Κατανοώντας τον
καρκίνο του μαστού

Κατανοώντας τον Καρκίνο του Μαστού
Αυτό το βιβλιάριο θα σας είναι χρήσιμο αν εσείς ή κάποιο άλλο
άτομο από το στενό ή το φιλικό σας περιβάλλον έχει διαγνωστεί
με καρκίνο του μαστού.
Η ετοιμασία και ο έλεγχος του έγινε από ειδικούς ιατρούς
κυρίως ογκολόγους, νοσηλεύτριες, ψυχολόγους και ασθενείς,
που όλοι μαζί συμφωνούν για το τι είναι ο καρκίνος του μαστού,
πως γίνεται η διάγνωσή του και το κυριότερο πως μπορεί κάποιος
να ζει με αυτή την ασθένεια.
Αν είστε ασθενής, αυτό το βιβλιάριο περιέχει χρήσιμες
πληροφορίες που πιθανόν να χρειαστείτε ή που θα θέλατε
να συζητήσετε με τον ογκολόγο σας, ή με την ειδική
νοσηλεύτρια μαστού.
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Τα κύρια σημεία σε αυτό το βιβλιάριο
Οι πληροφορίες που δίνει είναι σημαντικές και ενημερώνει για το
τι είναι ο καρκίνος του μαστού, πως γίνεται η διάγνωσή του, πως
γίνεται η θεραπεία και πως επενεργεί.
Για δική σας διευκόλυνση, παραθέτουμε πιο κάτω σε περίληψη
τα κυριότερα σημεία από το περιεχόμενο του βιβλιαρίου και τη
σελίδα, για να μπορέσετε να προστρέξετε στα γρήγορα και να
πάρετε τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν.

 Τι προκαλεί τον καρκίνο του μαστού;
Τα αίτια που προκαλούν τον καρκίνο του μαστού δεν είναι ακόμη
πλήρως γνωστά.
Κάποιες γυναίκες όμως θεωρούνται ως άτομα υψηλού κινδύνου
όπως:

 Aν κάποια μέλη από το στενό οικογενειακό περιβάλλον
έπασχαν από καρκίνο του μαστού.
 Aν κάποια μέλη από το στενό οικογενειακό περιβάλλον
έπασχαν παράλληλα εκτός από τον καρκίνο του μαστού,
με καρκίνο των ωοθηκών ή με καρκίνο του παχέος εντέρου.
 Aν κάποιο άτομο από το στενό οικογενειακό περιβάλλον έχει
διαγνωστεί με κάποιο είδος καρκίνου σε ηλικία κάτω
των 40 χρόνων.
 Κληρονομικότητα βασικός αλλά όχι ο μόνος παράγοντας που
συμβάλλει στην ανάπτυξη καρκίνου του μαστού.
 Ποια είναι τα συμπτώματα του καρκίνου του μαστού
Στις περισσότερες περιπτώσεις, παρατηρείται / ψηλαφάται ένα
εξόγκωμα, ογκίδιο ή σκλήρυνση στον μαστό ή την μασχάλη.
Άλλα ανησυχητικά σημεία είναι:
Στο μαστό – αλλαγή στο μέγεθος ή στο σχήμα, ή το δέρμα
παρουσιάζει ρυτίδωση ή ερυθρότητα ή πάχυνση.
Στη θηλή – εισολκή (η θηλή εισέρχεται προς τα μέσα),
εξόγκωση ή σκλήρυνσή της, αιματηρές εκκρίσεις (πολύ σπάνια),
ερεθισμός της θηλής ή της γύρω περιοχής
Ώμος – πρήξιμο ή πόνος της μασχάλης
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 Πως γίνεται η διάγνωση του καρκίνου του μαστού
Εκτός της ψηλάφησης, γίνονται διάφορες εξετάσεις με
διαφορετικές διαγνωστικές μεθόδους που συμπεριλαμβάνουν:
 Mαστογραφία
 Yπερηχογράφημα μαστού
 Βιοψία με βελόνα
 Ανοικτή βιοψία ή βιοψία διατομής
 Μαγνητική τομογραφία (MRI) μαστού
 Aναρροφήσεις με βελόνα

 Tα στάδια του καρκίνου του μαστού
Στάδιο 0 – Kαρκίνος εντός του γαλακτοφόρου πόρου (ductal
carcinoma in situ) ή εντός των λοβών του μαστού (lobular in situ):
Tα καρκινικά κύτταρα εντοπίζονται στο σημείο που έχουν
δημιουργηθεί και είναι περιορισμένα μέσα στο γαλακτοφόρο
πόρο ή στους λοβούς.
Στάδιο I – Tο μέγεθος του καρκινικού όγκου δεν υπερβαίνει
τα 2εκ, οι λεμφαδένες της σύστοιχης μασχάλης δεν έχουν
προσβληθεί και αυτό είναι ένδειξη ότι ο καρκίνος δεν έχει
διασκορπιστεί σε άλλα όργανα.
Στάδιο II – Tο μέγεθος του όγκου είναι μεταξύ 2εκ – 5εκ. και
συνήθως υπάρχει προσβολή των λεφαδένων, χωρίς όμως
την ένδειξη ότι έχει επηρεάσει άλλα όργανα.
Στάδιο III – Tο μέγεθος του όγκου είναι μεγαλύτερο από 5εκ.
και συνήθως ορισμένοι απο τους λεμφαδένες είναι
επηρεασμένοι με καρκινικά κύτταρα, όχι όμως απαραίτητα
και οποιοδήποτε άλλο όργανο του σώματος.
Σταδιο IV – O καρκινικός όγκος μπορεί να έχει οποιοδήποτε
μέγεθος καθώς και οι λεμφαδένες και άλλα όργανα είναι
επηρεασμένα από καρκινικά κύτταρα.
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 Τι μορφές θεραπείας παρέχονται
 Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις καρκίνου του μαστού, γίνεται
χειρουργική αφαίρεση του καρκινικού όγκου.
 Η ακτινοθεραπεία χορηγείται συνήθως μετά τη χειρουργική
αφαίρεση του όγκου και στοχεύει στην καταστροφή των
καρκινικών κυττάρων που πιθανόν να έχουν εναπομείνει
στην περιοχή.
 Η χημειοθεραπεία και η ορμονοθεραπεία χορηγούνται
προληπτικά μετά τη χειρουργική επέμβαση, για να περιοριστεί
το ενδεχόμενο επανεμφάνισης της ασθένειας. Μπορεί
να χορηγηθεί μόνο χημειοθεραπεία ή μόνο ορμονοθεραπεία
ή και τα δύο μαζί. Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί
να χορηγηθεί χημειοθεραπεία πριν τη χειρουργική επέμβαση
για περιορισμό και σμίκρυνση του όγκου.
 Οι βιολογικές θεραπείες γίνονται με φάρμακα που
κατασκευάζονται σε βιοχημικά εργαστήρια όπως είναι τα
μονοκλωνικά αντισώματα. Αυτά τα αντισώματα αναγνωρίζουν
και μπλοκάρουν τους υποδοχείς των πρωτεϊνών που βρίσκονται
στην επιφάνεια των κυττάρων και προτρέπουν την εξέλιξη του
καρκινικού κυττάρου

 Πως θα αισθάνομαι κατά τη διάρκεια της θεραπείας και πως
μετά τη θεραπεία
 Μπορεί να αισθάνεστε νευρικότητα, φόβο, ή θυμό εξ’αιτίας του
καρκίνου, της θεραπείας και τις παρενέργειες της.
 Ο μεγαλύτερος φόβος συνήθως είναι ο φόβος για το άγνωστο.
Σ’αυτό ίσως να βοηθήσει αν προσπαθήσετε να μάθετε όσα πιο
πολλά μπορείτε για τον καρκίνο, τις θεραπείες και το πως θα
μπορέσετε να αντιμετωπίσετε αυτό που βιώνετε.
Μη φοβάστε να ρωτήσετε. Ρωτήστε για όσα θέλετε
να μάθετε μέχρι να νιώσετε ότι πήρατε όλες
τις πληροφορίες και την υποστήριξη που χρειάζεστε.

 Για περισσότερες πληροφορίες.
Στο πίσω μέρος αυτού του βιβλιαρίου υπάρχει κατάλογος
των οργανώσεων των ασθενών με καρκίνο από όπου μπορείτε να
ζητήσετε πληροφορίες και υποστήριξη ή ακόμη να συναντηθείτε
με άτομα που πέρασαν την ίδια εμπειρία με εσάς.
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Εισαγωγή
Αυτό το βιβλιάριο παρέχει σημαντικές πληροφορίες ώστε
να κατανοήσετε ευκολότερα τί ακριβώς είναι ο καρκίνος
του μαστού. Ελπίζουμε να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα σας
και να λύσει πολλές από τις απορίες σας, που σχετίζονται
με τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού,
αλλά και να κατευθύνει τα συναισθήματα σας τα οποία
έχουν επηρεαστεί αρκετά με τη διάγνωση του καρκίνου.
Δεν μπορούμε να παρέμβουμε, αλλά ούτε να δώσουμε
συμβουλές για το ποια είναι η καλύτερη θεραπευτική αγωγή
για σας, γιατί αυτές οι συμβουλές πρέπει να δοθούν μόνο
από τον ιατρό, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το ιατρικό σας
ιστορικό.
Στο τέλος αυτού του βιβλιαρίου, θα βρείτε κατάλογο με ονόματα
και διευθύνσεις των οργανώσεων των ασθενών με καρκίνο
που λειτουργούν στον τόπο μας και που μπορούν με πολλούς
τρόπους και μέσα, να βοηθήσουν να ξεπεράσετε πολλά από τα
προβλήματα που πιθανό να συναντήσετε σε όλη την πορεία,
από την ημέρα της διάγνωσης μέχρι και την αποθεραπεία.
Όλες οι υπηρεσίες τους παρέχονται δωρεάν.
Επίσης στο πίσω μέρος αυτού του βιβλιαρίου θα βρείτε ειδικό
χώρο για να παίρνετε σημειώσεις ή να καταγράφετε αυτά
που θέλετε να συζητήσετε με τον ιατρό ή τη νοσηλεύτρια.
Όταν θα ολοκληρώσετε το διάβασμα αυτού του βιβλιαρίου και
αν πιστεύετε ότι σας έχει βοηθήσει, μη διστάσετε να το δώσετε
και σε άλλα άτομα του στενού φιλικού ή οικογενειακού σας
κύκλου, που ίσως όταν ενημερωθούν, θα μπορέσουν
να βοηθήσουν να ξεπεράσετε κάποια προβλήματα που πιθανόν
να προκύψουν.
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Τι είναι ο καρκίνος
Το ανθρώπινο σώμα είναι φτιαγμένο από μικροσκοπικά κύτταρα.
Πολλά κύτταρα μαζί δημιουργούν τους ιστούς και πολλοί ιστοί
μαζί δημιουργούν τα διάφορα όργανα του ανθρώπου. Ο καρκίνος
λοιπόν είναι η ασθένεια αυτών των κυττάρων.
Το κάθε κύτταρο ή ομάδα κυττάρων έχουν μεταξύ τους
διαφορετικό σχήμα και διαφορετική λειτουργία. Φυσιολογικά
αναπλάθονται και πολλαπλασιάζονται μέσα από ρυθμισμένη
διαδικασία. Όταν αυτή η φυσιολογική διαδικασία ανάπλασης και
πολλαπλασιασμού των κυττάρων απορυθμιστεί, τότε τα κύτταρα
πολλαπλασιάζονται άναρχα, προσκολλούνται μεταξύ τους και
δημιουργούν μια μάζα η οποία ονομάζεται όγκος - ογκίδιο. Αυτός
ο όγκος μπορεί να είναι είτε καλοήθης είτε κακοήθης.

