξάνες είναι τοξικά φάρμακα και πολλοί ασθενείς
παρουσιάζουν συμπτώματα. Το Nab-paclitaxel έχει περιορίσει τα αρνητικά συμπτώματα των ταξανών και με την
καλύτερη διεισδυτικότητα στο καρκινικό κύτταρο είναι ένα υποσχόμενο νέο φάρμακο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
κάθε 3 εβδομάδες ή και εβδομαδιαία και υπερτερεί της
Docetaxel.
Συνδυασμοί χημειοθεραπειών είναι συνήθεις
στην αντιμετώπιση του μεταστατικού καρκίνου μαστού. Η Adriamycin ή η Epirubicin σε συνδυασμό με
Πίνακας 3

Cyclophosphamide προσφέρει ανταποκρίσεις 50%-70%
και διάμεση επιβίωση 17-25 μήνες.
Ο συνδυασμός Paclitaxel και Adriamycin δίνει παρόμοια αποτελέσματα. Επίσης, το Paclitaxel μπορεί να δοθεί
μετά το Docetaxel εφόσον εμφανιστεί αντοχή στο τελευταίο και αντιθέτως. Με τις ταξάνες μπορεί να συνδυαστεί
το Capecitabine. Ένας κλασικός συνδυασμός είναι των
Methotrexate, Cyclophosphamide και Fluorouracil.
Είναι σημαντικό να λαμβάνεται πάντα υπόψη η ηλικία
και η γενική κατάσταση των ασθενών. Σε ηλικιωμένα
άτομα με περιορισμένη λειτουργική ικανότητα η μονοθεραπεία είναι προτιμητέα. Φάρμακα όπως Vinorelbine,
Liposomal Doxorubicin, Mitoxantrone, Gemcitabine,
Eribulin βοηθούν στην αντιμετώπιση των ασθενών αυτών.
Τέλος, απαραίτητο συμπλήρωμα των ανωτέρω θεραπειών στις ασθενείς εκείνες που έχουν οστικές μεταστάσεις,
είναι η προσθήκη των διφωσφονικών ή του Denosumab.

Καρκίνος μαστού με HER2 θετικούς υποδοχείς
Οι ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του μαστού, που
είναι HER2 θετικές, μπορούν να ωφεληθούν με θεραπεία
που στοχεύει τον HER2 υποδοχέα σε συνδυασμό με επιλεγμένους χημειοθεραπευτικούς παράγοντες. Η επιλογή
γίνεται από τις ασθενείς που είναι είτε θετικές για HER2
με FISH είτε 3+ με ανοσοϊστοχημεία (IHC).

Θεραπεία καρκίνου μαστού σε αρνητικούς Ο.Υ. ή μετά από ορμονοθεραπεία σε θετικούς Ο.Υ.

Α. HER2 +

1. Trastuzumab + Taxanes
2. Lapatinib + Capecitabine (TOM-1, Pertuzumab, Neratinib)

Β. HER2 -

1. Combined chemotherapy Paclitaxel + Bevacizumab

Γ. BRCA mutated

1. DNA damaging chemotherapy

Δ. Bone lesions

1. Biphosphonates, Denosumab
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Πίνακας 4

Χημειοθεραπευτικοί παράγοντες
και οι αποκρίσεις σε 1ης γραμμής
θεραπεία

Παράγοντες

Απόκριση (%)

Docetaxel

48 - 68

Paclitaxel

29 - 63

Doxorubicin

43 - 54

Capecitabine

35 - 50

Cisplatin

9 - 50

Ixabepilone

42

Vinorelbine

30 – 41

Gemcitabine

25 - 37

Carboplatin

7 - 35

Nab-paclitaxel

35

Cyclophosphamide

35

Fluorouracil

28

Methotrexate

26

Η αντί-HER2 θεραπεία (π.χ. Trastuzumab, Lapatinib)
σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, πρέπει να χορηγείται
πρώιμα σε όλες τις ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του
μαστού που είναι HER2 θετικές και δεν έχουν αντένδειξη
για τέτοια θεραπεία.
Ως πρώτης γραμμής θεραπεία χορηγείται το
Trastuzumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπευτικούς παράγοντες. Τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν δείξει όφελος
από τη χορήγηση του Trastuzumab με τέτοιους παράγοντες όπως Paclitaxel με ή χωρίς Carboplatin, με Docetaxel,
με Vinorelbine και με Capecitabine.
Διάφορες μελέτες έχουν δείξει όφελος από τη συνέχιση της θεραπείας με Trastuzumab σε συνδυασμό με
έναν άλλο χημειοθεραπευτικό παράγοντα, έπειτα από
επιδείνωση της νόσου σε θεραπεία που περιλάμβανε
Trastuzumab. Εντούτοις η καλύτερη διάρκεια χορήγησης
του Trastuzumab σε ασθενείς με μακροχρόνιο έλεγχο της
νόσου είναι άγνωστη.
Σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με τον συνδυασμό Trastuzumab και Doxorubicin/Cyclophosphamide, η
συχνότητα σημαντικής καρδιακής δυσλειτουργίας φθάνει

μέχρι 27% στη μεταστατική φάση της νόσου και είναι
πολύ υψηλή για να χρησιμοποιηθεί αυτός ο συνδυασμός
εκτός των ορίων μιας προοπτικής κλινικής μελέτης.
Το Pertuzumab είναι ένα ανασυνδυασμένο εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα που αναστέλλει το
διμερισμό του HER2 και τη σηματοδότησή του προς τον
πυρήνα του κυττάρου.
Το Pertuzumab και το Trastuzumab συνδέονται με διαφορετικούς επιτόπους του υποδοχέα HER2 και έχουν
συμπληρωματικούς μηχανισμούς δράσης. Η προσθήκη του Pertuzumab στην πρώτης γραμμής θεραπεία με
Trastuzumab και Docetaxel (σε μία τυχαιοποιημένη μελέτη
φάσης ΙΙΙ) έχει συνδεθεί με βελτίωση του ποσοστού των
αποκρίσεων, της επιβίωσης χωρίς επιδείνωση της νόσου
(PFS) και με μία τάση προς βελτίωση της συνολικής επιβίωσης. Το Pertuzumab έχει προσφάτως εγκριθεί από το
FDA και αναμένεται η έγκριση από τον ΕΜΑ.
Το Ado-Trastuzumab emtansine (T-DM1) αναπτύχθηκε από τη σύζευξη αντισώματος και του κυτταροτοξικού
φαρμάκου DM1 (ένας αναστολέας των μικροσωληνίσκων).
Το T-DM1 έχει δείξει καλύτερη αποτελεσματικότητα όσον
αφορά στο PFS και καλύτερο προφίλ όσον αφορά στην τοξικότητα, όταν συγκρίθηκε ως πρώτης γραμμής θεραπεία
με τον συνδυασμό trastuzumab και docetaxel. Το T-DM1
δεν έχει εγκριθεί ακόμη από τον ΕΜΑ ή το FDA.
Η θεραπεία με Lapatinib σε συνδυασμό με Capecitabine
είναι μια επιλογή για ασθενείς με HER2 θετική νόσο, έπειτα από επιδείνωση σε θεραπεία που περιέχει Trastuzumab.
Σε μια μελέτη φάσης ΙΙΙ, συγκρίθηκε Lapatinib και
Capecitabine έναντι μόνο Capecitabine, σε γυναίκες με
προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού, ανθεκτικό στο Trastuzumab, κατά τη μεταστατική φάση της
νόσου και με προηγούμενη θεραπεία με μία ανθρακυκλίνη και μία ταξάνη, είτε σε μεταστατική είτε σε συμπληρωματική φάση. Ο χρόνος μέχρι την επιδείνωση της νόσου
(TTP) αυξήθηκε στην ομάδα που έλαβε τη συνδυασμένη
θεραπεία όταν συγκρίθηκε με την ομάδα που έλαβε μονοθεραπεία με Capecitabine (8,4μήνες έναντι 4,4 μήνες,
HR 0,49 95% CI, 0,34 - 0,71, P<0,001).
Ο συνδυασμός Trastuzumab και Lapatinib φαίνεται να
υπερέχει όσον αφορά στη συνολική επιβίωση έναντι της
μονοθεραπείας με Lapatinib, σε ασθενείς που επιδεινώνονται έπειτα από ή υπό θεραπεία με ανθρακυκλίνη, ταξάνη
ή trastuzumab (δεν έχει εγκριθεί από τον ΕΜΑ ή το FDA).
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Πίνακας 5

Χημειοθεραπευτικές επιλογές στον προχωρημένο καρκίνο του μαστού
Μονοθεραπεία

Ανθρακυκλίνες

Doxorubicin
Epirubicin
Pegylated liposomal doxorubicin
Mitoxantrone

Tαξάνες

Paclitaxel
Docetaxel
Albumin-bound paclitaxel

Αντιμεταβολίτες

Capecitabine
Gemcitabine
Methotrexate

Άλλοι παράγοντες ως μονοθεραπεία

Eribulin
Etoposide orally
Cyclophosphamide
Cisplatin
Fluorouracil
Ixabepilone
Irinotecan
Vinorelbine
Χημειοθεραπευτικοί Συνδυασμοί

CAF/FAC (cyclophosphamide/doxorubicin/fluorouracil)
FEC (fluorouracil/epirubicin/cyclophosphamide)
AC (doxorubicin/cyclophosphamide)
EC (epirubicin/cyclophosphamide)
AT (doxorubicin/docetaxel; doxorubicin/paclitaxel)
CMF (cyclophosphamide/methotrexate/fluorouracil)
Docetaxel/capecitabine
GT (gemcitabine/paclitaxel)
Ixabepilone/capecitabine
Βιολογικοί παράγοντες
Bevacizumab με paclitaxel

Καρκίνος μαστού τριπλά αρνητικός
Τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού (TNBC) είναι ο
ιστολογικός υπότυπος που χαρακτηρίζεται από απουσία
έκφρασης υποδοχέων οιστρογόνων, προγεστερόνης και
HER-2. Οι TNBC υποτροπιάζουν πιο συχνά σε σύγκριση
με τους ορμονοεξαρτώμενους τύπους, τόσο τοπικοπεριοχικά όσο και με μεταστατικές εστίες στους πνεύμονες και
στον εγκέφαλο, αλλά όχι στα οστά. Η διάμεση επιβίωση
στην περίπτωση εντοπίσεως στο ΚΝΣ είναι χαμηλότερη
του εξαμήνου. Οι περισσότερες υποτροπές σε εξαιρεθέντα νεοπλάσματα αυτής της κατηγορίας συμβαίνουν εντός
τριετίας. Μετά την τριετία η συχνότητα των υποτροπών
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μειώνεται σημαντικά.

