
Καρκίνοσ του Μαςτοφ: τα κφτταρα του μαςτοφ παφουν να είναι φυςιολογικά και αποκτοφν τα 

χαρακτθριςτικά του καρκίνου, δθλαδι τον ταχφ και ανεξζλεγκτο πολλαπλαςιαςμό κακϊσ και τθν 

ικανότθτα διαςποράσ ςε όλο το ςϊμα (μετάςταςθ). 

Οι γυναίκεσ ςυνικωσ ανακαλφπτουν ζναν εξόγκωμα (όγκο) ψθλαφϊντασ το ςτικοσ τουσ. Όλοι οι όγκοι 

δεν είναι καρκίνοσ, απαιτείται όμωσ επίςκεψθ ςτο γιατρό και ζλεγχοσ.  

Σιμερα θ εφαρμογι του προλθπτικοφ ελζγχου και θ δυνατότθτα πρϊιμθσ διάγνωςθσ, ζχουν βελτιϊςει 

ςθμαντικά τθν ποιότθτα ηωισ των αςκενϊν και τθν επιβίωςθ, που πλζον φκάνει ςτο 80-90% ςτισ 

αναπτυγμζνεσ χϊρεσ. 

 Παράγοντεσ Κινδφνου  

1. Φπαρξθ γονιδίων: όπωσ τα “BRCA” γονίδια 

2. Οικογενειακό Ιςτορικό ςε ςυγγενείσ πρϊτου βακμοφ (μθτζρα, κόρθ, αδερφι): που 

εμφάνιςαν καρκίνο μαςτοφ. Οικογενειακό ιςτορικό καρκίνου του μαςτοφ ςε άνδρα είναι 

επίςθσ παράγοντασ κινδφνου . 

3. Προςωπικό Ιςτορικό καρκίνου του μαςτοφ. 

4. Ηλικία: αν και μπορεί να εμφανιςκεί και ςε νεότερεσ θλικίεσ, ο καρκίνοσ του μαςτοφ είναι 

ςυχνότεροσ ςτθν 4 θ και 5θ δεκαετία ηωισ.. 

5. Φφλο: Ο καρκίνοσ του μαςτοφ αν και εμφανίηεται και ςτα δφο φφλα, είναι 100 φορζσ πιο 

ςυχνόσ ςτισ γυναίκεσ. Λιγότερο από 1% των καρκίνων του μαςτοφ εμφανίηεται  ςτουσ άνδρεσ.  

6. Εκνικότθτα: κάποιεσ εκνικότθτεσ ζμφανίηουν αυξθμζνθ ςυχνότθτα καρκίνου μαςτοφ. 

7. Αυξθμζνθ ζκκεςθ ςε οιςτρογόνα αυξάνει τθν πικανότθτα εμφάνιςθσ καρκίνου του μαςτοφ 

Η μακροχρόνια χριςθ οιςτρογόνων ςε  γυναίκεσ θλικίασ 50-79 ετϊν(π.χ. ορμονικι κεραπεία 

υποκατάςταςθσ ςτθν εμμθνόπαυςθ):, αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνιςθσ καρκίνου του μαςτοφ. 

8. Ανδρογόνα: Αυξθμζνα επίπεδα τεςτοςτερόνθσ ςε γυναίκεσ ζχουν ςυςχετιςκεί με αυξθμζνθ 

ςυχνότθτα καρκίνου του μαςτοφ. 

9.  Ακτινοκεραπεία κϊρακοσ για άλλο νόςθμα (π.χ. λζμφωμα  ςε νεαρι θλικία). 

 

10. Χρονικι διάρκεια αναπαραγωγικισ θλικίασ: όςο νεότερθ είναι θ θλικία που ξεκινά θ 

εμμθνόρροια (εμμθναρχι) και όςο μεγαλφτερθ θ θλικία ζναρξθσ τθσ εμμθνόπαυςθσ, τόςο 

αυξάνεται ο κίνδυνοσ εμφάνιςθσ καρκίνου του μαςτοφ. 

Άλλοι Παράγοντεσ 

 Εγκυμοςφνθ και Θθλαςμόσ: οι γυναίκεσ που δεν ζχουν γεννιςει ποτζ είναι πικανότερο να 

εμφανίςουν καρκίνο του μαςτοφ. Επίςθσ, όςο νεότερθ είναι μία γυναίκα ςτθν πρϊτθ τθσ 

εγκυμοςφνθ τόςοσ χαμθλότεροσ είναι ο κίνδυνοσ εμφάνιςθσ τθσ αςκζνειασ.  