Φυσιολογικά κύτταρα

ανώμαλα καρκινικά κύτταρα
δημιουργία όγκου

 Στους καλοήθεις όγκους, δεν υπάρχουν καρκινικά κύτταρα
και συνεπώς δε διασκορπίζονται σε άλλα μέρη του σώματος.
Αν αυτός ο όγκος εξακολουθεί να αναπτύσσεται και
να μεγαλώνει, είναι πιθανό να προκαλέσει πιεστικά προβλήματα
σε όργανα της γύρω περιοχής.
 Οι κακοήθεις όγκοι συντελούνται από καρκινικά κύτταρα
τα οποία έχουν την ικανότητα εξάπλωσης τους και έξω από
τον πρωτοπαθή όγκο, και πιθανό να επηρεάσουν ή και να
προσβάλουν τους γύρω ιστούς ή τα γύρω όργανα του σώματος
διαμέσου της κυκλοφορίας του αίματος ή του λεμφικού υγρού.
Όταν αυτά τα κύτταρα εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος
ή της λέμφου δημιουργούν άλλον όγκο, αυτό ονομάζεται
μετάσταση ή δευτεροπαθής όγκος.
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 Ο ιατρός για να διαγνώσει έναν όγκο και να αποφανθεί αν
είναι καλοήθης ή κακοήθης, θα στείλει δείγμα από τον όγκο
για έλεγχο των κυττάρων του κάτω από το μικροσκόπιο.
Αυτή η διαγνωστική διαδικασία ονομάζεται βιοψία.
Είναι σημαντικό να ειπωθεί, πως ο καρκίνος δεν επηρεάζει
μόνο ένα όργανο του σώματος, ούτε είναι πάντα της ίδιας
μορφής, αλλά ούτε και θεραπεύεται με ένα μοναδικό τρόπο.
Υπάρχουν πάνω από 200 διαφορετικά είδη καρκίνου, με τη
δική τoυς ονομασία και το δικό τους τρόπο θεραπευτικής
αντιμετώπισης.

Ο μαστός
Ο μαστός αποτελείται από λίπος, συνδετικό ιστό και αδένες
που χωρίζονται σε λοβούς. Η κυριότερη λειτουργία των μαστών
είναι η παραγωγή μητρικού γάλακτος, κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης και η μεταφορά του προς τη θηλή, διαμέσου
των γαλακτοφόρων πόρων.

λεμφαδένες μασχάλης

μυϊκός ιστός
πλευρές

λοβοί
γαλακτοφόρος πόρος
θηλή
λιπώδης ιστός (λίπος)
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Οι δύο μαστοί έχουν το ίδιο μέγεθος μεταξύ τους και μπορεί
να έχουν αισθητική διαφορά κατά τη διάρκεια του
εμμηνορρυσιακού κύκλου. Mερικές φορές, πριν από
την έμμηνο ρύση, μπορεί να παρουσιάσουν διόγκωση.
Η ουρά του μαστού επεκτείνεται μέχρι την μασχάλη. Στην
μασχάλη υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός από λεμφαδένες που
αποτελούν μέρος του λεμφικού συστήματος. Οι λεμφαδένες
μεταφέρουν το λεμφικό υγρό σε όλο τον οργανισμό διαμέσου
των λεμφαγγείων. Το λεμφικό υγρό έχει κιτρινωπό χρώμα και
περιέχει λεμφοκύτταρα που η κύρια λειτουργία τους είναι
η καταπολέμηση των ασθενιών.

Οι όγκοι - ογκίδια του μαστού
Εννιά στα δέκα ογκίδια (κουβαράκια) του μαστού είναι καλοήθη.
Η πιο συνηθισμένη μορφή καλοήθων όγκων στο μαστό είναι οι
κύστεις (σακουλίτσες που περιέχουν υγρό) και τα ινο-αδενώματα
(στερεή μάζα από ίνες και αδένες).
Οι καλοήθεις όγκοι του μαστού αντιμετωπίζονται και
θεραπεύονται πολύ εύκολα και καλά.
Στους άνδρες επίσης μπορεί να αναπτυχθεί καρκίνος του
μαστού, όμως αυτές οι περιπτώσεις παρουσιάζονται κατά εκατόν
φορές λιγότερο από ότι συνήθως στις γυναίκες. Ο καρκίνος του
μαστού στον άνδρα αντιμετωπίζεται θεραπευτικά όπως και στις
γυναίκες.
Αν ψηλαφίσετε ένα ογκίδιο στο μαστό σας
επισκεφθείτε αμέσως τον ιατρό σας.
Οτιδήποτε ασυνήθιστο κι αν ψηλαφίσετε, θα πρέπει πάντα
να εξετάζεται από ιατρό παρόλο που τα περισσότερα ογκίδια του
μαστού είναι συνήθως καλοήθη, είναι αναγκαίο να αποκλειστεί
ιατρικά ότι δεν είναι καρκίνος. Κι αν υπάρχει περίπτωση να είναι
καρκίνος, η έγκαιρη θεραπευτική αντιμετώπιση του θα επιφέρει
καλύτερα απoτελέσματα.
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Τι προκαλεί τον καρκίνο του μαστού
Τα αίτια που προκαλούν τον καρκίνο του μαστού δεν είναι ακόμη
πλήρως κατανοητά, όμως κάποιες γυναίκες θεωρούνται άτομα
υψηλού κινδύνου και διατρέχουν τον κίνδυνο να αναπτύξουν
καρκίνο του μαστού.
Ένας περιορισμένος αριθμός από τα περιστατικά καρκίνου του
μαστού (μόλις 5-10%) έχει σαν αιτία του κάποιο ελαττωματικό
κληρονομικό γονίδιο. Δύο γονίδια γνωστά ως BRCA1 και BRCA 2
σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού.
Τα γονίδια δίνουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τον
ανθρώπινο οργανισμό, και κληρονομούνται από γονείς σε παιδιά
και παραμένουν αναλλοίωτα από γενιά σε γενιά.
Είναι πιθανό κάποιος να έχει κληρονομήσει ελλαττωματικά
γονίδια. Τα κριτήρια αυτής της πιθανότητας είναι:
 Διάγνωση ατόμων του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος
με καρκίνο του μαστού.
 Διάγνωση ατόμων του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος
με καρκίνο των ωοθηκών ή καρκίνο τoυ παχέος εντέρου
παράλληλα με υπάρχουσα διάγνωση καρκίνου του μαστού.
 Διάγνωση καρκίνου του μαστού σε άτομα του στενού
οικογενειακού περιβάλλοντος, σε ηλικία κάτω των 40 ετών.
 Διάγνωση καρκίνου και στους δύο μαστούς σε άτομα
του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος.
Μεγαλύτερο κίνδυνο για να αναπτύξουν καρκίνο του μαστού
έχουν οι γυναίκες που δεν έχουν τεκνοποιήσει ή έχουν
τεκνοποιήσει σε προχωρημένη ηλικία. Επίσης οι γυναίκες που
ο κύκλος της περιόδου τους άρχισε σε πολύ μικρή ηλικία ή
που η εμμηνόπαυσης τους έχει καθυστερήσει.
Κάποιες απόψεις υποστηρίζουν πως η κατανάλωση ζωικού
λίπους υποβoηθά στην ανάπτυξη καρκίνου στο μαστό.
Τα στοιχεία από κάποια μελέτη που έγινε με σύγκριση
τις γυναίκες που έπαιρναν αντισυλληπτικά φάρμακα, με αυτές
που δεν έπαιρναν, τις φέρνουν λίγο πιο μπροστά στον κίνδυνο
ανάπτυξης καρκίνου του μαστού.
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Η συντριπτική πλειοψηφία όμως των γυναικών που παίρνουν
το αντισυλληπτικό χάπι, δεν διατρέχουν αυτό τον κίνδυνο.
Η φαρμακευτική αγωγή που χορηγείται σε εμμηνοπαυσιακές
κυρίως γυναίκες για θεραπεία υποκατάστασης ορμονών (HRT)
πάνω από πέντε χρόνια πιθανό να αυξάνει ελαφρώς τον κίνδυνο
ανάπτυξης καρκίνου στο μαστό, χωρίς φυσικά να υπάρχουν
τρανταχτές αποδείξεις γι’αυτό.