Χημειοθεραπεία στον TNBC
Ο βασικός άξονας της συστηματικής θεραπείας του TNBC
είναι η κυτταροτοξική χημειοθεραπεία, καθώς οι ορμονικές και οι αντι-HER2 θεραπείες δεν είναι αποτελεσματικές. Οι χημειοθεραπευτικοί παράγοντες μπορούν να
χορηγηθούν είτε ως μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμούς
(βλ. πίνακα 5). Οι χημειοθεραπευτικοί συνδυασμοί επιτυγχάνουν συχνότερες και μεγαλύτερης έκτασης και διάρκειας ανταποκρίσεις, καθυστερώντας την εξέλιξη της
νόσου, σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία. Εντούτοις, είναι
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πιο τοξικοί και έχουν μικρό όφελος στη συνολική επιβίωση. Επιπλέον, με τις μονοθεραπείες δεν χρειάζονται τόσο
συχνά μειώσεις δόσεων.
Όταν μια ασθενής διαγνωστεί με υποτροπή καρκίνου
του μαστού ή μεταστατική νόσο, η 1ης γραμμής θεραπεία
συνεχίζεται συνήθως μέχρι την πρόοδο της νόσου ή μέχρι
η τοξικότητα ή η επιδείνωση της ποιότητας ζωής της να το
επιβάλει. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν δεδομένα που να
τεκμηριώνουν όφελος στην επιβίωση με την παρατατεταμένη χημειοθεραπεία και πάντοτε πρέπει να σταθμίζεται
η απόκριση της νόσου σε σχέση με την ποιότητα ζωής.

Κληρονομούμενος TNBC
(Γαμετική μετάλλαξη BRCA1/2)
Το σύνδρομο κληρονομικού καρκίνου μαστού και ωοθηκών οφείλεται σε γαμετική μετάλλαξη (germline mutation)
των γονιδίων BRCA1& 2. Στην πλειονότητα (>80%) των ασθενών που εμφανίζουν καρκίνο του μαστού, στο πλαίσιο
γαμετικής μετάλλαξης του BRCA1, ο ιστολογικός τύπος είναι τριπλά αρνητικός, όπως επίσης στο 20% των ασθενών
με μετάλλαξη του BRCA2.
Με βάση το ότι σχεδόν οι μισές από τις γυναίκες αυτές
δεν έχουν σχετικό οικογενειακό ιστορικό, οι κατευθυντήριες οδηγίες του National Comprehensive Cancer Network
συνιστούν όλες οι γυναίκες που διαγιγνώσκονται με TNBC
πριν από την ηλικία των 60 να υποβάλλονται σε γονιδιακό
έλεγχο των BRCA1 και 2, ανεξαρτήτως υπάρξεως ή όχι οικογενειακού ιστορικού, καθώς οι πιθανότητες να φέρουν
παθογόνο μετάλλαξη ανέρχονται σε τουλάχιστον 10%.

Σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του μαστού πρέπει,
όταν είναι εφικτό, να λαμβάνεται βιοψία επιβεβαίωσης της
ύποπτης εστίας, με σκοπό την επανεπιβεβαίωση των ER,
PR και HER2, καθώς περιγράφονται ποσοστά αποκλίσεων
μεταξύ πρωτοπαθούς και μεταστατικής εστίας, μεταξύ 5%
και 28%.

Μετάλλαξη του γονιδίου BRCA1
Εξαιτίας του ρόλου του BRCΑ1 στην επιδιόρθωση βλαβών
του DNA και στον έλεγχο του κυτταρικού κύκλου, θεωρήθηκε ότι τα νεοπλάσματα που αναπτύσσονται σε έδαφος
μεταλλαγμένου BRCA1 θα είναι ευαίσθητα σε διάφορους
παράγοντες βλάβης του DNA, όπως τα άλατα της πλατίνας
(καρβοπλατίνη ή σισπλατίνη). Κλινικές μελέτες έδειξαν
σημαντικά ποσοστά αποκρίσεως, όμως περιλάμβαναν λίγους ασθενείς και δεν ανακοίνωσαν ποσοστά επιβίωσης
αυτών των ασθενών. Πιο υποσχόμενα είναι τα δεδομένα
για μια οικογένεια παραγόντων, που λέγονται αναστολείςPARP και οι οποίοι βρίσκονται σε στάδιο κλινικών μελετών.

Σποραδικός TNBC
Αν και υπάρχουν μοριακές ομοιότητες μεταξύ των σποραδικών TNBC και αυτών που σχετίζονται με το BRCA1,
δεν υπάρχουν δεδομένα από κλινικές μελέτες που να
τεκμηριώνουν ότι είναι πιο ευαίσθητοι σε πλατινούχους
παράγοντες απ᾽ ό,τι άλλοι ιστολογικοί υπότυποι. Έχουν
διεξαχθεί αρκετές σχετικές μελέτες συνδυασμών, χωρίς
να τεκμηριώνουν όφελος στην επιβίωση, σε σύγκριση με
τις συνήθεις θεραπείες.

Abstract
Kosmidis P, Mpakogiannis C, Lipas G. Treatment of metastatic breast cancer. Iatrika ANalekta 2013;
3: 935-940
A significant percentage of women with breast cancer (BC) are diagnosed with metastatic cancer, either at presentation
or sometime after initial treatment. The cornerstone of treatment is systemic, i.e. pharmaceutical therapy. A number
of options are available and depend mainly on the molecular features of the tumor, the location of metastases and
the performance status or comorbidities of the patient. Hormonal treatment is usually part of the treatment for
tumors expressing estrogen or progesteron receptors, and, if visceral metastases are absent, it may be used as a
single modality. HER2 positive disease usually requires cytotoxic chemotherapy in combination with an anti-HER2
agent; new, effective anti-HER2 agents will soon become available. Cytotoxic chemotherapy is usually the only option
for triple negative tumors, including BRCA1/2 germline mutation carriers. It may be combined with anti-angiogenic
agents; platinum containing regimens seem to be active in this category of patients.
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Σημασία της ακτινοθεραπείας στις συντηρητικές επεμβάσεις
διατήρησης του μαστού
Κωνσταντίνος Δαρδούφας
Ακτινοθεραπευτής, Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ΥΓΕΙΑ
kdardoufas@hygeia.gr

Την τελευταία δεκαετία, η χρήση νέων τεχνικών της ακτινοθεραπείας στη θεραπευτική προσέγγιση του καρκίνου
του μαστού, παρέχει στον ακτινοθεραπευτή-ογκολόγο ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη δόση σε όλες τις περιοχές του πάσχοντος μαστού, στους λεμφαδένες και στους
γύρω υγιείς ιστούς, με αποτέλεσμα μειωμένη νοσηρότητα,
καλύτερα κοσμητικά αποτελέσματα, διατηρώντας ταυτόχρονα τον τοπικό έλεγχο της νόσου.
Επομένως, γυναίκες με διηθητικό καρκίνο μαστού μπορούν πλέον να διατηρήσουν το μαστό τους χωρίς να θυσιάσουν το ογκολογικό αποτέλεσμα, υποβαλλόμενες σε ακτινοθεραπεία (RT). Η ακτινοβόληση ολόκληρου του μαστού
παρέχει επαρκή έλεγχο της μικροσκοπικής υπολειπόμενης
νόσου, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει τη διατήρηση ενός κοσμητικά ικανοποιητικού μαστού και βελτιώνει την επιβίωση.

Τοπικοπεριοχική θεραπεία
Πολλές τυχαιοποιημένες μελέτες πιστοποιούν ότι η μαστεκτομή με λεμφαδενικό καθαρισμό μασχάλης είναι ισάξια
με διατήρηση του μαστού με ογκεκτομή, λεμφαδενικό
καθαρισμό μασχάλης και ακτινοθεραπεία ολόκληρου του
μαστού, ως θεραπεία πρώτης γραμμής για την πλειονότητα
των γυναικών με καρκίνο μαστού σταδίων Ι και ΙΙ. Η ακτινοβόληση ολόκληρου του μαστού θα πρέπει να πραγματοποιείται με σχεδιασμό βασιζόμενο σε αξονική τομογραφία σε
θέση θεραπείας, για να ελαχιστοποιηθεί η ακτινοβόληση

καρδιάς και πνευμόνων και να εξασφαλιστεί η επαρκής
κάλυψη της πρωτοπαθούς εστίας και του χειρουργικού πεδίου. Το επιθυμητό είναι η χρήση νέων τεχνικών ακτινοβόλησης, όπως τρισδιάστατη ακτινοθεραπεία (3D conformal)
ή ακόμα και ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης
(Intensity-Modulated Radiation Therapy - IMRT) αν απαιτείται. Ο προγραμματισμός της ακτινοβόλησης είναι συνήθως
50 Gy σε 25 συνεδρίες, σε χρονικό διάστημα 35 ημερών.
Τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν δείξει μείωση των τοπικών
υποτροπών με την προσθήκη μιας συμπληρωματικής δόσης (boost - με φωτόνια, ηλεκτρόνια ή βραχυθεραπεία)
στην κοίτη του όγκου. Υπάρχει πλεονέκτημα προσθήκης
δόσεως σε ασθενείς με θετικούς λεμφαδένες, λεμφαγγειακές διηθήσεις ή θετικά όρια. Αντίθετα, η πρόσθετη δόση
δεν μείωσε σημαντικά το ποσοστό υποτροπής στην ομάδα
με αρνητικά όρια εκτομής. Η ακτινοθεραπεία σε ολόκληρο
το μαστό, με ή χωρίς πρόσθετη δόση στην κοίτη του όγκου,
έπειτα από ογκεκτομή, αποτελεί κανόνα.

