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Ποιοι είναι οι παράγοντες 
που ενοχοποιούνται
Οι παράγοντες κινδύνου έχουν πολλές φορές συζητηθεί. Η ηλι-
κία (όσο μεγαλώνει μια γυναίκα, αυξάνεται και η συχνότητα 
καρκίνου του μαστού), η κληρονομική προδιάθεση, δηλαδή 
μετάλλαξη σε ορισμένα γονίδια, όπως τα BRCA1 και BRCA2, 
κληρονομικό ιστορικό καρκίνου μαστού, ωοθηκών ή καρκίνου 
προστάτη, η πρώιμη έμμηνος ρύση πριν από την ηλικία των 12 
ετών και η έναρξη της εμμηνόπαυσης μετά την ηλικία των 55, 
η εξωγενής πρόσληψη ορμονών (χρήση αντισυλληπτικών και 
θεραπεία ορμονικής αποκατάστασης), οι πυκνοί μαστοί, απο-
τέλεσμα χειρουργικής βιοψίας αλλοιώσεων υψηλής επικινδυνό-
τητας, όπως η άτυπη υπερπλασία ή το λοβιακό καρκίνωμα in 
situ, προηγηθείσα ακτινοθεραπεία πριν από την ηλικία των 30 
ετών, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και η αυξημένη κατανάλω-
ση αλκοόλ σχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρ-
κίνου του μαστού.

Η αξία της έγκαιρης διάγνωσης
Η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην πρό-
γνωση και στην πορεία της υγείας των γυναικών που νοσούν με 
καρκίνο του μαστού. 

Αυτό αποδεικνύεται από τη μείωση της θνησιμότητας από καρ-
κίνο του μαστού σε ποσοστό 30%-40% στις γυναίκες που υποβλή-
θηκαν σε μαστογραφία μέσω των προγραμμάτων προσυμπτω-
ματικού πληθυσμιακού ελέγχου. Μια σημαντική μελέτη που δη-
μοσιεύθηκε στο περιοδικό “Cancer” το 2019 ανέδειξε ότι οι γυ-
ναίκες που συμμετείχαν σε τακτικούς προληπτικούς ελέγχους εί-
χαν 49% λιγότερες πιθανότητες να αποβιώσουν από τη νόσο 

στη διάρκεια της ζωής τους. Συνεπώς, η προ-
ληπτική μαστογραφία σώζει ζωές! Ταυτόχρο-
να, μετά από πολυετή έρευνα, είμαστε σε θέση 
σήμερα να γνωρίζουμε το προφίλ της γονιδια-
κής έκφρασης του κάθε όγκου μεμονωμένα, το 
οποίο χρησιμοποιείται επιτυχώς για τον σχεδι-
ασμό εξατομικευμένων θεραπειών, οδηγώντας 
σε σημαντική βελτίωση της επιβίωσης και μείω-
ση της νοσηρότητας.

Η μαστογραφία
Ετήσιο έλεγχο με μαστογραφία από την ηλικία 
των 40 ετών προτείνουν το Αμερικανικό Κολλέ-
γιο Ακτινολόγων, η Ενωση Ακτινολόγων Μαστού 
των ΗΠΑ και η Ελληνική Εταιρεία Απεικόνισης 
μαστού (www.hbis.gr) σε γυναίκες χωρίς γνω-
στούς επιβαρυντικούς παράγοντες. Η ετήσια αυ-
τή επανάληψη της εξέτασης θα πρέπει, σύμφω-
να με επιστημονικές συστάσεις, να γίνεται έως 
ότου η γυναίκα φτάσει το 72ο έτος της ηλικίας. 
Μετά την ηλικία αυτή, ο έλεγχος του μαστού με 
μαστογραφία προτείνεται ανά διετία. 

Η αξιολόγηση των παραγόντων 
κινδύνου
Λίγο-πολύ, όλοι πιστεύουμε στη ρήση ότι “η γνώ-
ση είναι δύναμη” και, βεβαίως, όσο περισσότερα 
ξέρουμε γύρω από ένα ζήτημα, εξομοιωνόμαστε 
και μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε ορθότερα! 