Ποια είναι τα συμπτώματα του καρκίνου στο μαστό
Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι γυναίκες με καρκίνο μαστού
αναφέρουν σαν αρχικό εύρημα, ένα ογκίδιο στο μαστό τους.
Υπάρχουν όμως κι άλλα σημεία τα οποία θα πρέπει να
ανησυχούν, όπως:

 Στο μαστό
 αλλαγή στο μέγεθος ή στο σχήμα του
 ρυτιδώδης υφή, εισολκή δέρματος
 σκληρόπυκνος μαστικός αδένας (μαστός)

 Στη θηλή
 εισολκή (η θηλή εισέρχεται προς τα μέσα),
 εξόγκωση ή σκλήρυνσή της
 αιματηρές εκκρίσεις (πολύ σπάνια)
 ερεθισμός της θηλής ή της γύρω περιοχής

 Ώμος
 πρήξιμο της μασχάλης - διόγκωση λεμφαδένων
Ο πόνος στο μαστό δεν είναι συνήθως σύμπτωμα για την ύπαρξη
καρκίνου στο μαστό. Αποδεδειγμένα πολλές υγιείς γυναίκες
αισθάνονται φούσκωμα και τέντωμα των μαστών τους πριν τον
κύκλο περιόδου και ορισμένα καλοήθη ογκίδια γίνονται επώδυνα.
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Η έγκαιρη επισήμανση - πληθυσιακός έλεγχος
Η βασική αρχή της έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης
του καρκίνου του μαστού οδηγεί σε πλήρη ίαση με ελάχιστη
ψυχολογική, σωματική και αισθητική επιβάρυνση. Αυτό
επιτυγχάνεται από αρκετές γυναίκες που ακολουθούν
συστηματικά τις οδηγίες πρόληψης.
Το πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου που εφαρμόζει
το Υπουργείο Υγείας στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση
και διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Γίνεται με
μαστογραφικό έλεγχο στις γυναίκες σε ηλικία από 50 - 69 ετών.
Η μαστογραφία επαναλαμβάνεται κάθε 2 χρόνια. Η πρόσκληση
αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

 Αυτο-εξέταση μαστού
Η μαστογραφία μπορεί να επισημάνει αλλαγές στο μαστό προτού
ακόμη αναπτυχθεί ένα ογκίδιο σε μέγεθος που να είναι εύκολα
ψηλαφητό με τα δάκτυλα.
Παρόλα αυτά τις περισσότερες περιπτώσεις καρκίνου του
μαστού τις έχουν ανακαλύψει οι ίδιες οι γυναίκες από μόνες
τους. Είναι σωτήριο αν γνωρίζετε πως είναι φυσιολογικά
ο μαστός σας και τί είναι αυτά που φυσιολογικά ψηλαφείτε.
Αυτό θα το πετύχετε αν σε διάφορα τακτά χρονικά διαστήματα
κάνετε αυτο-εξέταση μαστού και σίγουρα θα είστε σε θέση
να αναγνωρίσετε οποιαδήποτε αλλαγή κι αν συμβεί στο μαστό
σας, που δεν εντοπίζατε προηγουμένως.

12

Πως γίνεται η αυτοεξέταση μαστού
Μπροστά στον καθρέφτη
Τοποθετήστε τα χέρια πίσω από το κεφάλι
σας και παρατηρήστε προσεκτικά
οποιαδήποτε αλλαγή στο χρώμα, το σχήμα ή
την επιδερμίδα του στήθους σας.

Στο μπάνιο
Σηκώστε το ένα σας χέρι πίσω από το κεφάλι
σας και με τα δάκτυλα του άλλου χεριού,
αρχίστε να εξετάζετε με κυκλική κίνηση
το στήθος σας από τη μασχάλη μέχρι
να φτάσετε στη θηλή. Ελέγξετε και την
περιοχή προς τον ώμο και τη μασχάλη.
Επαναλαμβάνετε το ίδιο και για
το άλλο στήθος.
Στο κρεβάτι
Με ένα μαξηράρι κάτω από τη δεξιά ωμοπλάτη, σηκώστε το δεξί
σας χέρι πίσω από το κεφάλι. Με το αριστερό ψηλαφίστε όλο το
στήθος με ακτινωτές κινήσεις από τη
θηλή προς την περιφέρεια, κατά τη
φορά των δεικτών του ρολογιού.
Επαναλάβετε στο αριστερό στήθος.
 Αν ψηλαφίσετε κάτι ασυνήθιστο και σας ανησυχεί θα πρέπει να
επισκεφθείτε τον ιατρό σας και να το συζητήσετε μαζί του.
 Αν δεν αισθάνεστε άνετα και έχετε αναστατωθεί γι’ αυτό
που έχετε ανακαλύψει στο μαστό, ίσως θα βοηθήσει
αν επικοινωνήσετε με τον ιατρό, ή με τη νοσηλεύτρια κάποιας
ειδικής κλινικής μαστού. Σίγουρα με τις γνώσεις τους θα
μπορέσουν να σας πουν γι’ αυτό το οποίο εσείς έχετε ψηλαφίσει
και σας ανησυχεί και θα σας συμβουλεύσουν για το πως
θα πρέπει να το χειριστείτε.
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 Μαστογραφία
Η μαστογραφία (ακτινογραφία μαστού) είναι η καλύτερη
μέθοδος διερεύνησης. Μπορεί να εντοπίσει έγκαιρα την ύπαρξη
καρκίνου στο μαστό, προτού ακόμη γίνει ψηλαφητό κάποιο
ογκίδιο. Στον τόπο μας η μαστογραφία γίνεται στα
ακτινοδιαγνωστικά τμήματα των νοσοκομείων και σε ορισμένα
ιδιωτικά ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια και κλινικές.
Πολλές γυναίκες φοβούνται και αποφεύγουν να κάνουν
μαστογραφία, λόγω του ότι εκπέμπεται απ’ευθείας πάνω στο
μαστό μικρή δόση ακτινοβολίας. Η ωφελιμότητα όμως της
έγκαιρης διάγνωσης ενός καρκίνου στο μαστό είναι πολύ πιο
σημαντική για τη ζωή μιας γυναίκας, μπροστά στην απειροελάχιστη
δόση ακτινοβολίας που θα δεχτεί μέσω της μαστογραφίας.
Εκείνο που πρέπει να ξέρετε είναι πως η αξιοπιστία της
μαστογραφίας δεν είναι 100%, καθότι ένας μικρός αριθμός
καρκινικών ογκιδίων δε φαίνονται στο μαστογραφικό έλεγχο,
γι’αυτό σε περίπτωση που εσείς ψηλαφάτε κάποιο ογκίδιο
θα πρέπει αμέσως να σας εξετάσει ιατρός.
Μαστογράφος - μαστογραφία
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Πως θα κάνει τη διάγνωση ο ιατρός
Η τακτική παρακολούθηση γίνεται από τον οικογενειακό
ιατρό ο οποίος γνωρίζει όλο το ιατρικό σας ιστορικό και που
σε τακτά χρονικά διαστήματα παρακολουθεί και κάνει κλινική
εξέταση των μαστών σας ή και που εσείς σίγουρα θα προστρέξετε
κοντά του, για να εξετάσει το ογκίδιο που έχετε ψηλαφίσει είτε
πριν είτε μετά το προκαθορισμένο ραντεβού σας μαζί του.
Αυτός σίγουρα θα σας καθοδηγήσει και θα σας παραπέμψει στον
ειδικό ιατρό που συνήθως είναι ο χειρούργος.
Στην αρχή ο ιατρός θα κάνει κλινική εξέταση (ψηλάφιση)
των μαστών και των λεμφαδένων του λαιμού και της μασχάλης,
θα ακολουθήσουν ακτινογραφία θώρακος και γενικές
αιματολογικές εξετάσεις.
Οι παρακάτω διαγνωστικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται για
τον εντοπισμό και τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.
 Μαστογραφία
Είναι η τεχνική ακτινολογικού ελέγχου των μαστών με τη χρήση
ακτίνων Χ. Είναι η πιο εξειδικευμένη μέθοδος που
χρησιμοποιείται για τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού,
καθότι ανιχνεύει σε πολύ αρχικό στάδιο τυχόν αλλαγές που
επισυμβαίνουν στο μαστό προτού καν γίνουν ψηλαφητές.
Πολλές γυναίκες δυσανασχετούν με τη μαστογραφία, λόγω του
ότι ασκείται πίεση πάνω στο μαστό, όμως αυτό διαρκεί μερικά
μόνο δευτερόλεπτα και είναι ακίνδυνο.
 Υπερηχογράφημα μαστού (ultra saund)
Το υπερηχογράφημα περιγράφει τη μορφή του ογκιδίου, αν δηλ.
είναι κύστης με υγρό ή αν είναι στερεή μάζα. Για σκοπούς καλής
απεικόνισης, τοποθετείται ειδικό πυκνόρευστο υγρό εξωτερικά
πάνω στο δέρμα του μαστού που θα γίνει η εξέταση. Με τη
χρήση ειδικού πομπού που λειτουργεί σαν μικρόφωνο
απεικονίζονται τα ηχοκύμματα που εκπέμπονται από το μαστό
στην οθόνη του υπολογιστή. Αυτή η εξέταση είναι πάρα πολύ
σύντομη και εντελώς ανώδυνη.
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 Έλεγχος αιμάτωσης του όγκου (Colour doppler)
Είναι η έγχρωμη απεικόνιση της αιμάτωσης του όγκου,
με τη χρήση εξειδικευμένου υπερηχογράφου και βοηθά
στη διευκρίνηση του όγκου σε καλοήθη ή κακοήθη.
 Μαγνητική Τομογραφία (MRI)
Σε αυτή τη νέα μέθοδο εξέτασης που γίνεται για διάγνωση
καρκίνου στο μαστό χρησιμοποιούνται μαγνητικά κύμματα.
Είναι μια εξέταση που αν χρειάζεται να γίνει, θα σας παραπέμψει
ο ιατρός.
Να θυμάστε πως κατά τη διάρκεια της Μαγνητικής
Τομογραφίας δεν θα πρέπει να φοράτε ότι δήποτε από μέταλλο.
Τα άτομα που έχουν βηματοδότες ή άλλους καρδιακούς
ρυθμιστές, χειρουργικά κλιπς, οι μεταλλικές προσθέσεις
δεν μπορούν να κάνουν μαγνητική τομογραφία, λόγω
του μαγνητισμού που εκπέμπει ο τομογράφος.