Σύντομα προγράμματα κλασματοποίησης
Σήμερα αναζητούνται προγράμματα συντομότερα των
35 ημερών προσπαθώντας να ελαττωθεί το κόστος θεραπείας, καθώς και η επιβάρυνση των ακτινοθεραπευτικών
τμημάτων. Η Αμερικανική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας (American Society for Radiation Oncology ASTRO) συνιστά τη σύντομη κλασματοποίηση 42,5 Gy
σε 16 συνεδρίες σε 22 μέρες, ως άριστη εναλλακτική
της συμβατικής κλασματοποίησης για ασθενείς 50 ετών
ή και περισσότερο, που είχαν νόσο σταδίου pT1-2, pNο,
δεν έκαναν χημειοθεραπεία και δε λάμβαναν boost στην
ακτινοθεραπεία. Η εφαρμογή της ανωτέρω τακτικής σε
άλλους πληθυσμούς ασθενών δε συνιστάται.

Ακτινοβόληση των περιοχικών λεμφαδένων.
1.
Εικ. 1. Ακτινοθεραπεία μαστού.

Οι συστάσεις για ακτινοβόληση των περιοχικών λεμφαδένων σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε συντηρητική
χειρουργική επέμβαση είναι ανάλογες με τις αντίστοιχες
των ασθενών με μαστεκτομή. Ακτινοθεραπεία υποκλείδιας
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2.
Εικ. 2. Σχεδιασμός ακτινοθεραπείας κατόπιν συντηρητικής επέμβασης διατήρησης μαστού.

και υπερκλείδιας περιοχής συνιστάται σε ασθενείς με 4 ή
περισσότερους θετικούς λεμφαδένες και πρέπει να εξετάζεται σοβαρά στην περίπτωση 1 έως 3 θετικών λεμφαδένων. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο
ακτινοβόλησης των έσω μαστικών λεμφαδένων. Στοιχεία
υπέρ αυτού προκύπτουν από την NCIC-CTG MA.20. Με
μέση παρακολούθηση 62 μηνών, η προσθήκη της ακτινοθεραπείας μείωσε τις τοπικοπεριοχικές υποτροπές (P=.02)
και αύξησε το ελεύθερο νόσου διάστημα (P=.003), ενώ
υπήρξε και μια τάση προς καλύτερη ολική επιβίωση στην
ομάδα με ακτινοβόληση περιοχικών λεμφαδένων.

Αντενδείξεις για θεραπεία
διατήρησης του μαστού
Η διατήρηση του μαστού και η ακτινοθεραπεία αντενδείκνυνται σε ασθενείς που έχουν ήδη λάβει ακτινοβόληση
στο μαστό ή στο θωρακικό τοίχωμα, σε εγκυμονούσες και
σε ασθενείς που έχουν διάσπαρτες μικροαποτιτανώσεις,
ύποπτες ή συμβατές με κακοήθεια στη μαστογραφία, με
εκτεταμένη νόσο η οποία δεν μπορεί να αφαιρεθεί με
τοπική εκτομή ή έχουν θετικά παθολογοανατομικά όρια.
Οι ασθενείς με θετικά παθολογοανατομικά όρια πρέπει
να υποβάλλονται σε ευρύτερες εκτομές για την επίτευξη
αρνητικού ορίου.
Σχετικές αντενδείξεις για θεραπεία διατήρησης του μαστού περιλαμβάνουν ενεργό νόσο του συνδετικού ιστού
του δέρματος (ειδικότερα σκληρόδερμα και λύκο), όγκους
μεγαλύτερους από 5 εκ., καθώς και εστιακά θετικά παθολογικά όρια. Οι ασθενείς με εστιακά θετικά παθολογοανατομικά όρια, που δεν υποβάλλοντα σε επανεκτομή, πρέπει
να λάβουν υψηλότερη δόση-boost στην κοίτη του όγκου.

Τμηματική ακτινοβόληση του μαστού
Η επιταχυνόμενη τμηματική ακτινοβόληση του μαστού
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3.
Εικ. 3. Πλάνο ακτινοθεραπείας, 3D Conformal, κατόπιν συντηρητικής επέμβασης διατήρησης μαστού.

(Accelerated Partial Breast Irradiation - APBI) αναφέρεται
στη χρήση περιορισμένης επικεντρωμένης ακτινοθεραπείας, ως εναλλακτικής της ακτινοβόλησης ολόκληρου
του μαστού, για ασθενείς με καρκίνο μαστού αρχικού
σταδίου έπειτα από συντηρητική χειρουργική επέμβαση.
Συγκριτικά με την ακτινοβόληση ολόκληρου του μαστού,
στην APBI ακτινοβολείται περιορισμένος όγκος του ιστού
και μπορεί να χορηγηθεί υψηλότερη δόση σε συντομότερη χρονική περίοδο.
Η χρήση της APBI είναι υπό μελέτη και θα πρέπει να
γίνεται στο πλαίσιο μιας καλά σχεδιασμένης προοπτικής
κλινικής μελέτης. Οι ασθενείς που ενδεχομένως να είναι
κατάλληλες για APBI είναι γυναίκες 60 ετών και άνω,
που δεν είναι γνωστοί φορείς BRCA1/2 μετάλλαξης και
έχουν υποβληθεί αρχικά σε χειρουργική επέμβαση για
ένα μονοεστιακό, σταδίου Ι, ER-θετικό καρκίνο.
Οι όγκοι θα πρέπει να είναι διηθητικοί πορογενείς ή
να έχουν έναν ευνοϊκό ιστολογικό τύπο, δε θα πρέπει να
υπάρχει εκτεταμένη ενδοπορική συνιστώσα ή in situ λοβιακό Ca και τα όρια να είναι αρνητικά. Χορηγούνται 38,5
Gy σε 10 συνεδρίες δύο φορές την ημέρα με εξωτερική
ακτινοβόληση με φωτόνια στην κοίτη του όγκου. Άλλα
προγράμματα κλασματοποίησης βρίσκονται υπό μελέτη.
Η παρακολούθηση είναι περιορισμένη και οι μελέτες
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5.

4.
Εικ. 4. Πλάνο ακτινοθεραπείας καρκίνου μαστού, χρησιμοποιώντας τεχνική ΙΜRΤ (ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης),
κατόπιν συντηρητικής επέμβασης διατήρησης μαστού.

Εικ. 5. Πλάνο ακτινοθεραπείας καρκίνου μαστού με τεχνική VMAT
(ογκομετρική διαμορφούμενης έντασης τοξοειδής ακτινοθεραπεία),
κατόπιν συντηρητικής επέμβασης διατήρησης μαστού.

συνεχίζονται.

αναγνώριση της κατάλληλης ομάδας ασθενών στις οποίες
πιθανόν να αποδειχθεί κλινικό όφελος με αυτή τη θεραπευτική προσέγγιση.

Ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης στον
καρκίνο μαστού (Intensity Modulated Radiation
Therapy - IMRT)
Η χρήση της ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης έντασης
(IMRT) στον καρκίνο του μαστού είναι ακόμα υπό συζήτηση. Προσφέρει βελτιωμένη δοσιμετρική κάλυψη λεμφαδενικών ομάδων, καθώς και την καλύτερη κατανομή δόσης
μεταξύ στόχου, πνευμόνων και καρδιάς. Και τα δύο αυτά
γνωρίσματα της τεχνικής αυτής πιθανόν να οδηγήσουν σε
σημαντικά καλύτερο κλινικό αποτέλεσμα ή σε μειωμένη
τοξικότητα. Προς το παρόν, τα στοιχεία που στηρίζουν την
όλο και αυξανόμενη χρήση της είναι αδύναμα και το όφελος που έχει παρατηρηθεί σε τυχαιοποιημένες μελέτες θα
μπορούσε πιθανότατα να έχει επιτευχθεί και με δύο εφαπτόμενα πεδία σε έναν τρισδιάστατο σχεδιασμό. Η πραγματική αξία της τεχνικής IMRT στον καρκίνο του μαστού
απευθύνεται κυρίως σε ασθενείς με ανώμαλη ανατομία,
όπως ο σκαφοειδής θώρακας, ή για ασθενείς που χρειάζονται κάλυψη λεμφαδένων, ειδικότερα των έσω μαστικών.
Συνεπώς, οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στην

Ογκομετρική διαμορφούμενης έντασης
τοξοειδής ακτινοθεραπεία (VMAT)
Η ογκομετρική διαμορφούμενης έντασης τοξοειδής ακτινοθεραπείας (VMAT) αποτελεί την τελευταία εξέλιξη της ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης έντασης (IMRT). Κατά την
τεχνική VMAT η βέλτιστη τρισδιάστατη κατανομή δόσης
επιτυγχάνεται με τη χρήση μιας τοξοειδούς περιστροφής
(arc) κατά την οποία η ένταση της δέσμης ακτινοβολίας
διαμορφώνεται κατάλληλα με τη χρήση μεταβαλλόμενου
ρυθμού ακτινοβόλησης, μεταβαλλόμενης ταχύτητας περιστροφής και μεταβαλλόμενων πεδίων ακτινοβόλησης. Η
τεχνική VMAT χρησιμοποιείται στις ίδιες ομάδες ασθενών
όπως και κλασική ΙΜRΤ τεχνική, επιτυγχάνοντας ελάττωση
παραμονής του ασθενούς στο μηχάνημα ακτινοβόλησης,
σε σχέση με την κλασική ΙΜRT τεχνική, ενώ ταυτόχρονα
βελτιστοποιείται η δόση που εναποτίθεται στο μαστό και
ελαχιστοποιείται η δόση στους υγιείς ιστούς. Απευθύνεται
μόνον στην ομάδα με ανώμαλη ανατομία.