 Η αποβολι δεν  ςχετίηεται με καρκίνο ςτο μαςτό. 
 Φυςικι δραςτθριότθτα: Παρ’ όλο που δεν υπάρχει άμεςθ ζνδειξθ, θ φυςικι άςκθςθ φαίνεται 

να προςτατεφει τισ γυναίκεσ. 



 Βάροσ: Η αφξθςθ βάρουσ και θ παχυςαρκία ςχετίηονται με αυξθμζνο κίνδυνο καρκίνου μαςτοφ. 

 Κάπνιςμα: Τόςο το πακθτικό όςο και το ενεργθτικό κάπνιςμα ζχουν ςυςχετιςτεί με αυξθμζνο 

κίνδυνο εμφάνιςθσ καρκίνου του μαςτοφ. 

 Διατροφι: Μερικζσ μελζτεσ ζχουν δείξει ότι θ υψθλι κατανάλωςθ μιασ ιςορροπθμζνθσ 

διατροφισ που αποτελείται κυρίωσ από φροφτα και τα λαχανικά ζχει ωσ αποτζλεςμα 

χαμθλότερο κίνδυνο εμφάνιςθσ καρκίνου του μαςτοφ. 

 Χριςθ Αλκοόλ: Υπάρχει αυξθμζνθ ςυςχζτιςθ μεταξφ κατανάλωςθσ αλκοόλ και εμφάνιςθσ 

καρκίνου του μαςτοφ. 

 Κατανάλωςθ Κόκκινου Κρζατοσ: Η κατανάλωςθ περιςςότερων από 5 μερίδων κόκκινου 

κρζατοσ τθν εβδομάδα φαίνεται να ςχετίηεται με αυξθμζνο κίνδυνο εμφάνιςθσ πρόωρου 

καρκίνου του μαςτοφ. 

 Αςβζςτιο/ Βιταμίνθ D: Η διατροφι χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε αςβζςτιο και βιταμίνθ D ζχει 

ςυςχετιςτεί με αυξθμζνο κίνδυνο εμφάνιςθσ καρκίνου μαςτοφ. 

 Χριςθ Ορμονικισ κεραπείασ Υποκατάςταςθσ για τθν εμμθνόπαυςθ ι αντιςυλλθπτικά: 

ρωτιςτε τον γιατρό ςασ ςχετικά. 

Περιβαλλοντικοί Παράγοντεσ 

 Γεωγραφικι  Περιοχι (geographic clusters): ςε κάποιεσ περιοχζσ υπάρχει μεγάλθ ςυχνότθτα 

εμφάνιςθσ καρκίνου του μαςτοφ, γεγονόσ που είναι αντικείμενο επιςτθμονικισ ζρευνασ.  

 Ζκκεςθ ςε ιονίηουςα ακτινοβολία (π.χ. ακτινοκεραπεία κϊρακοσ, πυρθνικά ατυχιματα). 

Συμπτϊματα 

Οι γυναίκεσ μπορεί να παρατθριςουν διάφορεσ μεταβολζσ του μαςτοφ ι να παρουςιάςουν 

ενοχλιματα από το μαςτό. Τα πιο ςυχνά είναι:  

 Εξόγκωμα (όγκοσ) ςτο μαςτό 

 Πόνοσ και Ευαιςκθςία  ςτο μαςτό 

 Αλλοιϊςεισ του δζρματοσ του μαςτοφ 

 Εκροι υγροφ από τθ κθλι (κακαρό, λευκό, κίτρινο, πράςινο..) 

 Ειςολκι κθλϊν  (Η κθλι είναι ςτραμμζνθ προσ τα μζςα ςτον μαςτό, αντί να προβάλλει προσ τα 

ζξω) 

Τα προβλιματα αυτά μπορεί να εμφανιςτοφν ςε γυναίκεσ κάκε θλικίασ και δεν ςχετίηονται πάντοτε με 

καρκίνο του μαςτοφ. Εάν εμφανίςετε κάποιο από τα παραπάνω ςυμπτϊματα, καλό είναι να 

επιςκεφτείτε το γιατρό ςασ, ο οποίοσ κα προτείνει τισ κατάλλθλεσ εξετάςεισ. 