Μαγνητικός Τομογράφος
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 Αναρρόφηση με βελόνα
Αυτή είναι μια γρήγορη διαδικασία που γίνεται με πολύ απλό
τρόπο.
Ο ιατρός διαμέσου μιας πολύ λεπτής βελόνας που είναι
εφαρμοσμένη σε σύριγγα, παίρνει κύτταρα από το ογκίδιο και τα
στέλνει σε κυτταρολογικό εργαστήριο για εξέταση και τον πιθανό
εντοπισμό καρκινικών κυττάρων. Η ίδια τεχνική χρησιμοποιείται
για την αναρρόφηση υγρού από τις καλοήθεις κύστεις.
Μερικές φορές και ιδιαίτερα όταν το ογκίδιο είναι πολύ μικρό,
αυτή η εξέταση γίνεται σε ακτινολογικό τμήμα, με
την καθοδήγηση ακτινογραφίας ή υπερηχογραφήματος
για να είναι ο ιατρός απόλυτα σίγουρος για το ακριβές σημείο
που βρίσκεται το ογκίδιο καθώς επίσης και για το ακριβές
μέγεθος και τύπο της βελόνας που θα χρησιμοποιήσει.
Αν εσείς χρειάζεται να κάνετε αυτό το είδος εξέτασης
θα σας ενημερώσει κατάλληλα ο ιατρός.
 Βιοψία με κόπτουσα βελόνα
Αυτό το είδος της εξέτασης απαιτεί μεγαλύτερη βελόνα από
αυτή της αναρρόφησης, και γίνεται κάτω από τοπική αναισθησία.
Ο ιατρός παίρνει δείγμα ιστού από το ογκίδιο και το δίνει για
βιοψία σε ιστοπαθολογικό εργαστήριο.
 Χειρουργική αφαίρεση του όγκου
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ιατρός μπορεί να συστήσει
τη χειρουργική αφαίρεση και βιοψία ολόκληρου του ογκιδίου.
Αυτό μπορεί να σημαίνει πως θα χρειαστεί να παραμείνετε στο
νοσοκομείο για ένα βράδυ, αν και σε ορισμένα νοσοκομεία,
μπορεί να γίνει στο τμήμα ημερήσιας θεραπείας. Αν το ογκίδιο
είναι πολύ μικρό και εντοπίζεται στη μαστογραφία ή στο
υπερηχογράφημα, συνήθως ο ακτινολόγος τοποθετεί κάποιο
σημάδι - μικρή βελόνα αφού δώσει προηγουμένως τοπικό
αναισθητικό, έτσι ώστε ο χειρουργός να έχει μπροστά του
το ακριβές σημείο της περιοχής που βρίσκεται το ογκίδιο και
να το αφαιρέσει με σιγουριά.
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Σε ορισμένα νοσοκομεία όπου λειτουργούν οι κλινικές
μαστού όλες αυτές οι διαγνωστικές εξετάσεις και
τεχνικές μπορούν να γίνουν εντός της ίδιας ημέρας.
Όσον αφορά τα αποτελέσματα στα περισσότερα νοσοκομεία
χρειάζονται κάποιες μέρες ή και βδομάδες μέχρι να τα πάρετε.
Αυτή η περίοδος αναμονής θα είναι αγωνιώδης για σας.
Θα βοηθήσει αρκετά αν μιλήσετε για τις ανησυχίες σας
με το σύντροφό σας ή με κάποιο στενό φιλικό πρόσωπο
ή με ειδικό σύμβουλο ψυχολογικής υποστήριξης.

Οι επιπρόσθετες διαγνωστικές εξετάσεις
Αν οι προηγούμενες διαγνωστικές εξετάσεις συνηγορούν ότι
έχετε καρκίνο του μαστού, ο ογκολόγος ιατρός ίσως θα συστήσει
να γίνει περαιτέρω διαγνωστικός έλεγχος για να διαπιστωθεί αν
υπάρχει επέκταση της ασθένειας και σε άλλα όργανα του σώματος.
Η ολοκλήρωση της γενικής εικόνας και το στάδιο της ασθένειας
θα βοηθήσει τον ιατρό στην ολοκλήρωση της διάγνωσης του και
θα μπορέσει να σας δώσει την καλύτερη δυνατή θεραπεία που
αρμόζει στη δική σας περίπτωση. Γι’αυτό εκτός από τις
αιματολογικές εξετάσεις και τον ακτινολογικό έλεγχο που
αναφέραμε προηγουμένως, γίνονται και οι πιο κάτω εξετάσεις:
 Υπερηχογράφημα ήπατος
Το υπερηχογράφημα στο ήπαρ (συκώτι) είναι απαραίτητη
ακτινοδιαγνωστική εξέταση και απαιτείται είτε υπάρχει η ένδειξη
μέσα από τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων είτε όχι.
Η διαδικασία του υπερηχογραφήματος είναι απλή, ανώδυνη
και σύντομη. Τοποθετείται πάνω στο δέρμα της περιοχής που
βρίσκεται το ήπαρ λίγη πυκνόρευστη ουσία (jelly) και διαμέσου του
πομπού γίνεται η απεικόνιση του στην οθόνη του υπολογιστή.
 Απεικόνιση οστών (Bone scan)
Για να γίνει αυτή η εξέταση, χορηγείται ενδοφλέβια μικρή δόση
ραδιοενεργούς ουσίας συνήθως 2-3 ώρες πριν από την εξέταση.
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Σίγουρα το χρονικό διάστημα της αναμονής μέχρι την εξέταση
είναι μεγάλο. Ίσως αυτός ο χρόνος να κυλήσει γρήγορα
αν ασχοληθείτε με περιοδικά ή βιβλία.
Σε περίπτωση που υπάρχει πάθηση στα οστά, η ραδιoενεργός
ουσία θα χρωματίσει πιο έντονα το σημείο όπου υπάρχει
πρόβλημα.
Πάντως η ραδιoενεργός ουσία είναι ακίνδυνη τόσο για σας
όσο και για τους γύρω σας. Αποβάλλεται από τον οργανισμό
σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Σχετικές οδηγίες δίνονται
από τους ακτινογράφους διαγνωστικής και τις νοσηλεύτριες.
Μετά την εξέταση βεβαιωθείτε ότι έχετε προκαθορίσει
το ραντεβού για την επίσκεψη σας στον ιατρό.

Ποια τα είδη του καρκίνου στο μαστό
Υπάρχουν διάφορα είδη καρκίνου στο μαστό, ο διαχωρισμός
γίνεται μετά από την επιβεβαίωση του τύπου των καρκινικών
κυττάρων που έχουν εντοπισθεί και από το σημείο που έχει
αναπτυχθεί ο όγκος:
Οι περισσότεροι καρκίνοι του μαστού αναπτύσσονται σε κάποιο
γαλακτοφόρο πόρο και επηρεάζουν τους ιστούς της γύρω
περιοχής. Αυτό το είδος καρκίνου είναι γνωστό ως ο διηθητικός
καρκίνος του γαλακτοφόρου πόρου (invasive ductal breast concaver).
Υπάρχουν κι άλλα είδη καρκίνου του μαστού λιγότερο
συνηθισμένα. Η ακριβής διάγνωση του είδους του καρκίνου
στο μαστό δίνει τη δυνατότητα στον ιατρό να εισηγηθεί
την πλέον κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Τα είδη του καρκίνου στο μαστό:
 Εντοπισμένος καρκίνος του γαλακτοφόρου πόρου
(Ductal carcinoma in situ - DCIS).
Aυτό το είδος καρκίνου του μαστού έχει αναπτυχθεί
στο γαλακτοφόρο/ους πόρο/ους, χωρίς να έχει διεισδύσει
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στους ιστούς της γύρω περιοχής. Θεωρείται ως προ-καρκινικό
στάδιο, προ-διηθητικός, μη-διηθητικός, ή ενδο-ποροτικός
καρκίνος.
 Διηθητικός καρκίνος του γαλακτοφόρου πόρου.
Αυτό το είδος καρκίνου του μαστού έχει αναπτυχθεί στα
κύτταρα του γαλακτοφόρου πόρου και έχει διεισδύσει στους
ιστούς της γύρω περιοχής. Είναι ο πιο συνηθισμένος καρκίνος
του μαστού και αποτελεί το 70-80% της κακοήθειας στο μαστό.
 Εντοπισμένος λοβιακός καρκίνος (Lobular carcinoma in situ LCIS)
Προέρχεται από τα αδενικά κύτταρα των λοβίων. Αυτό το είδος
της διάγνωσης στο μαστό παραπέμπει σε ανησυχία για πιθανή
καρκινογένεση. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν γίνεται καμμιά
θεραπεία αλλά συνιστάται επαγρύπνηση, τακτική
παρακολούθηση και εξέταση από τον ιατρό για έγκαιρη
διάγνωση πιθανής εξαλλαγής των κυττάρων σε καρκίνο.
 Διηθητικός καρκίνος των λοβίων (Ιnvasive lobular breast cancer)
Σε αυτό το είδος του καρκίνου στο μαστό, τα καρκινικά κύτταρα
έχουν αναπτυχθεί μέσα στους λοβούς και έχουν διασκορπιστεί
με διαφορετικό τρόπο στους γύρω ιστούς απ’ ότι στον καρκίνο
του γαλακτοφόρου πόρου. Αποτελεί το 10% των διαγνώσεων
στον καρκίνο του μαστού. Είναι αρκετά συχνά πολυεστιακός
στον ένα ή και στους δύο μαστούς. Η ανάπτυξη του δεν είναι
εστιακή και στα αρχικά στάδια δεν σχηματίζει ψηλαφητά ογκίδια,
πράγμα που κάνει δύσκολη την διάγνωση του με την ψηλάφηση.
 Φλεγμονώδη καρκίνος του μαστού (Inflamatory breast cancer)
Aυτό το είδος καρκίνου στο μαστό είναι σπάνιο, αναπτύσσεται
και μπλοκάρει τις απολύξεις των λεμφαγγείων στο δέρμα και
στους ιστούς του μαστού.
Κύρια χαρακτηριστικά είναι η διόγκωση, η ερυθρότητα και
η επιμόλυνση του μαστού. Κατά το άγγιγμα ο μαστός πιθανό
να παρουσιάζει θερμότητα και τέντωμα. Η πρώτη θεραπευτική
αγωγή που χορηγείται είναι η χημειοθεραπεία σε συνδιασμό
με ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία και μετά μπορεί να
ακολουθήσει χειρουργική επέμβαση. Αποτελεί το 1-2%
των καρκίνων του μαστού.
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 Πάθηση - Paget’s (Paget’s Disease of the breasts)
Aυτό το είδος της πάθησης στο μαστό επηρεάζει το δέρμα της
θηλής. Χαρακτηρίζεται αρχικά από σκάσιμο της θηλής και
ερυθρότητα. Παρουσιάζει το αίσθημα του κνησμού και του
καψίματος με πιθανή εκκροή υγρού ή αίματος και υπέρχρωση
της θηλής. Περίπου 9-10 περιπτώσεις με πάθηση paget’s στο
μαστό υποκρύπτουν μη διηθητικό καρκίνο στο μαστό.
Η θεραπευτική αντιμετώπιση εξαρτάται από το σημείο που
εντοπίζεται, τον τύπο των καρκινικών κυττάρων και ο βαθμός
διήθησης.
Σπάνια είδη καρκίνου είναι: ο μυελοειδής (medullary breast ca),
ο βλεννώδης (mucinous breast ca) και ο σπληνώδης καρκίνος του
μαστού (tubular breast ca).