Abstract
Dardoufas K. Breast-conserving Radiation Therapy. Iatrika Analekta 2013; 3: 941-944
With the emergence of breast conservation therapy (BCT), women with invasive breast cancer may now preserve their
breast(s) without sacrificing oncologic outcome. Radiation therapy (RT) is an essential component of BCT. Compared
with no radiation therapy, whole breast RT provides adequate control of microscopic residual disease, permits the
preservation of a cosmetically satisfactory breast, and improves survival.
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Ακτινοθεραπεία έπειτα από μαστεκτομή για καρκίνο του μαστού
Φίλιππος Αγγελάκης
Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Κέντρο Ακτινοθεταπευτικής Ογκολογίας ΥΓΕΙΑ
drphilipangelakis@hotmail.com

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου USA (www.
cancer.gov), μια ομάδα ασθενών με καρκίνο του μαστού
για την οποία ο χειρουργός διαλέγει ως μέθοδο ριζικής
θεραπευτικής αντιμετώπισης την τροποποιημένη ριζική
μαστεκτομή, χρειάζεται συμπληρωματική εμπεδωτική ακτινοθεραπεία στο σύστοιχο θωρακικό τοίχωμα και τους επιχώριους λεμφαδένες. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται
ασθενείς στις οποίες τα χειρουργικά ευρήματα τις κατατάσσουν σε κατηγορία υψηλού κινδύνου για τοπική υποτροπή
στο θωρακικό τοίχωμα, στους επιχώριους λεμφαδένες ή
και για απομακρυσμένες μεταστάσεις, ακόμη κι αν έχουν
υποβληθεί σε μετεγχειρητική επικουρική χημειοθεραπεία.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ασθενείς με εγχειρητικά ευρήματα: τέσσερις ή περισσότερους μασχαλιαίους
λεμφαδένες με μεταστάσεις, εξωλεμφαδενική διασπορά,
μεγάλους πρωτοπαθείς όγκους, λεμφαγγειακή και περινευρική διήθηση και θετικά εν τω βάθει χειρουργικά όρια.
Ακόμη και στην περίπτωση ενός έως τριών θετικών λεμφαδένων, η επικουρική ακτινοθεραπεία μπορεί να έχει
ευεργετικά αποτελέσματα. Σε μετεγχειρητικές ασθενείς με
θετικούς λεμφαδένες, η επικουρική ακτινοθεραπεία μείωσε το ποσοστό τοπικής υποτροπής μετά την πενταετία από
23% σε 6%, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα ποσοστά των
θανάτων από καρκίνο σε 54,7% από 60,1%.
Στο πολύ πρόσφατο παρελθόν παρουσιάζονταν δημοσιεύσεις στο ÇJournal of Clinical OncologyÈ και αλλού ότι ο
καρκίνος του μαστού εμπεριέχει μια μεγάλη ποικιλία τύπων,
που πέρα από την κλινική διαδρομή, τα κλινικά, απεικονιστικά και ιστοπαθολογικά ευρήματα, εμπεριέχει επιπλέον
μια ποικιλία μοριακών βιολογικών χαρακτηριστικών (π.χ.
triple negative breast cancers, BRCA1 mutations, Basal
Like φαινότυπο - CK5/6), τα οποία λαμβάνονται υπόψη όταν
σχεδιάζεται η συστηματική θεραπευτική αγωγή, αλλά που
δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί στο σχεδιασμό της τοποπεριοχικής ακτινοθεραπείας.

Διαδικασίες ακτινοθεραπείας
Η μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία συνήθως γίνεται τρεις
ή τέσσαρις εβδομάδες μετά το τέλος της επικουρικής χη-

μειοθεραπείας και εφόσον έχει βελτιωθεί η γενική και η
αιματολογική εικόνα της ασθενούς.
Η ακτινοθεραπεία σήμερα έχει προοδεύσει με την εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στις απεικονίσεις και
στα ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα. Οι γραμμικοί επιταχυντές διαρκώς εξελίσσονται διαμορφώνοντας το σχήμα της
ακτινικής δέσμης με διαφράγματα πολλών φύλλων, ώστε
να προσφέρονται στις ασθενείς επιμελώς στοχευμένες ακτινοθεραπείες, καθοδηγούμενες από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δηλαδή τις θεραπείες της 3D-τρισδιάστατης σύμμορφης ακτινοθεραπείας, της IMRT (Intensity Modulated
Radio Therapy) ή της Ακτινοθεραπείας με Τροποποιημένη
Ένταση Δέσμης, της VMAT (Volumetric Modulated Arc
Therapy), της Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας Σώματος,
της Ακτινοχειρουργικής και τέλος της ακτινοθεραπείας
υποβοηθούμενης από εικόνες που λαμβάνονται από τον
ίδιο το γραμμικό επιταχυντή (Image Guided Radiotherapy
- ΙGRT). Οι γραμμικοί επιταχυντές του Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ΚΑΟ) του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ έχουν
ενσωματωμένους αξονικούς τομογράφους κωνικής δέσμης
(Cone Beam CT).
Μετά τη συνέντευξη και τη λεπτομερή κλινική εξέταση, εξηγούνται στην ασθενή τα της ακτινοθεραπείας, το
αναμενόμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα, ή τυχόν παρενέργειες, δίνονται απαντήσεις στις ερωτήσεις της και, εφόσον
συμφωνεί, της ζητείται να υπογράψει το ειδικό έντυπο του
νοσοκομείου ότι συμφωνεί να γίνει η ακτινοθεραπεία.
Για προστασία από απώτερες παρενέργειες συνταγογραφούνται εδώ και δεκαετίες υποστηρικτική φαρμακευτική
αγωγή με Pentoxifylline (Tarontal) και Vit E για μία διετία
και δίνονται οδηγίες για τη φροντίδα του σώματος με καθημερινά ντους, καλό στέγνωμα και επίπαση του συστοίχου
ημιθωρακίου και μασχάλης με Dactarin σκόνη. Δίνονται
οδηγίες για διακοπή του καπνίσματος, χαμηλή σε θερμίδες
διατροφή, πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά, ψαρικά, άπαχο κρέας και ελαιόλαδο. Ενθαρρύνονται
να κάνουν ήπιες ασκήσεις, περπάτημα, θαλάσσια μπάνια
και να συνεχίσουν να έχουν τις οικείες σχέσεις με το οικογενειακό τους περιβάλλον (δεν γίνονται ραδιενεργές),
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Πίνακας 1. Στατιστικά στοιχεία κατανομής δόσεως σε ασθενή με καρκίνο του μαστού με μαστεκτομή και αποκατάσταση

1.
Εικ. 1. Απεικόνιση από κεντρικές τομές από 3D σχέδιο τρισδιάστατου συμμόρφου ακτινοθεραπείας σε νέα γυναίκα με μαστεκτομή και
αποκατάσταση με ένθετο μαστού.

να αποφεύγουν μικροτραυματισμούς στο σύστοιχο με το
χειρουργημένο μαστό άνω άκρο και να αποφεύγουν το στηθόδεσμο για να μην τρίβεται το ακτινοβολούμενο δέρμα.
Επίσης τους συνιστάται, αν πάσχουν από άλλες ασθένειες, π.χ. διαβήτη, καρδιοπάθεια, υπέρταση κ.λπ., να επισκεφθούν τους γιατρούς τους για εξειδικευμένη αγωγή

Πρώτη εξομοίωση
Όταν οι ασθενείς είναι έτοιμες να αρχίσουν την ακτινοθεραπεία, γίνεται η πρώτη δοκιμή στον εξομοιωτή ακτινοθεραπείας. Το μηχάνημα αυτό είναι παρόμοιο με το γραμμικό
επιταχυντή, δηλαδή με το μηχάνημα όπου γίνονται οι ακτινοθεραπείες και η κεφαλή του περιστρέφεται σε κύκλο
360 μοιρών γύρω από το ισόκεντρο. Οι ασθενείς ξαπλώνουν σε θέση ακτινοθεραπείας στην επίπεδη κλίνη του εξομοιωτή. Η κεφαλή και τα άνω άκρα στηρίζονται σε ειδικό
ανάκλιντρο ώστε ο θώρακας να είναι ελεύθερος. Γίνεται
ακτινοσκόπηση και ευθυασμός του σώματος. Στο χώρο του
εξομοιωτή υπάρχουν ακτίνες laser που διασταυρώνονται
στις τρεις διαστάσεις του χώρου στο ισόκεντρο της δέσμης
των ακτινοβολιών του εξομοιωτή, 100 εκατοστά από την
πηγή της δέσμης. Δημιουργούνται οδηγά σημεία tattoo
εκεί που φωτίζουν οι ακτίνες laser το δέρμα της λαβής
και της ξιφοειδούς απόφυσης του στέρνου σε 0 μοίρες και
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αντίστοιχες 90 και 180 μοίρες στο δέρμα του δεξιού και
αριστερού πλαγίου του θώρακος.

