
Ο ΚΑΡΚΟ ΚΑΡΚIIΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ



Ο ΚΑΡΚΟ ΚΑΡΚIIΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

�� Όταν αναφερόµαστε στον καρκίνο του µαστού Όταν αναφερόµαστε στον καρκίνο του µαστού 
µιλάµε για τον κακοήθη όγκο που σχηµατίζεται µιλάµε για τον κακοήθη όγκο που σχηµατίζεται 
από τον ταχύ και κυρίως ανεξέλεγκτο από τον ταχύ και κυρίως ανεξέλεγκτο 
πολλαπλασιασµό των κυττάρων του µαστού.πολλαπλασιασµό των κυττάρων του µαστού.

�� ΟΟ καρκίνος του µαστούκαρκίνος του µαστού συνήθως εµφανίζεται συνήθως εµφανίζεται 
στους λοβούς και αδένες του µαστού, καθώς στους λοβούς και αδένες του µαστού, καθώς 
επίσης και στο σύστηµα των µικροαυλών, που επίσης και στο σύστηµα των µικροαυλών, που 
µεταφέρουν το γάλα κατά τον θηλασµό.µεταφέρουν το γάλα κατά τον θηλασµό.



ΠΟΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΠΟΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ 

ΜΑΣΤΟΥΜΑΣΤΟΥ
� Σε γενικές γραµµές κάθε γυναίκα είναι εν δυνάµει 

υποψήφια πάσχουσα τονίζουν οι επιστήµονες, εξηγώντας 
ότι δεν είναι γνωστοί οι λόγοι ανάπτυξης του.

� Υπάρχει ένας γενικός κανόνας σύµφωνα µε τον οποίο οι 
γυναίκες µε ιστορικό καρκίνου στην οικογένεια έχουν γυναίκες µε ιστορικό καρκίνου στην οικογένεια έχουν 
αυξηµένες πιθανότητες να νοσήσουν, όπως επίσης και οι 
γυναίκες που ήδη έχουν αναπτύξει κάποια µορφή 
καρκίνου σε άλλο σηµείο του σώµατος τους.

� Στην οµάδα αυξηµένης επικινδυνότητας ανήκουν επίσης 
οι γυναίκες που τεκνοποίησαν για πρώτη φορά µετά τα 
35, καθώς και οι άτεκνες γυναίκες.



ΑΙΤΙΑΑΙΤΙΑ

�� ΚληρονοµικότηταΚληρονοµικότητα

�� Οµάδες Υψηλού Οµάδες Υψηλού 
ΚινδύνουΚινδύνου

�� ΗλικίαΗλικία

�� ∆ιαταραχές ή ∆ιαταραχές ή 
ιδιαιτερότητες της ιδιαιτερότητες της 

�� Έκθεση του στήθους σε Έκθεση του στήθους σε 
ακτινοβολίαακτινοβολία

�� Άτυπη υπερπλασία ή Άτυπη υπερπλασία ή 
άλλη προάλλη προ--κακοήθης κακοήθης 
κατάστασηκατάσταση

�� Πολλαπλές βιοψίες του Πολλαπλές βιοψίες του ιδιαιτερότητες της ιδιαιτερότητες της 
εµµήνου ρύσης και της εµµήνου ρύσης και της 
κύησηςκύησης

�� Παχυσαρκία και αύξηση Παχυσαρκία και αύξηση 
του σωµατικού βάρους.του σωµατικού βάρους.