Τα στάδια του καρκίνου του μαστού
Τα διάφορα διαγνωστικά μέσα και μέθoδοι τα οποία έχουν
χρησιμοποιηθεί για να διαγνώσουν την ύπαρξη καρκίνου
στο μαστό μπορούν επίσης να καθορίσουν την έκταση και
τη σοβαρότητα της ασθένειας, γι’ αυτό οι ιατροί έχουν χωρίσει
τον καρκίνο του μαστού σε τέσσερα στάδια, αρχίζοντας από
το στάδιο I για τα μικρά και τοπικά ογκίδια μέχρι το στάδιο IV
που περιλαμβάνει τις περιπτώσεις παρουσίας μεταστάσεων
και σε άλλα όργανα πέρα από το μαστό.
Συνήθως οι περισσότερες περιπτώσεις καρκίνου του μαστού,
εντοπίζονται στο στάδιο I & II της νόσου. Όταν αρχίσει
η θεραπεία, ο κίνδυνος ανάπτυξης και εξάπλωσης της ασθένειας
περιορίζεται σημαντικά ή και σταματά. Στις περισσότερες
περιπτώσεις ο χειρούργος είναι σε θέση να αφαιρέσει ολόκληρο
τον όγκο.
Ο διαχωρισμός της ασθένειας σε στάδια βοηθά τον ιατρό να
αποφασίσει τον προγραμματισμό για την καλύτερη θεραπευτική
αντιμετώπιση.
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Σύστημα αριθμητικής σταδιοποίησης του όγκου
 Εντοπισμένος καρκίνος στο γαλακτοφόρο πόρο (ductal
carcinoma in situ):
Είναι ο καρκίνος που εντοπίζεται περιορισμένος μέσα
στο γαλακτοφόρο πόρο του μαστού χωρίς να έχουν ξεφύγει
καρκινικά κύτταρα προς άλλα σημεία του μαστού. Είναι από
τις μορφές καρκίνου που συνήθως θεραπεύονται πλήρως.
Στάδιο I:
Tο μέγεθος του όγκου είναι μικρότερο από 2 εκ. Οι λεμφαδένες
της μασχάλης δεν είναι επηρεασμένοι και δεν υπάρχουν
ενδείξεις διασποράς της ασθένειας σε άλλα μέρη του σώματος.
Στάδιο II:
Tο μέγεθος του όγκου είναι 2 εκ. - 5 εκ. και μπορεί να υπάρχει
προσβολή ορισμένου αριθμού λεμφαδένων της μασχάλης,
χωρίς όμως την ένδειξη ότι έχουν επηρεαστεί άλλα όργανα.
Στάδιο III:
Το μέγεθος του όγκου ξεπερνά τα 5 εκ. ή είναι μικρότερος όγκος
που έχει επηρεάσει το μυ και το δέρμα της περιοχής.
Οι λεμφαδένες είναι συνήθως επηρεασμένοι, αλλά δεν υπάρχει
ένδειξη διασποράς της ασθένειας σε άλλα όργανα του σώματος.
Στάδιο IV:
O όγκος μπορεί να έχει οποιοδήποτε μέγεθος. Οι λεμφαδένες
είναι συνήθως επηρεασμένοι και ο καρκίνος έχει κάνει
μετάσταση σε άλλα όργανα του σώματος.
Αν ο καρκίνος έχει επανέλθει μετά από την ενδεδειγμένη
θεραπεία που χορηγήθηκε τότε μιλάμε για υποτροπή της νόσου.
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Σύστημα σταδοποίηση ΤΝΜ
Αυτό το σύστημα χρησιμοποιείται ευρέος γιατί δίνει
πληροφορίες και περιγράφει τη γενική εικόνα του όγκου.
Τ: Περιγράφει την έκταση του όγκου.
Ν: Περιγράφει τη διασπορά των καρκινικών κυττάρων στους
λεμφαδένες.
Μ: Περιγράφει τις μεταστάσεις σε άλλα όργανα του σώματος,
π.χ. οστά, ήπαρ, πνεύμονες.
Για το κάθε στάδιο καρκίνου, υπάρχει και διαφορετικό είδος
θεραπείας. Η σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση μειώνει
τον κίνδυνο να προχωρήσει ο καρκίνος σε άλλο στάδιο.
Σ’αυτό το βιβλιάριο θα βείτε όλους τους τύπους και μορφές
θεραπείας για όλα τα στάδια του καρκίνου.