Εντοπιστική αξονική τομογραφία - Σχεδιασμός
ακτινοθεραπευτικού πλάνου
Επάνω στα tattoo επικολλώνται μεταλλικά μικροσφαιρίδια
και η ασθενής μεταφέρεται σε ειδικό αξονικό τομογράφο
με επίπεδη κλίνη και συνδεδεμένο με τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές (Η/Υ) του τμήματος ιατρικής φυσικής. Εκεί ξαπλώνει η ασθενής σε θέση ακτινοθεραπείας με την κεφαλή
και τα άνω άκρα στο ανάκλιντρο. Λαμβάνεται αξονική τομογραφία (CT) όλου του θώρακος σε λεπτές τομές των 4 χιλ.
και η εξέταση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους Η/Υ του
τμήματος ιατρικής φυσικής. Οι ακτινοφυσικοί ανεβάζουν
στον Η/Υ τις αξονικές τομογραφίες (CT) και ο ιατρός της
ασθενούς ακτινοθεραπευτής ογκολόγος σχεδιάζει με το
ÇποντίκιÈ σε κάθε εικόνα CT το περίγραμμα της περιοχής
που πρέπει να ακτινοβοληθεί, δημιουργώντας από το σύνολο των εικόνων, τον Όγκο-Στόχο (ΟΣ) ή Planning Tumor
Volume (PTV). Το ίδιο γίνεται και για τους πνεύμονες και την
καρδιά, δηλαδή τα όργανα που πρέπει να προστατευθούν
(OAR-Organs At Risk) από τις ακτινοβολίες.
Μετά οι ακτινοφυσικοί χρησιμοποιώντας ειδικά λογισμικά, κυρίως 3D ή IMRT ή VMAT, δημιουργούν ένα σχέδιο-
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πλάνο ακτινοθεραπείας ειδικό για τη συγκεκριμένη ασθενή.
Ο Η/Υ δείχνει το σχέδιο με τις ισοδοσιακές καμπύλες που
περικλείουν τον Όγκο-Στόχο (OΣ) και τη δόση που παίρνει ο
ΟΣ ή PTV. Επιπλέον ο Η/Υ παρουσιάζει το ιστόγραμμα σχέσεως των ποσοστών της δόσεως ακτινοβολίας σε σχέση με
τα κυβικά εκατοστά ή ακόμα και τα χιλιοστά που παίρνουν
ο ΟΣ (PTV), η καρδιά και οι πνεύμονες. Επίσης το ιστόγραμμα δείχνει μέγιστες - μέσες - διάμεσες - ελάχιστες δόσεις
που παίρνουν ο ΟΣ (PTV), αλλά και η καρδιά και οι πνεύμονες. Με τα δεδομένα αυτά και με επιπλέον επεξεργασία
του ακτινοθεραπευτή ογκολόγου σε συνεργασία με τους
ακτινοφυσικούς, σε μια διαδραστική σχέση, δημιουργείται
το βέλτιστο πλάνο ακτινοθεραπείας για κάθε συγκεκριμένη
ασθενή, ορίζονται οι ημερήσιες δόσεις, ο αριθμός των επισκέψεων-συνεδριών και η ολική δόση. Συνήθεις ημερήσιες
δόσεις είναι 1,8 ή2,0 Gy (Gray) και η ολική δόση 63,00
Gy (Gray) κατά την εκτίμηση και την κρίση του ακτινοθεραπευτή ογκολόγου.
Τα όργανα σε κίνδυνο, όπως η καρδιά και οι πνεύμονες,
προστατεύονται για να μη λάβουν δόσεις ακτινοβολίας πάνω από ένα επιτρεπτό όριο. Επιπλέον προστασία επιτυγχάνεται από τους νεοαποκτηθέντες γραμμικούς επιταχυντές
που έχουν ενσωματωμένους αξονικούς τομογράφους κωνικής δέσμης (Cone Beam CT-). Πριν δοθεί η εκκίνηση της
ακτινοβόλησης, λαμβάνεται από το γραμμικό επιταχυντή
επιτόπου αξονική τομογραφία (ακτινοθεραπεία με τη βοήθεια επιτόπου απεικόνισης - IGRT) και επιβεβαιώνεται η
ακριβής στόχευση ή γίνεται με ρομποτικούς μηχανισμούς
ακριβής διόρθωση και μετά δίδεται η εντολή για έναρξη
της ακτινοβόλησης.

Αρχίζει η ακτινοθεραπεία
Το πλάνο του Η/Υ τυπώνεται, δίνεται στους τεχνολόγους
ακτινοθεραπείας και περνά ηλεκτρονικά μέσω του MOSAIC
στον εξομοιωτή και στους γραμμικούς επιταχυντές. Συνήθως η ασθενής περνάει στον εξομοιωτή για μια δεύτερη
δοκιμή. Ξαπλώνει σε θέση θεραπείας και με τις γραπτές
οδηγίες των ακτινοφυσικών οι τεχνολόγοι ακτινοθεραπείας εφαρμόζουν το πλάνο ακτινοθεραπείας, δηλαδή κάνουν
μια δοκιμή της θεραπείας-εξομοίωση με τη βοήθεια των
διασταυρωμένων ακτινών laser και των οδηγών tattoo στο
δέρμα. Κινείται η κεφαλή του εξομοιωτή από το σύστημα
Mosaic στις προεπιλεγμένες θέσεις θεραπείας, αλλά αντί
για ακτινοβόληση κάνει ακτινοσκόπηση και παίρνει ηλεκτρονικές ακτινογραφίες ώστε να επιβεβαιωθούν οι σω-

στές θέσεις. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι σωστές θέσεις και
το σωστό σημείο στο δέρμα της ασθενούς για την έναρξη
της ακτινοθεραπείας, δημιουργείται εκεί ένα διπλό οδηγό
σημείο tattoo και η ασθενής είναι έτοιμη να αρχίσει τις θεραπείες. Ο χώρος του γραμμικού επιταχυντή είναι ευρύχωρος, καλά φωτισμένος, το μηχάνημα κινείται σε απόσταση
από την ασθενή χωρίς να την ενοχλεί με κανένα τρόπο και,
όταν αρχίσει η ακτινοβολία, ακούγεται ένα ελαφρό θρόισμα. Όταν προχωρήσουν κάπως οι ακτινοβολίες, μπορεί
να αναπτυχθεί ένα ελαφρό ερύθημα, ιδίως στο κάπως ευαίσθητο δέρμα της μασχάλης, το οποίο ανακουφίζεται από
τη συχνή επίπαση με σκόνη Dactarin και από κρέμες που
θα συνταγογραφήσει ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος. Η ασθενής δεν ενοχλείται από την ακτινοθεραπεία και μπορεί
να συνεχίσει την καθημερινή της δραστηριότητα.

Ανεπιθύμητες παρενέργειες
Τις παλαιότερες εποχές πριν από την εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των σύγχρονων γραμμικών επιταχυντών
με διαφράγματα πολλών φύλων, της ακτινοθεραπείας καθοδηγούμενης από Computers, 3D τρισδιάστατη ακτινοθεραπεία κ.λπ., υπήρχαν λίγες ασθενείς που υπέφεραν
(www.cancer.gov) από ελαφρά εγκαύματα και από άλλες
καθυστερημένες παρενέργειες, όπως ελαφρές πνευμονίτιδες, καρδιακή τοξικότητα, επίταση του οιδήματος (εκ του
χειρουργικού καθαρισμού των λεμφαδένων της μασχάλης)
του συστοίχου άνω άκρου, νευροπάθεια του συστοίχου
βραγχιονίου πλέγματος και δευτερογενείς καρκίνους. Πολλές από αυτές οφείλονταν και στο κάπνισμα, στον διαβήτη, σε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια, σε άλλες κυκλοφορικές παθήσεις, σε υπέρβαρο σώμα, σε ιστορικό τακτικής χρήσης αναλγητικών
και σε γονιδιακές αιτίες.
Ειδικά για την καρδιακή τοξικότητα δημοσιεύθηκε ένα
άρθρο από τη Sarah C. Darby et al στο NEJM με τίτλο ÇRisk
of Ischemic Heart Disease in Women after Radiotherapy
for Breast CancerÈ τον Μάρτιο του 2013, που συσχετίζει
την καρδιoτοξικότητα με τη μέση δόση ακτινοβολίας που
παίρνει ολόκληρη η καρδιά. Ο ρυθμός αύξησης μεγάλων
καρδιακών επεισοδίων από τα στεφανιαία αγγεία αύξανε
γραμμικά κατά 7,4% για κάθε 1 επιπλέον gray της μέσης
δόσης (mean dose) ακτινοβολίας στην καρδιά. Για να γίνει
όμως γνωστή η μέση δόση ακτινοβολίας, πρέπει προηγουμένως να έχει γίνει σχεδιασμός με λογισμικά 3D Conformal
ή τρισδιάστατου συμμόρφου ακτινοβολίας. Η τεχνική αυτή
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εφαρμόζεται από την έναρξη λειτουργίας του ΚΑΟ το 1995.
Η εποχή αυτή συμπίπτει παγκοσμίως με την εποχή θεραπευτικής αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού με
Ηerceptin και Taxanes, ενώ είχε προηγηθεί κατά δεκαετίες
η χρήση ανθρακυκλινών, φαρμάκων με σοβαρή καρδιοτοξικότητα! Το περίεργο και ανεξήγητο είναι ότι σύμφωνα με
την Darby et al λίγες μόνο γυναίκες της εποχής αυτής, από
το σύνολο των 983 γυναικών με μεγάλα στεφανιαία συμβάματα και τις 1.205 χωρίς, που περιλήφθηκαν στη μελέτη,
έλαβαν ανθρακυκλίνες και καμία Herceptin - Taxanes!
Σήμερα είναι απαραίτητο να γίνεται 3D τρισδιάστατος
σχεδιασμός ακτινοθεραπείας σε καρκίνους του μαστού.

Ακτινοθεραπεία έπειτα από μαστεκτομή και ανακατασκευή μαστού
Όταν γίνεται ανακατασκευή μαστού με ένθετο-πρόσθεση,
προτιμάται να τοποθετηθεί πρώτα ο διατατήρας ιστών σε
μη ακτινοβολημένο δέρμα, να λάβει τον επιθυμητό όγκο
και σχήμα ο νέος μαστός και να ακολουθήσει, όταν είναι
αναγκαία, η εμπεδωτική ακτινοθεραπεία. Εναλλακτικά μπο-

ρεί να προηγηθεί η ανταλλαγή του tissue expander με τη
μόνιμη πρόσθεση και να ακολουθήσει η ακτινοθεραπεία.
Ιστορικό καπνίσματος αυξάνει τους κινδύνους για μετεγχειρητικές μεταακτινοθεραπευτικές επιπλοκές. Γενικά, πρέπει
να ενημερώνεται η ασθενής ότι το αισθητικό αποτέλεσμα
δεν είναι εξασφαλισμένο και ότι μπορεί να χρειαστεί νέα
επέμβαση από πλαστικό χειρουργό. Νέες επεμβάσεις σε
προχειρουργημένο - προακτινοβολημένο δέρμα, τοπικές
λοιμώξεις χρειάζονται ειδική αγωγή.
Η ακτινοθεραπεία πρέπει να γίνεται πάντα με 3D τρισδιάστατο σχεδιασμό, να συνταγογραφείται η κατάλληλη
υποστηρικτική φαρμακευτική αγωγή και σε περιπτώσεις
δερματικών, αγγειακών παθήσεων ή παθήσεων του κολλαγόνου ή κακών ιδιοσυγκρασιακών συνθηκών, να ζητείται η
συμβουλή ειδικών ιατρών.
Για τον καρκίνο του μαστού σε άνδρες ισχύει ό,τι και σε
γυναίκες, στάδιο προς στάδιο. Γενικά οι ασθενείς με καρκίνο, χειρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία πρέπει να ακολουθούν πρόγραμμα παρακολούθησης
απ᾽ όλους τους γιατρούς τους.