Πρόλθψθ 

Όταν ο καρκίνοσ του μαςτοφ διαγνωςκεί νωρίσ είναι ιάςιμθ νόςοσ, γεγονόσ που αναδεικνφει τθν αξία 

τθσ πρόλθψθσ. 

 



Οι πιο ςυχνζσ εξετάςεισ πρόλθψθσ είναι: 

 Ψθλάφιςθ μαςτοφ – Αυτοεξζταςθ:  

Η ψθλάφθςθ και θ αυτοεξζταςθ του ςτικουσ είναι κάτι που πρζπει κάκε γυναίκα να μάκει να 

κάνει, κακϊσ ζτςι κα αναγνωρίηει ευκολότερα πικανζσ μεταβολζσ. Η αυτοεξζταςθ του μαςτοφ 

ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν ζγκαιρθ διάγνωςθ του καρκίνου του μαςτοφ και ςτθν πλιρθ ίαςθ. 

 Υπερθχογράφθμα μαςτοφ:  

Ο μαςτόσ απεικονίηεται με τθ βοικεια υπερθχθτικϊν κυμμάτων.  

 Μαςτογραφία: 

Πρόκειται για μια ακτινολογικι απεικονιςτικι εξζταςθ του μαςτοφ. Συνικωσ, ςυνιςτάται μετά 

τθν θλικία των 40 ετϊν ανά 1 ι 2 ζτθ. Ο γιατρόσ ςασ, ανάλογα με το οικογενειακό και 

προςωπικό ςασ ιςτορικό κακϊσ και τθν κλινικι ςασ εξζταςθ κα υποδείξει ποια είναι θ 

καταλλθλότερθ εξζταςθ και κάκε πότε πρζπει να υποβάλλεςτε ςε αυτιν. 

Θεραπεία 

 
Συνικωσ, ο καρκίνοσ του μαςτοφ αντιμετωπίηεται με: 

  Χειρουργικι επζμβαςθ.  

Υπάρχουν δφο τφποι χειρουργικϊν επεμβάςεων: 

 Μαςτεκτομι: αφαιρείται ο μαηικόσ αδζνασ κακϊσ και μία λωρίδα δζρματοσ 

μαηί με τθ κθλι. 

 Ογκεκτομι – Τμθματεκτομι: αφαιρείται ο όγκοσ και μζροσ του φυςιολογικοφ 

ιςτοφ γφρω από τον όγκο. 

 Ακτινοκεραπεία: Η ακτινοβολία καταςτρζφει τα καρκινικά κφτταρα 

 Χθμειοκεραπεία: Η χθμειοκεραπεία καταςτρζφει τα καρκινικά κφτταρα και εμποδίηει τον 

πολλαπλαςιαςμό τουσ. 

 Ορμονοκεραπεία: Σε μερικζσ περιπτϊςεισ, θ ανάπτυξθ του  καρκίνου του μαςτοφ 

βαςίηεται ςε ορμόνεσ, επομζνωσ θ κεραπεία περιλαμβάνει φάρμακα που αναςτζλλουν  τισ 

ςυγκεκριμζνεσ ι εμποδίηουν τθν παραγωγι τουσ από τον οργανιςμό. 

 Στοχευμζνθ Θεραπεία: Υπάρχουν κεραπείεσ που χορθγοφνται ςε οριςμζνουσ τφπουσ 

καρκίνου του μαςτοφ ςτοχεφοντασ ςυγκεκριμζνουσ υποδοχείσ που υπάρχουν ςε αυτοφσ 

τουσ όγκουσ. 

Τι ςυμβαίνει ςτθν Ελλάδα; 

Ο καρκίνοσ του μαςτοφ αποτελεί τθν τρίτθ αιτία κανάτου από καρκίνο ςτθν Ελλάδα. 

Όςον αφορά μόνο ςτισ γυναίκεσ, ο καρκίνοσ του μαςτοφ αποτελεί τθν πρϊτθ αιτία κανάτου από 

καρκίνο τόςο παγκοςμίωσ όςο και ςτθν Ελλάδα. 

Σφμφωνα με τθν Ελλθνικι Αντικαρκινικι Εταιρεία, υπολογίηεται ότι περιςςότερεσ από 4.500 γυναίκεσ 

προςβάλλονται κάκε χρόνο από καρκίνο του μαςτοφ. 