Βαθμός κακοήθειας (grading)
Ο έλεγχος της συμπεριφοράς των καρκινικών κυττάρων
κάτω από το μικροσκόπιο δίνει τη δυνατότητα στον ιατρό
να επιμετρήσει το βαθμό διαφοροποίησης και την επιθετικότητα
του όγκου ο οποίος κατατάσσεται σε τρεις βαθμούς:
1. Χαμηλής διαφοροποίησης (low grade): τα καρκινικά κύτταρα
έχουν ελάχιστη διαφορά από τα φυσιολογικά κύτταρα,
αναπτύσσονται πολύ αργά και ο κίνδυνος εξάπλωσης τους
είναι πάρα πολύ μικρός.
2. Υψηλής διαφοροποίησης (high grade): τα καρκινικά κύτταρα
φαίνονται να είναι τελείως διαφορετικά συγκριτικά με τα
φυσιολογικά κύτταρα, έχουν γρήγορη ανάπτυξη και μεγάλο
κίνδυνο εξάπλωσης τους.
3. Μεσαίας διαφοροποίησης (Moderate grade): τα καρκινικά
κύτταρα κατατάσσονται μεταξύ της χαμηλής και της υψηλής
διαφοροποίησης. Ο ρυθμός ανάπτυξης και εξάπλωσης τους
κατατάσσεται μεταξύ των άλλων δύο διαφοροποιήσεων.
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Yποδοχείς (Receptors)
Μετά τον ιστολογικό τύπο του καρκίνου και του βαθμού
κακοήθειας γίνεται ο έλεγχος έκφρασης των υποδοχέων
(Hormone and HER, receptors). Όλες αυτές οι πολύ χρήσιμες
πληροφορίες δίνουν τη δυνατότητα στον ιατρό να επιλέξει την
πιο κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου στο
μαστό.
Υποδοχείς των οιστρογόνων (oestrogen receptors).
Όταν διαπιστωθεί η παρουσία αριθμού ορμονο-υποδοχέων των
οιστρογόνων τότε ο καρκίνος του μαστού είναι θετικός στους
ορμονο υποδοχείς των οιστρογόνων (ΕR+). Αν διαπιστωθεί
η απουσία ορμονο-υποδοχέων των οιστρογόνων τότε ο καρκίνος
του μαστού είναι αρνητικός στους ορμονο-υποδοχείς
των οιστρογόνων (ΕR-).
Στις περιπτώσεις όπου ο καρκινικός όγκος έχει υπερέκφραση
των υποδοχέων των οιστρογόνων (ορμονοεξαρτώμενος) θα έχει
θετική ανταπόκριση στην ορμονοθεραπεία (ορμόνες με αντίθετη
δράση των ορμονών).
Σε κάποιες περιπτώσεις καρκίνου του μαστού εντοπίζονται
ορμονο υποδοχείς της ορμόνης προγεστερόνης (PR+).
Οι ορμονουποδοχείς της προγεστερόνης είναι λιγότερο
σημαντικοί η παρουσία ή απουσία τους. Συνήθως οι όγκοι
που είναι και θετικοί στους ορμονο υποδοχείς των οιστρογόνων
(ER+) είναι θετικοί και στους ορμονο-υποδοχείς
της προγεστερόνης (PR+).
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται η απουσία υποδοχέων
των οιστρογόνων, της προγεστερόνη και της πρωτεΐνης ΗΕR2.
Αυτός ο τύπος καρκίνου αποκαλείται τριπλά αρνητικός καρκίνος
του μαστού (Triple negative breast cαncer). Η κύρια θεραπευτική
αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων μετά από τη χειρουργική
αφαίρεση του όγκου, είναι η χημειοθεραπεία.
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Yποδοχείς πρωτεϊνών (ΗΕR2)
Υπάρχει μία δεύτερη κατηγορία όγκων που είναι θετικοί στους
λεγόμενους ΗΕR2 υποδοχείς, που σχετίζονται με τους
αυξητικούς παράγοντες που ρυθμίζουν την ανάπτυξη όλων των
κυττάρων φυσιολογικών και κακοήθων. Η αυξημένη παρουσία
της πρωτεΐνης ΗΕR2 κατατάσσει ένα καρκίνο του μαστού σε
θετικό ΗΕR2 και δίνει το πλεονέκτημα και τη δυνατότητα στη
χορήγηση του φαρμάκου trastuzumab (Herceptin) το οποίο δρα
στοχευμένα στους υποδοχείς ΗΕR2. Μπλοκάρει τη δίοδο
ανάπτυξης και τους αυξητικούς παράγοντες.
Οι κακοήθεις όγκοι του μαστού που είναι θετικοί στο ΗΕR2
εξελίσσονται και αναπτύσσονται πιο γρήγορα από ότι άλλους
τύπους καρκίνου του μαστού.
Ο έλεγχος για τον εντοπισμό υποδοχέων ΗΕR2 γίνεται παράλληλα
με την ιστοπαθολογική εξέταση του όγκου (βιοψία).
Επίσης μπορεί να ελεχθούν δείγματα κακοήθων όγκων από
παλαιότερες ιστοπαθολογικές εξετάσεις. Εκεί όπου κρίνεται
αναγκαίο ο ιατρός θα δώσει εντολή για έλεγχο του όγκου για
πιθανό εντοπισμό υποδοχέων ΗΕR2.
Ανοσοϊστοχημεία (immunohistochemistry IHC): είναι η επιστημονική
διερεύνηση του κακοήθη όγκου για τον εντοπισμό της ποσότητας
των υποδοχέων ΗΕR2. To αποτέλεσμα καθορίζεται από 0 μέχρι 3+.
 0-1+ σημαίνει ότι η ποσότητα των πρωτεϊνών ΗΕR2 είναι
φυσιολογική και το αποτέλεσμα κρίνεται ως αρνητικό ΗΕR2 (HER2-).
 2+ σημαίνει ότι η ποσότητα των πρωτεϊνών ΗΕR2 είναι μέτρια.
 3+ σημαίνει πολύ αυξημένη ποσότητα των πρωτεϊνών ΗΕR2 και
το αποτέλεσμα κρίνεται ως θετικό HER2 (ΗΕR2+).
Στις περιπτώσεις όπου η ποσότητα των πρωτεϊνών ΗΕR2 κρίνεται
στο επίπεδο 2+ αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι είναι θετικό το
ΗΕR2. Γι’ αυτό ακολουθεί άλλου είδους εξέτασης γνωστή
ως Fish για να καθορίσει το αποτέλεσμα.
Fish (Fluorescence in-situ hybridizetion). Αυτή η εξέταση μετρά
την ποσότητα των γονιδίων που ευθύνονται για την υπερπαραγωγή
των πρωτεϊνών ΗΕR2. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι:
Fish αρνητικό – το επίπεδο των γονιδίων είναι φυσιολογικό.
Fish θετικό – το επίπεδο των γονιδίων είναι σημαντικά αυξημένο.
(gene amplification).
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Γενική εικόνα της θεραπευτικής αντιμετώπισης
Η θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού βασίζεται σε κριτήρια
που αφορούν εξειδικευμένα την κάθε ασθενή ξεχωριστά.
Τη μελέτη των κριτηρίων και την τελική απόφαση για
το θεραπευτικό χειρισμό τον αναλαμβάνει μια ομάδα
εξειδικευμένων ιατρών και άλλων μελών της ομάδας υγείας
που συμμετέχουν στην κλινική μαστού, και οι οποίοι είναι:
 ο χειρουργός.
 ο ακτινολόγος.
 ο ιστοπαθολόγος.
 ο παθολόγος ογκολόγος.
 ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος.
 η νοσηλεύτρια μαστού.
 ο κλινικός φαρμακοποιός.
 η φυσιοθεραπεύτρια - θεραπεύτρια λεμφοιδήματος.
 ο ψυχολόγος.
 η κοινωνική λειτουργός.
 η διαιτολόγος.
Τα βασικότερα κριτήρια είναι:
 το στάδιο και ο βαθμός κακοήθειας του όγκου
 η ηλικία
 η προεμμηνοπαυσιακή/μεταεμμηνοπαυσιακή ηλικία
 το μέγεθος του όγκου
 οι υποδοχείς ορμονών και πρωτεϊνών.
Για τις περισσότερες περιπτώσεις όπου η διάγνωση έγινε στα
αρχικά στάδια (στάδιο 1-3) της νόσου, η κύρια θεραπευτική
αντιμετώπιση είναι η χειρουργική αφαίρεση του όγκου που
μπορεί να περιλαμβάνει μερική ή ολική μαστεκτομή. Αν κατ’ανάγκη
θα γίνει ολική μαστεκτομή τότε θα προγραμματισθεί η πλαστική
αποκατάσταση του μαστού είτε ταυτόχρονα είτε αργότερα.
Σε κάποιες μορφές καρκίνου του μαστού κρίνεται αναγκαία
η χορήγηση κυτταροστατικών φαρμάκων (χημειοθεραπεία)
ή ορμονοθεραπεία για τη συρρύκνωση του όγκου, πριν από
τη χειρουργική επέμβαση.
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Μετά την εγχείρηση γίνεται ακτινοθεραπεία στο υπόλοιπο μέρος
του μαστού που παρέμεινε ή στο θωρακικό τοίχωμα αν έχει
αφαιρεθεί εξ’ ολοκλήρου ο μαστός. Η ακτινοθεραπεία στοχεύει
στην καταστροφή των καρκινικών κυττάρων που πιθανό
να έχουν παραμείνει στην περιοχή.
Υπάρχει η πιθανότητα χορήγησης περαιτέρω θεραπείας με
κυτταροστατικά φάρμακα (συμπληρωματική χημειοθεραπεία)
και ορμονοθεραπεία ή και θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα
(Herseptin).
Tο είδος της μετεγχειρητικής θεραπείας που θα ακολουθήσει ο
ογκολόγος εξαρτάται από το στάδιο, το βαθμό κακοήθειας
και τους υποδοχείς ορμονών και πρωτεϊνών.
Αν τυχόν υπάρχουν απορίες για το είδος της θεραπευτικής
αγωγής είναι καλό να συζητηθούν με τον ιατρό ή τη
νοσηλεύτρια. Η συνοδεία της ασθενούς από συγγενικό ή
φιλικό άτομο είναι χρήσιμη και βοηθά στην υπενθύμιση
των ερωτήσεων της και των απαντήσεων που θα πάρει.

Τι μορφές θεραπείας παρέχονται
Μετά τη χειρουργική επέμβαση ο ιατρός με βάση το στάδιο
της νόσου και το βαθμό κακοήθειας και αφού λάβει υπ’ όψιν
διάφορους άλλους παράγοντες θα είναι σε θέση να κρίνει
αν ο καρκίνος μπορεί να επανέλθει ή να δημιουργήσει
μεταστάσεις. Οι παράγοντες που πιθανόν να επηρεάσουν
την επαναφορά της νόσου είναι:
 το μέγεθος του όγκου
 η προσβολή των λεμφαδένων
 ο βαθμός κακοήθειας του όγκου
 η μετάσταση σε λεμφαδένες ή αιμοφόρα αγγεία πλησίον του όγκου
 ο εντοπισμός στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων
ορμονο υποδοχέων και υποδοχέων συγκεκριμένων πρωτεϊνών
(ΗΕR2).
Οι πιο πάνω παράγοντες λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό
της θεραπείας του καρκίνου του μαστού.
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Οι σύγχρονες μέθοδοι θεραπείας του καρκίνου του μαστού
έχουν σταδιακά αυξήσει το όριο επιβίωσης των γυναικών
από την ασθένεια.
Ο ιατρός, μπορεί να χορηγήσει επιπρόσθετη φαρμακευτική
αγωγή για σκοπούς καλύτερου ελέγχου και πρόληψης
στην εξάπλωση του καρκίνου. Αυτή η φαρμακευτική αγωγή
μπορεί να περιλαμβάνει χημειοθεραπεία ή ορμονοθεραπεία
ή και τα δύο μαζί.
Οι όγκοι που είναι ορμονοεξαρτώμενοι έχουν μικρότερη
πιθανότητα να επανεμφανιστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου ο κίνδυνος είναι χαμηλός για
επανεμφάνιση ή την δημιουργία μεταστάσεων δεν χρειάζεται
περαιτέρω χημειοθεραπεία.
Όταν ο όγκος δεν είναι ορμονοεξαρτώμενος (ER-) τότε
συστήνεται η θεραπεία με κυτταροστατικά φάρμακα
(χημειοθεραπεία). Στους θετικούς ορμονοεξαρτώμενους (ΕR+)
όγκους συστήνεται συνήθως η ορμονοθεραπεία ή και
χημειοθεραπεία ως προφυλακτική θεραπεία (adjuvant therapy).
Αν εντοπιστούν υποδοχείς πρωτεϊνών ΗΕR2 θετικοί (ΗΕR2+) τότε
η θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα (Herceptin) είναι
επιβεβλημένη σε συνδιασμό με χημειοθεραπεία.
Αν η διάγνωση του καρκίνου έγινε σε ήδη προχωρημένο στάδιο,
ή η ασθένεια είχε προχωρήσει σε μεταγενέστερο χρόνο,
τότε σαφώς ενδείκνυται η χορήγηση χημειοθεραπείας
ή και ορμονοθεραπείας. Το είδος αυτών των φαρμάκων και
η ποσότητα που θα χορηγηθεί εξαρτώνται από τα όργανα που
έχουν προσβληθεί, το χρονικό διάστημα που έχει περάσει από τη
χειρουργική επέμβαση, αν ο όγκος ο οποίος αφαιρέθηκε ήταν
ορμονοεξαρτώμενος ή αν είχε θετικούς υποδοχείς πρωτεϊνών.
Σίγουρα την απόφαση για την πιο κατάλληλη θεραπεία σε κάθε
περίπτωση θα τη συζητήσει ο ογκολόγος με την ασθενή.
Για τα αρχικά στάδια του καρκίνου συνήθως μετά τη
χειρουργική αφαίρεση μέρους ή ολόκληρου του μαστού
ακολουθεί ακτινοθεραπεία στην περιοχή για να καταστραφούν
τα καρκινικά κύτταρα που τυχόν να έχουν παραμείνει.
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Η ακτινοθεραπεία μπορεί επίσης να χορηγηθεί, για τη θεραπεία
των μεταστάσεων σε άλλα όργανα του σώματος όπως
π.χ. στα οστά, και ειδικότερα στη θεραπεία των συμπτωμάτων. Αν
θέλετε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες που αφoρούν τις
μεταστάσεις από τον καρκίνο του μαστού, μπορείτε
να ρωτήσετε τον ιατρό ή τη νοσηλεύτρια ή ακόμη να πάρετε
πληροφορίες από τις οργανώσεις ασθενών με καρκίνο.
Μπορεί να προσέξετε ότι κάποιες γυναίκες με καρκίνο του
μαστού, παίρνουν διαφορετική θεραπεία από εσάς. Αυτό
συμβαίνει πολύ συχνά, διότι η κάθε γυναίκα μπορεί να έχει
διαφορετικά χαρακτηριστικά καρκίνου του μαστού. Επίσης ο
κάθε ιατρός μπορεί να έχει το δικό του τρόπο θεραπευτικής
αντιμετώπισης των ασθενών του. Αν εσείς έχετε απορίες για
τη δική σας θεραπεία, μη φοβηθείτε να ρωτήσετε τον ιατρό
ή τη νοσηλεύτρια και για να είστε σίγουροι ότι θα ρωτήσετε για
όλα όσα σας απασχολούν, σημειώστε τα ή πάρτε μαζί σας κάποιο
φιλικό ή συγγενικό πρόσωπο για να σας θυμίζει.