Abstract
Angelakis P. Post mastectomy radiotherapy. Iatrika Analekta 2013; 3: 945-948
Postoperative chest wall and regional lymph node adjuvant radiotherapy has traditionally been given to selected cases.
Radiotherapy can decrease local-regional recurrence and increase survival. Patients at highest risk for local recurrence
include those with four or more positive axillary nodes, grossly evident extracapsular nodal extension, and positive
deep margins. Late toxic effects post radiotherapy, though uncommon, can include radiation pneumonitis, cardiac
events, arm oedema, brachial plexopathy, and the risk of second malignancies. Such toxic effects can be minimized
with current radiation delivery techniques, 3D Conformal Planning and prescription of supportive medicines in
diabetics, smokers, patients with heart and connective tissues problems etc, For male patients, indications for
radiotherapy, stage by stage, are similar to female breast cancer patients.
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Ο καρκίνος του μαστού κατά την εγκυμοσύνη ορίζεται
όταν η διάγνωση γίνεται κατά τη διάρκεια της κύησης ή
μέσα στον πρώτο χρόνο μετά τον τοκετό. Τα ζητήματα
που προκύπτουν δεν αφορούν μόνο στη διάγνωση και
τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού, αλλά και στην
επίπτωση των θεραπευτικών χειρισμών στο έμβρυο, στο
συγχρονισμό της θεραπείας και στην επίπτωση μελλοντικής γονιμότητας. Επίσης, σημαντική είναι η ψυχολογική
υποστήριξη του ζευγαριού δεδομένου του νεαρού της
ηλικίας της ασθενούς και της ευαίσθητης περιόδου της
ζωής τους.

Επιδημιολογία
Επιδημιολογικά, σε γυναίκες ηλικίας <50 ετών, περίπου
2,6% των καρκίνων του μαστού διαγιγνώσκεται κατά
τη διάρκεια της κύησης ή κατά τον επόμενο χρόνο. Σε
γυναίκες ηλικίας <30 ετών, το 10%-20% των καρκίνων
μαστού σχετίζονται με την κύηση. Γυναίκες με μετάλλαξη
των γονιδίων BRCA1 και 2 συναντώνται συχνότερα στην
ηλικιακή αυτή ομάδα. Όσο ο μέσος όρος ηλικίας για την
απόκτηση του πρώτου παιδιού αυξάνεται, αναμένεται
αύξηση των περιπτώσεων, καθώς εμφανίζεται και μια
τάση μείωσης του μέσου όρου ηλικίας για την εμφάνιση
καρκίνου μαστού.

Διάγνωση
Ο καρκίνος του μαστού στην έγκυο γυναίκα παρουσιάζεται όπως και στη μη έγκυο, σαν ψηλαφητή μάζα ή
σαν σκληρία. Οι φυσιολογικές αλλαγές στην εγκυμοσύνη
καθυστερούν συχνά τη διάγνωση. Το 80% των ψηλαφητών ευρημάτων κατά την κύηση αφορούν σε καλοήθεις
παθήσεις όπως είναι τα ινοαδενώματα, γαλακτοκήλες,
αδενώματα, κύστεις. Σημαντική είναι η λήψη ιστορικού,
που δίνει στοιχεία για το οικογενειακό ιστορικό, όπως
και για τον χρόνο έναρξης των συμπτωμάτων. Γενικά,
ψηλαφητό νέο εύρημα που παραμένει έπειτα από δύο
εβδομάδες, ελέγχεται.
Η μαστογραφία δεν αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια

της κύησης, με κατάλληλη κάλυψη της κοιλιακής χώρας.
Η ακτινοβολία στην οποία εκτίθεται το έμβρυο είναι περίπου 0,4 mrad (όριο ασφαλείας 5 rad). Το πρόβλημα
είναι η μειωμένη ευαισθησία της μαστογραφίας λόγω
των αλλαγών κατά την κύηση (αυξημένη πυκνότητα, με
μείωση λιπώδους ιστού).
Το υπερηχογράφημα είναι πολύ βοηθητικό κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης στη διαφορική διάγνωση
μεταξύ κύστεως και συμπαγούς μορφώματος και δεν
έχει καμία επίδραση στο έμβρυο. Στην εγκυμοσύνη οι
περισσότερες βλάβες είναι χαμηλής διαφοροποίησης και
μερικές φορές λανθασμένα δίνονται σαν καλοήθεις στο
υπερηχογράφημα. Για το λόγο αυτό πάντα γίνεται περαιτέρω έλεγχος. Η ασφάλεια του σκιαγραφικού της MRI
(gadolinium) δεν έχει πλήρως εξακριβωθεί. Πάντως, σε
μικρές σειρές σε εγκύους που υπεβλήθηκαν σε MRI για
άλλους λόγους, δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές παρενέργειες. Μέχρι να εξακριβωθεί η ασφάλειά της, η MRI
συνιστάται σε περιπτώσεις που διαγιγνώσκονται μετά τον
τοκετό. Ένα επιπλέον πρόβλημα κατά την κύηση είναι η
πρηνής θέση στην οποία τοποθετείται η ασθενής κατά
την MRI.
Η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται με FNA (βιοψία διά λεπτής βελόνης) και κυτταρολογική, ή βιοψία με
τέμνουσα βελόνη (core biopsy) και ιστολογική. Ο κυτταρολόγος/παθολογοανατόμος πρέπει να ενημερώνεται ότι
το δείγμα προέρχεται από έγκυο γυναίκα, διότι κατά τη
διάρκεια της κύησης συμβαίνουν στο μαστό κυτταρικές
αλλαγές, όπως αυξημένη κυτταροβρίθεια και ανισοπυρήνωση, που μπορεί να οδηγήσουν σε ψευδώς θετική διάγνωση. Ιστολογικά οι όγκοι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι συχνότερα (84%) χαμηλής διαφοροποίησης
και με αρνητικούς ορμονοϋποδοχείς. Όσον αφορά στην
υπερέκφραση του ΗRBB2, άλλες μελέτες δείχνουν αύξηση των θετικών περιπτώσεων στις εγκύους, ενώ άλλες όχι.
Η σταδιοποίηση είναι σημαντική για τον προγραμματισμό της θεραπείας, όμως τροποποιείται στην έγκυο
γυναίκα. Στις εξετάσεις αίματος πρέπει να λαμβάνεται
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υπόψη η φυσιολογική αναιμία στην κύηση και ίσως κάποια φυσιολογική αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης.
Επίσης οι δείκτες κακοήθειας δεν είναι αξιόπιστοι και
επηρεάζονται από την κύηση. Οι συχνότερες μεταστάσεις στον καρκίνο του μαστού αφορούν στο ήπαρ, στους
πνεύμονες και στα οστά. Η ακτινογραφία θώρακος μπορεί να γίνει με κατάλληλη κάλυψη της μήτρας, το ήπαρ
ελέγχεται με υπερηχογράφημα και, αν υπάρχει υποψία
για νόσο οστών, μπορεί να γίνει MRI χωρίς σκιαγραφικό.
Η αξονική τομογραφία και το σπινθηρογράφημα οστών
δεν ενδείκνυνται κατά την κύηση. Για το σπινθηρογράφημα οστών δεν υπάρχουν δεδομένα για την ασφάλειά του,
αλλά αν υπάρχει σοβαρή υποψία μετάστασης στα οστά
από τις άλλες εξετάσεις, που θα μας αλλάξει το σχεδιασμό της θεραπείας, μπορεί να γίνει με πολλή ενυδάτωση
της ασθενούς.

επιπλέον καθαρισμός μόνο σε περίπτωση που αυτός είναι θετικός. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της
βιοψίας του φρουρού λεμφαδένα κατά την κύηση έχει
συζητηθεί αρκετά. Η ακτινοβολία στην οποία εκτίθεται
το έμβρυο είναι μικρή (μέχρι 4,3 mGy), οπότε δεν αντενδείκνυται. Οι μελέτες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
είναι μικρές και αναδρομικές, οι οδηγίες εξατομικεύονται, με αποφυγή σύμφωνα με την NCCN της βιοψίας του
φρουρού λεμφαδένα πριν από τις 30 εβδομάδες. Η χρήση των χρωστικών isosulfan blue και blue de methylene
πρέπει να αποφεύγεται για τον κίνδυνο αλλεργικών
αντιδράσεων.
Ο θηλασμός αποφεύγεται κατά τη χημειοθεραπεία, την
ορμονοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία. Όλα τα φάρμακα απεκκρίνονται στο γάλα και μπορεί να προκαλέσουν
ουδετεροπενία στο νεογνό.

Θεραπεία

Χημειοθεραπεία

Η θεραπεία του καρκίνου του μαστού ως γνωστόν συνίσταται στη χειρουργική επέμβαση, στη χημειοθεραπεία,
στην ακτινοθεραπεία και στην ορμονοθεραπεία. Σε περίπτωση υπερέκφρασης του ΗRBB2 γίνεται στοχευμένη θεραπεία με αντισώματα όπως το trastuzumab (Herceptin).
Σε περιπτώσεις τοπικά προχωρημένου καρκίνου προτιμάται πολλές φορές η προεγχειρητική χημειοθεραπεία.
Κατά τη διάρκεια της κύησης πρέπει να γίνει προγραμματισμός της θεραπείας και του τοκετού, συχνά με πρόκληση. Πρέπει να δοθεί η κατάλληλη αγωγή στη μητέρα,
ενώ συγχρόνως προφυλάσσεται το έμβρυο.
Η χειρουργική θεραπεία και η αναισθησία είναι απολύτως ασφαλείς κατά τη διάρκεια της κύησης. Οι περισσότεροι αποφεύγουν τη χειρουργική επέμβαση στο
πρώτο τρίμηνο της κύησης, που η πιθανότητα αυτόματης
αποβολής είναι αυξημένη. Η προτιμητέα επέμβαση είναι
η μαστεκτομή, λόγω αντένδειξης της ακτινοθεραπείας.
Αυτό δεν είναι απόλυτο και σε ασθενείς στο τρίτο τρίμηνο
μπορεί να γίνει συντηρητική χειρουργική επέμβαση και
ακτινοθεραπεία μετά τον τοκετό.
Επίσης σε ασθενείς 2ου τριμήνου, που θα υποβληθούν
σε χημειοθεραπεία, η τεταρτεκτομή δεν αντενδείκνυται
εφόσον η ακτινοθεραπεία χρονικά τοποθετείται μετά
τον τοκετό. Ο έλεγχος των λεμφαδένων της μασχάλης
αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα της χειρουργικής του
μαστού. Τελευταία, σε κλινικά αψηλάφητους λεμφαδένες γίνεται αρχικά έλεγχος του φρουρού λεμφαδένα και