Eτσι, λοιπόν, γνωρίζουμε ότι η συχνότητα εμ-
φάνισης καρκίνου του μαστού ποικίλλει μετα-
ξύ των γυναικών και συσχετίζεται με τη μετα-
βλητότητα των ατομικών παραγόντων κινδύ-
νου. Με βάση αυτό, επιστήμονες ανέπτυξαν 
μοντέλα υπολογιστών και συστήματα βαθμο-
λόγησης για την πρόβλεψη του κινδύνου για 
καρκίνο του μαστού της κάθε γυναίκας ξεχω-
ριστά. Μερικά από αυτά τα μοντέλα είναι τα 
ακόλουθα: Tyrer-Cuzick, BCSC, Gail, Claus, και 
Penn II. Καθένα από αυτά τα μοντέλα βασίζε-
ται σε διαφορετικό σύνολο μεταβλητών που η 
χρήση τους μας βοηθά σημαντικά στον ακρι-
βή προσδιορισμό του κινδύνου, με στόχο την 
εφαρμογή εξατομικευμένης και πιο ολοκληρω-
μένης παρακολούθησης. Δηλαδή να προσφέ-
ρουμε συμπληρωματική εξέταση με υπερηχο-
γράφημα στις γυναίκες με ετερογενώς πυκνούς 
ή εξαιρετικά πυκνούς μαστούς, ενώ στις γυναί-
κες με ατομικό ιστορικό καρκίνου του μαστού, 
καθώς και σε γυναίκες που ανήκουν σε ομάδες 
υψηλής επικινδυνότητας, να παρέχουμε μαγνη-
τική μαστογραφία (MRI) συνδυαστικά της ψη-
φιακής μαστογραφίας, ανεξαρτήτως πυκνότη-
τας μαστού. Οταν η MRI δεν είναι διαθέσιμη, 
μια εναλλακτική οφείλει να είναι το υπερηχο-
γράφημα μαστού, καθώς βελτιώνει την πιθα-
νότητα ανίχνευσης καρκίνων σε γυναίκες με 
πυκνούς μαστούς και αρνητική μαστογραφία. 

Γυναίκες υποψήφιες για γενετική προδιάθε-
ση είναι:
f Οταν υπάρχει μια η περισσότερες συγγενείς 
1ου ή 2ου βαθμού που νόσησαν με καρκίνο μα-
στού πριν από την εμμηνόπαυση.
fΚαρκίνος ωοθηκών, παγκρέατος ή καρκίνος 
του προστάτη με μεταστάσεις σε μέλος της οι-
κογένειας.
fΑμφοτερόπλευρος καρκίνος μαστού σε ένα 
μέλος της οικογένειας σε ηλικία μετά τα 50 έτη.
fΕνα ή περισσότερα μέλη της οικογένειας που 
έχουν ήδη θετική γονιδιακή μετάλλαξη για καρ-
κίνο μαστού. 
fΟικογενής πολυποδίαση σε μέλος της οικο-
γένειας. 

Εύχομαι πολλές γυναίκες που αρνούνται να 
ελεγχθούν διότι υπερισχύει ο φόβος, ο οποίος 
είναι ο χειρότερος σύμβουλος, να συνειδητο-
ποιήσουν ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις 
καταστάσεις αυτές με δύναμη και ελπίδα, αφού 
σήμερα είναι στο χέρι μας εύκολα να ανατρέ-
ψουμε την πορεία της ζωής μας και να αντιμε-
τωπίσουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά την κα-
κοήθεια του μαστού».

Ο 
καρκίνος του μαστού εξακολουθεί να 
είναι ένας μεγάλος εχθρός για τις γυ-
ναίκες. Η τραγική απώλεια της Φώφης 

Γεννηματά από τη νόσο σε ηλικία 57 ετών συ-
γκλόνισε την κοινωνία μας και ταυτόχρονα ευ-
αισθητοποίησε πολλές γυναίκες, ενώ προκάλε-
σε φόβο και αγωνία σε άλλες. Ολα όσα πρέπει 
να γνωρίζουν οι γυναίκες για να αφοπλίσουν 
τον μεγάλο αυτό εχθρό αποκαλύπτει η Αθηνά 
Βούρτση, Ειδική Ακτινοδιαγνώστρια Μαστού 
και Ιδρυτική Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρεί-
ας Απεικόνισης Μαστού. «Ο καρκίνος του μα-
στού είναι βιολογικά και κλινικά ετερογενής 
που εμφανίζεται με διαφορετικούς ιστολογι-
κούς και μοριακούς τύπους και παρουσιάζει 
διαφορετική ανταπόκριση στις θεραπείες. Σύμ-
φωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσί-
ευσε ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνας για τον 
Καρκίνο (IARC) τον Δεκέμβριο του 2020, πα-
γκοσμίως αποτελεί την πρώτη κατά σειρά κα-
κοήθεια, αριθμώντας περίπου 2,1 εκατομμύ-
ρια νέες διαγνώσεις και σχεδόν 627.000 θα-
νάτους ετησίως που σχετίζονται με τη νόσο. 
H συχνότητα εμφάνισης συνεχώς αυξάνεται, 
και στην Ελλάδα αποτελεί την πρώτη αιτία θα-
νάτου σε γυναίκες ηλικίας 40-55 ετών. Υπολο-
γίζεται ότι στη χώρα μας 7.000 γυναίκες ετη-
σίως θα εμφανίσουν καρκίνο του μαστού και 
1.500 θα χάσουν τη ζωή τους.
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