Είναι συχνά χρήσιμο να σημειώνετε
τις ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε στον ιατρό
ή τη νοσηλεύτρια μαστού.

Πολλές γυναίκες προτού αποφασίσουν για τη θεραπεία τους,
θέλουν να πάρουν και μια δεύτερη γνώμη. Οι περισσότεροι
ιατροί θα σας παραπέμψουν σε άλλο ειδικό για δεύτερη γνώμη
με ευχαρίστηση, αν αυτό θα σας βοηθήσει. Φυσικά πρέπει να
έχετε υπ’ όψι σας ότι αυτό πιθανό να καθυστερήσει την έναρξη
της θεραπείας.

29

Η χειρουργική αντιμετώπιση
Ο ιατρός θα συζητήσει και θα επεξηγήσει τη χειρουργική
διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει σε κάθε περίπτωση. Αυτή
θα εξαρτηθεί από το μέγεθος του καρκίνου και το βαθμό
διασποράς της ασθένειας. Πριν από την εγχείρηση βεβαιωθείτε
ότι έχετε συζητήσει εκτενώς και με όλες τις λεπτομέρειες για το
είδος της χειρουργικής επέμβασης που θα γίνει. Να θυμάστε πως
καμμιά επέμβαση ή χειρισμός δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη δική
σας συγκατάθεση.

Αν η διάγνωση του καρκίνου του μαστού έχει γίνει με τη μέθοδο
της αναρρόφησης ή της βιοψίας με βελόνα, τότε ο χειρούργος
θα συζητήσει μαζί σας εκ των προτέρων για το είδος της
χειρουργικής επέμβασης.
Μερικές φορές δεν μπορεί να γίνει διάγνωση του καρκίνου
πριν από τη χειρουργική αφαίρεση του όγκου. Έτσι ο χειρούργος
θα πρέπει πρώτα να αφαιρέσει χειρουργικά τον όγκο,
να τον στείλει για ιστολογική εξέταση και αν χρειαστεί θα σας
ορίσει μερικές μέρες αργότερα, την ημερομηνία για την
περαιτέρω χειρουργική επέμβαση. Έτσι θα έχετε περισσότερο
χρόνο για να προετοιμάσετε τον εαυτό σας.
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Σε κάποιες περιπτώσεις η ιστολογική εξέταση του όγκου γίνεται
αμέσως, μετά από τη χειρουργική αφαίρεση του στη διάρκεια
δηλαδή που η ασθενής είναι ναρκωμένη με γενική αναισθησία.
Αυτή η μέθοδος βιοψίας ονομάζεται ταχεία βιοψία και η
περαιτέρω χειρουργική διαδικασία συνεχίζεται εφόσον ο όγκος
είναι κακοήθης.
Μετά τη χειρουργική επέμβαση στο μαστό, παραμένει πάντα
όπως είναι φυσικό κάποια ουλή. Το πόσο εμφανής θα είναι
η ουλή, εξαρτάται από τη χειρουργική τεχνική του κάθε
χειρούργου που θα ακολουθήσει, γι’ αυτό, συζητήστε
προηγουμένως με τον ιατρό ή τη νοσηλεύτρια για την εικόνα
που θα έχει ο μαστός και γενικά το σώμα σας μετά
την εγχείρηση.
Για αρκετές γυναίκες υπάρχει η δυνατότητα για
μικρότερη σε έκταση χειρουργική επέμβαση και να αποφύγουν
τη μαστεκτομή.
 Ογκεκτομή (Lumpectomy)
Είναι η χειρουργική αφαίρεση του όγκου μαζί με ελάχιστο μέρος
από το γύρω ιστό. Η ογκεκτομή ενδείκνυται συνήθως για
τις περισσότερες γυναίκες. Αυτό που αφήνει είναι μια μικρή
ουλή και λίγο τέντωμα-τράβηγμα στο μαστό, χωρίς
να επηρεάζεται για τις περισσότερες γυναίκες η εμφάνιση τους.
 Μερική μαστεκτομή (Segmental Excision)
Είναι παρόμοια με την ογκεκτομή, όμως αφαιρείται μεγαλύτερο
μέρος από το μαστό. Μετεγχειρητικά για τις γυναίκες με μεγάλο
στήθος είναι συνήθως λιγότερο εμφανές από ότι στις γυναίκες
με μικρότερο στήθος
 Μαστεκτομή
Αν ο όγκος είναι μεγάλος, ή αν υπάρχει δευτεροπαθής νόσος,
ή αν υπάρχουν διάσπαρτα καρκινικά κύτταρα σε άλλες περιοχές
του μαστού, τότε η καλύτερη θεραπεία είναι η μαστεκτομή
(αφαίρεση του μαστού).
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Είδη μαστεκτομής
 Απλή μαστεκτομή: αφαιρείται μόνο ο μαστός (μαστικός αδένας).
 Ολική μαστεκτομή: αφαιρείται ο μαστός μαζί με τον θωρακικό
μυ. (Αυτού του είδους η επέμβαση είναι τώρα πολύ σπάνια).
 Επιλεγμένη ολική μαστεκτομή: αφαιρείται ο μαστός μαζί
με τους λεμφαδένες της μασχάλης χωρίς να αφαιρείται
ο θωρακικός μύς.
 Αφαίρεση λεμφαδένων - λεμφαδένας φρουρός
Μαζί με τις πιο πάνω επεμβάσεις, συνήθως ο χειρούργος
αφαιρεί και λεμφαδένες από τη μασχάλη. Αυτό γίνεται για
να εντοπιστούν τα καρκινικά κύτταρα που πιθανόν να έχουν
ξεφύγει από τον όγκον και να έχουν επηρεάσει τους
λεμφαδένες της μασχάλης.
 Ο λεμφαδενικός καθαρισμός αποτελεί πολλές φορές
προγνωστικό και όχι θεραπευτικό χειρισμό, που έχει όμως
σε κάποιο ποσοστό ανεπιθύμητες επιπτώσεις όπως αιμωδία και
αδυναμία του άκρου, δυσκαμψία του ώμου και μερικές φορές
λεμφοίδημα.
 Η εφαρμογή της τεχνικής του λεμφαδένα φρουρού δίνει
λύση σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων καρκίνου του μαστού.
Ο λεμφαδένας φρουρός θεωρείται ο πρώτος λεμφαδένας που
θα δεχθεί τη διασπορά των καρκινικών κυττάρων από τον όγκο.
Εφ’ όσον είναι «αρνητικός» προσδιορίζει κατά 96-97% ότι και οι
υπόλοιποι λεμφαδένες της μασχάλης είναι αρνητικοί.