Η χημειοθεραπεία είναι μορφή συστηματικής θεραπείας
που χορηγείται όταν υπάρχουν ορισμένα κριτήρια από την
ιστολογική και μοριακή ανάλυση του όγκου. Τα περισσότερα χημειοθεραπευτικά επηρεάζουν τον πολλαπλασιασμό
των κυττάρων. Το FDA κατατάσσει τα φάρμακα σε 4 κατηγορίες αναλόγως της ασφάλειας χορήγησής τους κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης. Τα περισσότερα ανήκουν στην
κατηγορία D (θετικές ενδείξεις για κίνδυνο στο ανθρώπινο
έμβρυο, αλλά η ωφέλεια σε ορισμένες καταστάσεις τα
καθιστά κατάλληλα παρά τους κινδύνους).
Τα δεδομένα που υπάρχουν ως τώρα δείχνουν ότι είναι
ασφαλή στο δεύτερο και στο τρίτο τρίμηνο της κύησης. Η
πιθανότητα ανωμαλιών του εμβρύου έπειτα από χορήγηση
στο α΄ τρίμηνο είναι 14%-19%, ενώ στο β΄ και γ΄ τρίμηνο
1,3%. Επομένως η χορήγησή τους αντενδείκνυται στο α΄
τρίμηνο. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αντενδείκνυνται φάρμακα που ανταγωνίζονται το φυλλικό οξύ, όπως
η methotrexate, που προκαλεί τερατογένεση και αποβολές. Επομένως δε χορηγείται το σχήμα cyclophosphamide,
methotrexate, 5-fluorouacil (CMF).
Τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα φάρμακα τα τελευταία χρόνια για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού
είναι οι ανθρακυκλίνες (doxorubicin και epirubicin) και οι
ταξάνες (paclitaxel και docetaxel). Για τις τελευταίες δεν
υπάρχουν επαρκή δεδομένα, οπότε συνιστάται η εβδομαδιαία χορήγηση paclitaxel μετά το α΄ τρίμηνο μόνο όταν
κλινικά κρίνεται απαραίτητο, όπως σε αποτυχία άλλων
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σχημάτων.
Η χημειοθεραπεία αποφεύγεται μετά τις 35 εβδομάδες
κύησης ή λιγότερο από 3 εβδομάδες από τον προγραμματισμένο τοκετό, για αποφυγή αιματολογικών προβλημάτων στο νεογνό. Η μεγαλύτερη μελέτη προέρχεται από το
M.D Anderson, με 57 γυναίκες που κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης έλαβαν FAC (5- fluorouracil, doxorubicin,
cyclophosphamide) σε έγχυση εντός 72 ωρών. Από τις
γυναίκες αυτές 3 βρίσκονται με υποτροπή, 12 απεβίωσαν από τη νόσο και οι υπόλοιπες είναι ελεύθερες νόσου.
Ο μέσος όρος ηλικίας κύησης κατά τον τοκετό ήταν 37
εβδομάδες. Δεν αναφέρθησαν νεογνικοί θάνατοι. Τα νεογνά ήταν υγιή εκτός από ένα με σκελετικές ανωμαλίες
και ένα με σύνδρομο Down.
Οι δόσεις της χημειοθεραπείας εξαρτώνται από το βάρος της ασθενούς όπως στη μη έγκυο. Δεν υπάρχουν
πολλά στοιχεία για τη φαρμακοκινητική των χημειοθεραπευτικών κατά τη διάρκεια της κύησης. Ο μεταβολισμός
αυτών των φαρμάκων πιθανότατα επηρεάζεται λόγω φυσιολογικών αλλαγών στην εγκυμοσύνη (αυξημένος όγκος
πλάσματος, αλλαγές στη νεφρική και ηπατική λειτουργία.
Η χορήγηση βιολογικών παραγόντων όπως trastuzumab
δεν ενδείκνυται λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων σχετικά με την ασφάλειά τους κατά την κύηση και, όταν
είναι απαραίτητα, χορηγούνται μετά τον τοκετό. Έχουν
αναφερθεί περιπτώσεις με ανυδράμνιο ή ολιγοϋδράμνιο
κατά τη χορήγησή του στην κύηση. Η ορμονοθεραπεία
με tamoxifen, που είναι γνωστό τερατογόνο, αναβάλλεται
για μετά τον τοκετό.

Πρόγνωση
Υπάρχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα: οι παλαιότερες
μελέτες δείχνουν χειρότερη πρόγνωση κατά τη διάρκεια
της κύησης, νεότερες μελέτες δεν δείχνουν στατιστικά
σημαντικά χειρότερη πρόγνωση για ασθενείς που η διάγνωση έγινε κατά τη διάρκεια της κύησης, όταν τις συνέκριναν με ασθενείς ίδιου σταδίου και χαρακτηριστικών
του όγκου.
Η εγκυμοσύνη μετά τη διάγνωση και τη θεραπεία του
καρκίνου του μαστού δεν φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά την πρόγνωση και μερικές μελέτες δείχνουν μειωμένη
πιθανότητα υποτροπής σχετικά με εκείνες που δεν είχαν

εγκυμοσύνη μετά τη διάγνωση. Αυτό μπορεί να είναι ζήτημα επιλογής, μόνο εκείνες με καλύτερη πρόγνωση αποφασίζουν κύηση. Καλό είναι να περιμένουν 2-3 χρόνια.
Η μελλοντική γονιμότητα πρέπει να συζητηθεί με το
ζευγάρι κατά το σχεδιασμό της θεραπείας. Τα χημειοθεραπευτικά μπορεί να επηρεάσουν τη γονιμότητα ακόμη
και αν οι κύκλοι της γυναίκας επανέλθουν. Η προσωρινή
φαρμακευτική εμμηνόπαυση κατά τη διάρκεια της θεραπείας δεν είναι σίγουρο κατά πόσο προστατεύει την
ωοθήκη. Η συζήτηση πρέπει να γίνει με ειδικό και να
συζητηθεί η επιλογή κατάψυξης εμβρύων, ωαρίων ή ωοθηκικού ιστού, όπως και η πιθανότητα της παρένθετης
μήτρας στο μέλλον. Γενικά κατά τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού κατά την κύηση πρέπει να υπάρχει στενή
συνεργασία των ογκολόγων με το γυναικολόγο. Απαραίτητος κρίνεται επίσης ο έλεγχος των μαστών στην αρχή
της κύησης, αλλά και σε κάθε τρίμηνο.

Σχεδιασμός θεραπείας, οδηγίες, NCCN
Guidelines Version 3.2013

n 1ο τρίμηνο κύησης. Συζήτηση με το ζευγάρι, συμπερι-

λαμβανομένης της επιλογής της διακοπής της εγκυμοσύνης, η οποία πρέπει να τονιστεί ότι δεν είναι θεραπευτική
και δεν επηρεάζει την πορεία της νόσου. Αν η εγκυμοσύνη συνεχιστεί, προτείνεται μαστεκτομή με σταδιοποίηση
μασχάλης. Η χημειοθεραπεία, αν χρειάζεται, αρχίζει το
2ο τρίμηνο. Ακτινοθεραπεία ή ορμονοθεραπεία, κατόπιν
ενδείξεων, μετά τον τοκετό.
2ο τρίμηνο κύησης και αρχή 3ου τρίμηνου. Αναλόγως
του σταδίου και της επιθυμίας της ασθενούς, συνιστάται
μαστεκτομή ή τεταρτεκτομή, με σταδιοποίηση της μασχάλης και στις δυο περιπτώσεις και έναρξη χημειοθεραπείας. Αν χρειάζεται προεγχειρητική χημειοθεραπεία,
αυτή γίνεται με ασφάλεια, ακολουθουμένη από χειρουργική επέμβαση, αναλόγως κλινικών κριτηρίων, μετά τον
τοκετό. Ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία, μετά τον
τοκετό.
3ο τρίμηνο, προχωρημένο και πριν από τις 35 εβδομάδες κύησης. Μαστεκτομή ή τεταρτεκτομή, με σταδιοποίηση μασχάλης. Η επικουρική θεραπεία, χημειοθεραπεία,
ορμονοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, εφόσον είναι απαραίτητα, αναβάλλονται για μετά τον τοκετό.

