
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Εργασία στο µάθηµα της Βιολογίας



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΥ

� Ο όρος «καρκίνος του µαστού» αναφέρεται στη 

νοσηρή ανά̟τυξη κακοήθους όγκου στην 

ευρύτερη ̟εριοχή του µαστού. Στις διάφορες 

µορφές της νόσου, ̟ροκαλείται α̟ό άναρχο και 

αφύσικο ̟ολλα̟λασιασµό ̟αθολογικών κυττάρων αφύσικο ̟ολλα̟λασιασµό ̟αθολογικών κυττάρων 

στους ιστούς του σώµατος, ̟ου ̟ροκαλούν το 

σχηµατισµό κακοήθους όγκου στην ̟εριοχή του 

µαστού. 



ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

� Ηλικία

� Γεωγραφική κατανοµή

� Ηλικία εµµηναρχής

� Ατεκνία

Ηλικία εµµηνό̟αυσης� Ηλικία εµµηνό̟αυσης

� Ηλικία 1ης τελειόµηνης εγκυµοσύνης

� Κληρονοµικό ιστορικό

� ∆ιαιτητικοί ̟αράγοντες

� Εκ̟αιδευτικοί ̟αράγοντες

� Ακτινοβολία





ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝ∆ΡΑ

� Έχει συχνότητα εµφάνισης 1%.

� Χειρότερη έκβαση λόγω δύσκολης διάγνωσης.

� Εµφανίζεται κυρίως σε άνδρες µε:

o Κληρονοµικό ιστορικό

Αυξηµένα ε̟ί̟εδα οιστρογόνων (γυναικοµαστία)o Αυξηµένα ε̟ί̟εδα οιστρογόνων (γυναικοµαστία)

o Βουβωνοκήλη

o Κρυψορχία

o Μεγάλη έκθεση σε ακτινοβολία

o Μειωµένη στάθµη τεστοστερόνης



ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

� Εξόγκωµα, ογκίδιο ή σκλήρυνση στην ̟εριοχή του 

µαστού.

� Έκκριση υγρών ή αίµατος α̟ό τη θηλή του 

µαστού.

� Αλλοιώσεις του δέρµατος (φλοιός ̟ορτοκαλιού).� Αλλοιώσεις του δέρµατος (φλοιός ̟ορτοκαλιού).

� Έλξη του δέρµατος ή της θηλής ̟ρος το εσωτερικό 

του µαστού (εισολκή δέρµατος). 

� Ερυθρότητα, φλόγωση, ευαισθησία ή ̟όνοι στο 

στήθος.



ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

� Καλοήθεις Παθήσεις:

Ιοανέδωµα, κύστη, λί̟ωµα, φυλλοειδής όγκος, 

θήλωµα, φλεγµονή- α̟όστηµα κ.ά.

Κακοήθεις Παθήσεις (καρκίνος):� Κακοήθεις Παθήσεις (καρκίνος):

Πορογενές καρκίνωµα, µυελώδες καρκίνωµα, 

διηθητικό καρκίνωµα, σωληνώδες καρκίνωµα, 

θηλώδες καρκίνωµα κ.ά.





ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ

� Κλινική Εξέταση

� Μαστογραφία

� Γαλακτογραφία

� Ψηφιακή µαστογραφία

Υ̟έρηχοι� Υ̟έρηχοι

� Μελέτες χηµείας του αίµατος

� Βιοψία



ΘΕΡΑΠΕΙΑ

� Χειρουργική Ε̟έµβαση:

o Μαστεκτοµή

o Ογκεκτοµή

� Μετεγχειρητική Θερα̟εία: 

o Ορµονοθερα̟είαo Ορµονοθερα̟εία

o Ακτινοθερα̟εία

o Χηµειοθερα̟εία



ΠΡΟΛΗΨΗ

� Τρό̟ο Ζωής

� Αυτοεξέταση



ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

� Άτοµο:

o Άρνηση

o Μαχητικότητα

o Στωική α̟οδοχή

Α̟οδοχή µε άγχος/θλίψηo Α̟οδοχή µε άγχος/θλίψη

o Α̟ελ̟ισία

� Οικογένεια:

o Φόβος

o Αβεβαιότητα

o Αλλαγή ρόλων



� Κοινωνία:

o ∆ηµιουργία οργανώσεων

o Προγράµµατα δωρεάν εξέτασης

o Προγράµµατα ενηµέρωσης και ̟ρόληψης

o Παγκόσµια ηµέρα κατά του καρκίνου του µαστού



ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

� Νέα θερα̟εία καρκίνου του µαστού µε 

ηλεκτροµαγνητικά ̟εδία.



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ







Οµάδα εργασίας:
Βασιλάκη Μαρία

Καρυδιανάκη Κατερίνα

Μεθυµάκη ΜαρίαΜεθυµάκη Μαρία

Μηλαθιανάκης Αλέξανδρος