�� ΑλκοόλΑλκοόλ

�� ΚάπνισµαΚάπνισµα

�� Πολλαπλές βιοψίες του Πολλαπλές βιοψίες του 
µαστούµαστού

�� Λήψη αντισυλληπτικών Λήψη αντισυλληπτικών 
δισκίωνδισκίων

�� Προηγούµενος Προηγούµενος 
καρκίνος της µήτρας ή καρκίνος της µήτρας ή 
των ωοθηκώντων ωοθηκών



ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

�� Εξόγκωµα ή σκλήρυνση στην περιοχή του Εξόγκωµα ή σκλήρυνση στην περιοχή του 
µαστού ή και της µασχάληςµαστού ή και της µασχάλης

�� ∆ιόγκωση λεµφαδένων της µασχάλης∆ιόγκωση λεµφαδένων της µασχάλης
��Έκκριση υγρών από τη θηλήΈκκριση υγρών από τη θηλή��Έκκριση υγρών από τη θηλήΈκκριση υγρών από τη θηλή
�� Εισολκή δέρµατος δηλαδή έλξη του Εισολκή δέρµατος δηλαδή έλξη του 
δέρµατος ή της θηλής προς το εσωτερικό δέρµατος ή της θηλής προς το εσωτερικό 
του µαστούτου µαστού

�� Ερυθρότητα, ευαισθησία ή πόνοι στο Ερυθρότητα, ευαισθησία ή πόνοι στο 
στήθοςστήθος





∆ΙΑΓΝΩΣΗ∆ΙΑΓΝΩΣΗ

� Κυτταρολογική βιοψία

� Ιστολογική βιοψία

� Στερεοτακτική βιοψία

� Ανοιχτή χειρουργική βιοψία







ΘΕΡΑΠΕΙΑΘΕΡΑΠΕΙΑ

� Το αρχικό βήµα για την αντιµετώπιση της 
νόσου είναι η χειρουργική επέµβαση για την 
αφαίρεση του όγκου. Στη συνέχεια η 
µετεγχειρητική θεραπεία µπορεί να 
περιλαµβάνει:  περιλαµβάνει:  

� Χηµειοθεραπεία

� Ακτινοθεραπεία

� Ορµονοθεραπεία





ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ 
ΜΑΣΤΟΥ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

15-39 ΕΤΩΝ

40-59 ΕΤΩΝ

60 ΚΑΙ ΑΝΩ



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

200.000

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ 
ΜΑΣΤΟΥ ΕΤΗΣΙΩΣ

Η.Π.Α.
ΕΛΛΑ∆Α

S10

50.000

100.000

150.000

Η.Π.Α.

ΕΛΛΑ∆Α



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

60%

∆ΙΑΓΝΩΓΗ ΣΕ ΠΡΩΙΜΟ 
ΣΤΑ∆ΙΟ

Η.Π.Α
ΕΛΛΑ∆Α

S10%

20%

40%

60%

Η.Π.Α

ΕΛΛΑ∆Α



� Ενώ οι µεγαλύτεροι παράγοντες 
κινδύνου -γονίδια και ηλικία-
βρίσκονται εκτός ελέγχου, 
υπάρχουν ορισµένοι παράγοντες 
του τρόπου ζωής που µπορείτε 
να αλλάξετε για να βοηθηθείτε να 
µειώσετε τον κίνδυνο.

� Προσέξτε τα κιλά σας
� Ξεκινήστε άσκηση
� Αποφύγετε το αλκοόλ� Αποφύγετε το αλκοόλ
� Αποφύγετε τη θεραπεία 

ορµονικής υποκατάστασης
� Προσθέστε σόγια στην 

διατροφή σας
� Καταναλώνετε λαχανικά
� Καταναλώστε πράσινο τσάι
� ∆ιακόψτε το τσιγάρο





ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΜΑΝΟΛΗΣΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΜΑΝΟΛΗΣ
ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΝΙΚΗΠΑΡΑΣΥΡΗ ΝΙΚΗΠΑΡΑΣΥΡΗ ΝΙΚΗΠΑΡΑΣΥΡΗ ΝΙΚΗ
ΠΡΙΝΙΤΑΚΗ ΓΩΓΩΠΡΙΝΙΤΑΚΗ ΓΩΓΩ

ΦΘΕΝΑΚΗΣ ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΦΘΕΝΑΚΗΣ ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ 
ΧΑΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΧΑΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