n

n
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Abstract
Tsionou C. Breast cancer and pregnancy. Epidemiology, diagnosis and treatment. Iatrika Analekta
2013; 3: 949-952
Breast cancer during pregnancy is a difficult issue that needs multidisciplinary approach. Appropriate diagnosis
is important in directing the individualized treatment, which can include surgery as well adjuvant or preoperative
systemic chemotherapy. Radiation therapy, biologic and endocrine therapies should be postponed until after
delivery. Surgery includes both mastectomy and conservative surgery, depending on certain criteria. The preferred
chemotherapy regimen is either FAC or AC, for 4-6 cycles and 72-hour infusion. It is very important to proceed with
the appropriate treatment in order to improve prognosis.
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Παρά την εντυπωσιακή πρόοδο που έχει σημειωθεί κατά τις
τελευταίες δεκαετίες γύρω από την προεγχειρητική, διεγχειρητική και μετεγχειρητική φροντίδα ενός χειρουργημένου ασθενούς, η περιεγχειρητική θνητότητα εξακολουθεί
σε ορισμένες επεμβάσεις να μην είναι αμελητέα. Θεωρείται
δε, ευλόγως, η περιεγχειρητική θνητότητα σημαντικός δείκτης ποιότητας της ασκούμενης χειρουργικής. Και φυσικά
είναι επιθυμητή από κάθε νοσοκομειακό κέντρο η συμπίεση των ποσοστών αυτής. Άλλωστε, η χαμηλή περιεγχειρητική θνητότητα συνδυάζεται κατά κανόνα με χαμηλή
βλαπτικότητα, γεγονός που οδηγεί σε ικανοποιητικότερα
μακροχρόνια αποτελέσματα.
Το παρόν άρθρο, που δεν έχει βέβαια τη φιλοδοξία να
θεωρηθεί προϊόν πληρέστατης στατιστικής έρευνας, προσπαθεί, στηριζόμενο σε δεδομένα της βιβλιογραφίας, να
κεντρίσει την προσοχή που οφείλουμε όλοι να επιδεικνύουμε στην επιμελή αξιολόγηση των παραγόντων εκείνων
που θα μπορούσαν να ευνοήσουν κάθε αύξηση της περιεγχειρητικής θνητότητας των επεμβάσεων υψηλού κινδύνου.
Πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει τυποποιημένο σύστημα καταγραφής της περιεγχειρητικής θνητότητας. Άλλοι
υπάγουν σ᾽ αυτήν τους αρρώστους που καταλήγουν κατά
την εγχείρηση και κατά το χρόνο της ενδονοσοκομειακής
νοσηλείας. Άλλοι τους καταλήγοντας μέχρι την 30ή μετεγχειρητική ημέρα και άλλοι μέχρι την 90ή. Τέλος, άλλοι
θεωρούν υπαγόμενο στην περιεγχειρητική θνητότητα κάθε
θάνατο που αποδεδειγμένα έχει σχέση με την εγχείρηση
και τις επιπλοκές της, ασχέτως του χρόνου που επισυνέβη.
Ανεξαρτήτως όμως του τρόπου προσδιορισμού της περιεγχειρητικής θνητότητας, ασφαλείς συγκρίσεις μπορούν να
γίνουν επί ταυτοσήμου τρόπου εκτίμησής της.
Σε μεγάλες στατιστικές παρουσιάζονται σημαντικές διακυμάνσεις στα ποσοστά περιεγχειρητικής θνητότητας. Αναφέρονται π.χ. επί ολικής κυστεκτομής ποσοστά θνητότητας
από 0,8% μέχρι 8,5%, ενώ επί αορτοστεφανιαίας παράκαμψης ποσοστά από 0,44% μέχρι 3,2%. Οι διαφορές αυτές
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει περιθώριο συμπίε-

σης των ποσοστών περιεγχειρητικής θνητότητας και αυτό,
λογικά, με τη σχολαστική αποφυγή παραγόντων κινδύνου
και, γενικώς, των συνθηκών που ευνοούν την αύξηση των
μεγεθών αυτών.
Οι παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν τα ποσοστά
περιεγχειρητικής θνητότητας πρέπει να αναζητηθούν στην
προεγχειρητική κατάσταση του αρρώστου, αλλά και στη
σοβαρότητα, την έκταση και τη δυσκολία της επέμβασης.
Όμως, τα ποσοστά θνητότητας μπορεί να επηρεαστούν και
από τις δυνατότητες του ίδιου του χειρουργού, από την
εκπαίδευση, την οργάνωση και την καλή συνεργασία της
χειρουργικής ομάδας και, τέλος, από τη δυνατότητα υψηλής
στάθμης μετεγχειρητικής φροντίδας.
Η προεγχειρητική αξιολόγηση του αρρώστου πρέπει να
είναι σχολαστική. Υπάρχουν βεβαίως ιδιομορφίες ως προς
την αξιολόγηση αυτή στις διάφορες ειδικότητες, ισχύουν
όμως και γενικοί κανόνες. Η ηλικία π.χ. του ασθενούς αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου, ενώ παίζει ρόλο
ακόμη και σε νέα άτομα. Επί 882 οπισθοπεριτοναϊκών λεμφαδενεκτομών για μη σεμηνωματώδεις ορχικούς όγκους, η
θνητότητα στους κάτω των 29 ετών υπήρξε 0%, στους 30
– 39 ετών 1,3% και στους άνω των 40 ετών 2,7%. Οπωσδήποτε, ηλικίες άνω των 65, 70 και ιδίως 75 ετών πρέπει να
λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη. Επί ολικών γαστρεκτομών π.χ. αναφέρεται για αρρώστους νεότερους των 70 ετών
θνητότητα 0,46%, ενώ για τους άνω των 70 η θνητότητα
φτάνει στο 3%.
Πρέπει να αξιολογηθούν επίσης προσεκτικά οι συνυπάρχουσες νοσηρές καταστάσεις (διαβήτης, αναιμία κ.λπ.), η
κατάσταση του καρδιαγγειακού συστήματος, του αναπνευστικού συστήματος (χρήσιμη η κατά την Αμερικανική Εταιρεία Αναισθησιολογίας –ASA– κατάταξη), των νεφρών, του
νευρικού συστήματος.
Προηγηθείσες της εγχειρήσεως σοβαρές θεραπείες, όπως ακτινοθεραπεία ή και προπαρασκευαστική χημειοθεραπεία, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
Τέλος, οι έξεις του αρρώστου (πολυφαγία - παχυσαρκία,
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κάπνισμα, εθισμός σε οινόπνευμα ή σε άλλες ουσίες) έχουν
τη θέση τους στην προεγχειρητική αξιολόγηση, όπως επίσης σημασία μπορεί να έχουν το φύλο, η φυλή, ακόμη και
η κοινωνική-οικονομική κατάσταση του αρρώστου. Φυσικώ
τω λόγω η θνητότητα ενδέχεται να αυξηθεί αν συνδυάζονται δύο ή περισσότεροι παράγοντες κινδύνου.
Η έκταση και η πολυπλοκότητα της επέμβασης επηρεάζουν σημαντικά την περιεγχειρητική θνητότητα. Επί τοπικής
οπισθοπεριτοναϊκής λεμφαδενεκτομής καταγράφεται θνητότητα 0%, επί περιοχικής 0,8% και επί ευρείας 6%. Επίσης
επί αορτοστεφανιαίας παράκαμψης αναφέρεται θνητότητα
4,57%, ενώ επί αορτοστεφανιαίας παράκαμψης με σύγχρονη βαλβιδική επέμβαση 11,6%.
Η καλύτερη δυνατή προεγχειρητική εκτίμηση της έκτασης και βαρύτητας της επέμβασης, ώστε να αποφευχθούν
διεγχειρητικές εκπλήξεις, γίνεται με την πληρέστερη δυνατή διάγνωση, τον ακριβέστερο προσδιορισμό του σταδίου της νόσου και την πλήρη γνώση τυχόν προηγηθεισών
επεμβάσεων πάνω στο ίδιο όργανο. Το επείγον επίσης της
επέμβασης μπορεί να παίξει επιβαρυντικό ρόλο επί της περιεγχειρητικής θνητότητας.
Η πείρα και η τεχνική κατάρτιση του χειρουργού (δυνατότητα λεπτολόγου τεχνικής, χωρίς κακοποίηση ιστών, α-

πώλεια αίματος κ.λπ.), καθώς και η επαρκής εκπαίδευση,
η καλή συνεργασία και η σχετικά συχνή ενασχόληση με
τη συγκεκριμένη επέμβαση της χειρουργικής ομάδας, παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των ποσοστών διεγχειρητικής θνητότητας. Αναφέρεται π.χ. από ομάδες που
πραγματοποιούν μικρό κατ᾽ έτος αριθμό παγκρεατεκτομών
περιεγχειρητική θνητότητα 9,2%, ενώ από ομάδες με μεγάλο ετήσιο αριθμό 2,4%.
Επίσης, η ενδονοσοκομειακή θνητότητα ριζικής κυστεκτομής ήταν 1,42% σε ομάδες που πραγματοποιούσαν
λιγότερες των 50 επεμβάσεων κατ᾽ έτος, ενώ ήταν 0,54%
σε ομάδες με περισσότερες των 50 επεμβάσεων κατ᾽ έτος.
Οπωσδήποτε, υπάρχει η αντίληψη ότι ομάδες μικρότερης
εμπειρίας θα μπορούσαν, με πολύ σχολαστικότερη αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου, επίγνωση των δυνατοτήτων τους και ανάλογη προς αυτές συγκράτηση έναντι λίαν
επιθετικών αποφάσεων για επέμβαση, να επιτύχουν σημαντική μείωση των ποσοστών περιεγχειρητικής θνητότητας
που καταγράφουν. Οι χειρουργοί οφείλουν να σταθμίζουν
πολύ προσεκτικά κάθε λεπτομέρεια πριν αχθούν στο συμπέρασμα ότι μία επιθετική αντιμετώπιση έχει παραδεκτές
πιθανότητες να αποβεί υπέρ του αρρώστου.

Abstract
Kehayas P, Apatsidis R. Mortality after high-risk operations. Iatrika Analekta 2013; 3: 953-955
Despite the impressive advances in surgery over the last decades, the perioperative mortality (PM) after high-risk
operations remain significant. Yet a low rate of PM is generally associated with low morbidity and better long-term
results. Consequently the PM rates could be considered as a marker of surgical quality. In order to minimize the rates
of PM we must attentively assess the risk factors related to the patient (age, comorbidity etc.), the expected extention
and complexity of the operation, the dexterity of the surgeon, the experience and cooperation of the surgical team
and the quality of postoperative care. The correlation of all these predictors will serve to avoid injustified aggressive
surgical decisions.
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Κορυφαίος
εργοδότης
στην Ευρώπη
Το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ κατέκτησε
το 1ο βραβείο στην κατηγορία
“Employer of the Υear” για τον
καλύτερο εργοδότη της χρονιάς,
στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό
«European Business Awards 2012/13»

Η βράβευση μιας ελληνικής επιχείρησης ως ο καλύτερος εργοδότης της Ευρώπης είναι η καλύτερη απάντηση στην κρίση, και
αναδεικνύει τις δυνατότητες των ελληνικών εταιρειών που διακρίνονται για την αποτελεσματικότητα και την κοινωνική ευαισθησία
τους. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 15.000 επιχειρήσεις από 27 χώρες της Ευρώπης και το ΥΓΕΙΑ, που συμμετείχε στην κατηγορία
των εργασιακών σχέσεων και του εργασιακού περιβάλλοντος, αναδείχτηκε αρχικά στους 10 κορυφαίους εργοδότες της Ευρώπης,
κατακτώντας τον τίτλο «Ruban D' Honneur», ενώ στη συνέχεια, κατέκτησε στον τελικό διαγωνισμό την 1η θέση.