Μερικοί χειρούργοι αφαιρούν όλους τους λεμφαδένες
της μασχάλης και άλλοι μερικούς σαν αντιπροσωπευτικό
δείγμα. Τα αποτελέσματα από τον ιστολογικό έλεγχο
των λεμφαδένων θεωρούνται βασική προϋπόθεση
για τον καθορισμό της θεραπείας.
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 Αποκατάσταση μαστού
Οι περισσότερες γυναίκες, που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή,
έχουν κάνει πλαστική αποκατάσταση. Αυτό μπορεί να γίνει
σε ορισμένες περιπτώσεις αμέσως μετά τη μαστεκτομή και
σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να γίνει λίγους μήνες ή χρόνια
αργότερα.
Αν επιθυμείτε και αν ενδείκνυται η πλαστική
αποκατάσταση του μαστού σας, συζητήστε το
από την αρχή με το χειρούργο και πληροφορηθείτε
για όλες τις υπάρχουσες μεθόδους.
 Μετά την εγχείρηση
Ο χρόνος παραμονής στη χειρουργική κλινική θα εξαρτηθεί από
την έκταση της χειρουργικής αφαίρεσης που έγινε. Θα σας
ενθαρρύνουν να σηκωθείτε από το κρεβάτι το συντομότερο
και ν’αρχίσετε σιγά-σιγά να περπατάτε. Στην περιοχή της τομής
συνήθως τοποθετείται ένα πλαστικό σωληνάριο το οποίο
αφαιρείται λίγες ημέρες μετά την εγχείρηση από τις
νοσηλεύτριες του τμήματος.
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Ο πόνος είναι φυσιολογικό σύστημα μετά από την εγχείρηση.
Για λίγο χρονικό διάστημα πιθανό να πονάτε λίγο ή να νοιώθετε
άβολα, μπορείτε να ζητήσετε παυσίπονα κι αν ο πόνος επιμένει
και δεν υποχωρεί καλέστε τη νοσηλεύτρια για να ενημερώσει
τον ιατρό.
Μετά από ογκεκτομή ή μερική μαστεκτομή μπορεί να παραμείνετε
στην κλινικη μόνο για λίγες μέρες. Οι γυναίκες που έχουν
υποβληθεί σε μαστεκτομή συνήθως παραμένουν στην κλινική για
μια εβδομάδα. Αν ο χειρούργος έχει αφαιρέσει λεμφαδένες από
τη μασχάλη ή αν έχει προηγηθεί ακτινοθεραπεία στη μασχάλη,
θα νοιώθετε μούδιασμα, τέντωμα ή δυσκινησία στο πάνω μέρος
του χεριού, στον ώμο. Αυτό συμβαίνει γιατί τα νεύρα της περιοχής
έχουν επηρεαστεί από την εγχείρηση ή την ακτινοθεραπεία.
Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να τα έχετε για αρκετούς μήνες.
Η φυσιοθεραπεύτρια / θεραπεύτρια λεμφοιδήματος είναι αυτή
που θα σας βοηθήσει με ειδικές ασκήσεις και που θα πρέπει να
τις συνεχίσετε και στο σπίτι.
Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τις ασκήσεις μέχρι
να αποκατασταθεί η κίνηση του ώμου.
Για σκοπούς αισθητικής και αποκατάστασης της εικόνας
του σώματος μπορείτε στο σημείο της μαστεκτομής να
χρησιμοποιήσετε στην αρχή, μια πολύ ελαφριά πρόσθεση από
σφουγγάρι που τοποθετείται μέσα στο στηθόδεσμο, εφόσον η
τομή είναι ακόμη ευαίσθητη και τεντωμένη. Υπάρχει μεγάλη
ποικιλία από προσθέσεις, ζητήστε να πληροφορηθείτε από τον
ιατρό ή τη νοσηλεύτρια μαστού.
Πριν φύγετε από το νοσοκομείο θα σας δώσουν ραντεβού για
να σας δει ο ιατρός στα εξωτερικά ιατρεία μέσα στα πλαίσια της
μετ’εγχειρητικής φροντίδας. Είναι καλή ευκαιρία να συζητήσετε
μαζί του τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε μετά την εγχείρηση.
Όταν θα είστε στο σπίτι προσπαθήστε να είστε ήρεμη και
να ξεκουράζεστε. Είναι φυσικό να νοιώθετε αδυναμία και
κούραση. Φροντίστε να έχετε ένα ρυθμισμένο διαιτολόγιο.
Θα σας συμβουλεύσουν να μη σηκώνετε βαριά αντικείμενα και
να μην οδηγήσετε για 4 εβδομάδες.
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Λεμφοίδημα
Αν στην εγχείρηση ο ιατρός έχει αφαιρέσει λεμφαδένες από
τη μασχάλη ή αν έγινε ακτινοθεραπεία στην περιοχή της
μασχάλης, υπάρχει κίνδυνος για λεμφοίδημα (πρήξιμο στο χέρι
και τα δάκτυλα). Στην αρχή το οίδημα έχει ήπια μορφή, σταδιακά
όμως ίσως μέσα σε λίγους μήνες ή χρόνια μπορεί να αυξηθεί.
Το οίδημα που παρουσιάζεται αμέσως μετά την εγχείρηση,
υποχωρεί συνήθως μέσα σε λίγες εβδομάδες.
Το λεμφοίδημα στο χέρι ή και στα δάκτυλα είναι αιτία για
επιμόλυνση. Παραθέτουμε πιο κάτω απλές αλλά πολύ χρήσιμες
συμβουλές, για το πως θα προστατεύετε το δέρμα και γενικά
το χέρι έτσι ώστε να προληφθούν οι μολύνσεις και κατ’ επέκταση
η αύξηση του οιδήματος.
Πρόληψη Λεμφοιδήματος
 Να περιποιείστε με αντισηπτικό και να καθαρίζετε καλά
τα μικροκοψίματα ή τα μικρογδαρσίματα, μέχρι να επουλωθούν
και με την πρώτη ένδειξη ότι υπάρχει μόλυνση (κοκκίνισμα,
θερμότητα, τέντωμα) να επισκεφθείτε τον ιατρό.
 Να φοράτε γάντια για το πλύσιμο των πιάτων και γενικά στην
καθαριότητα του σπιτιού.
 Προσπαθήστε να αποφύγετε τα γδαρσίματα, να φοράτε γάντια
όταν κάνετε κηπουρική ή όταν ασχολείστε με κατοικίδια ή άλλα
ζώα.
 Να φοράτε δακτυλήθρα όταν ράβετε.
 Αποφεύγετε την ηλιοθεραπεία και τα εγκαύματα από τον ήλιο.
 Για την αποτρίχωση της μασχάλης να χρησιμοποιείτε ηλεκτρική
ξυριστική μηχανή ή κρέμες αποτρίχωσης και όχι λεπίδες
ή αποτριχωτικά κεριά.
 Να διατηρείτε το δέρμα καθαρό και στεγνό, η χρήση ενυδατικής
κρέμας θα το κρατά μαλακό και λείο και εμποδίζει τα σκασίματα.
 Για τα νύχια και τις παρανυχίδες είναι προτιμότερο να κόβονται
με νυχοκόπτη αντί με ψαλίδι.
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 Αποφεύγετε τις σφικτές τιράντες, τα σφικτά εσώρουχα
και τα σφικτά κοσμήματα.
 Όταν θα σας μετρήσουν την αρτηριακή πίεση ή όταν θα σας
πάρουν αίμα ή θα χορηγήσουν ενδοφλέβια θεραπεία, να θυμάστε
ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν στο επηρεασμένο χέρι.
 Μη χρησιμοποιείτε το επηρεασμένο χέρι για να σηκώσετε
βάρος πέραν του μισού κιλού.
 Την τσάντα μη την κρεμμάτε στον ώμο της επηρεασμένης
πλευράς.
 Μη ξεχνάτε να κάνετε τις ειδικές ασκήσεις για το χέρι που σας
έχει διδάξει η φυσιοθεραπεύτρια ή η νοσηλεύτρια του μαστού.
(Βλέπε βιβλιάριο πρόσεξε το χέρι σου από το λεμφοίδημα).
Για περισσότερες πληροφορίες, μιλήστε με την ειδική
νοσηλεύτρια μαστού ή με τη θεραπεύτρια λεμφοιδήματος.

Τα βιώματα της χειρουργικής επέμβασης στο μαστό
Όλες οι εγχειρήσεις που γίνονται στο μαστό λόγω καρκίνου,
αφήνουν πίσω τους μια τραυματική εμπειρία, στην κάθε γυναίκα.
Η μερική ή η ολική απώλεια του μαστού αλλάζει την εικόνα
του σώματος και ίσως να επηρεάσει την αυτοπεποίθηση της
γυναίκας. Σχεδόν όλες οι γυναίκες χρειάζονται χρόνο για
να μπορέσουν να αποδεκτούν την απώλεια και την αλλαγή
στην εικόνα του σώματός τους.
Η κάθε γυναίκα προσπαθεί με διάφορους τρόπους και μεθόδους
να αποδεκτεί την αλλαγή στο σώμα της. Μερικές γυναίκες
προτιμούν να δουν το αποτέλεσμα της εγχείρησης όταν
θα είναι μόνες τους και κάποιες άλλες προτιμούν να έχουν για
συμπαράσταση το σύντροφο ή κάποιο φιλικό πρόσωπο ή τον
ιατρό ή τη νοσηλεύτριά τους, ιδιαίτερα όταν θα δουν για πρώτη
φορά τη χειρουργημένη περιοχή του μαστού.
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Όπως και να γίνει, οι πρώτοι μήνες είναι δύσκολοι και επικρατεί
πραγματική σύγχιση και αναστάτωση. Τα συναισθήματα στις
περισσότερες γυναίκες αλληλοσυγκρούονται. Η βαθειά θλίψη,
ο φόβος, το σοκ, ο θυμός και η δυσανασχέτιση είναι ανάμεικτα,
όμως επέρχεται η ανακούφιση, με τη θετική σκέψη ότι
ο καρκίνος έχει εντοπιστεί και αφαιρεθεί από το σώμα. Έτσι
αρκετές γυναίκες προσπαθούν να αποδεκτούν το αποτέλεσμα
της χειρουργικής επέμβασης στο μαστό τους και επιδιώκουν ένα
νέο ξεκίνημα στη ζωή τους.
Πάντα υπάρχει η διάθεση για βοήθεια και συμπαράσταση καμμιά
γυναίκα που βιώνει τέτοιου είδους εμπειρία δεν μπορεί
να ανταπεξέλθει στις τόσες δυσκολίες από μόνη της εκτός κι
αν το θελήσει. Σε πολλά νοσοκομεία υπάρχει η εξειδικευμένη
νοσηλεύτρια για το μαστό, που είναι εδικά εκπαιδευμένη στη
συμβουλευτική και στήριξη των γυναικών τη δεδομένη στιγμή
που θα τη χρειαστούν. Οι ιατροί επίσης έχουν αρκετή πείρα και
βοηθούν αρκετά καλά τις γυναίκες που βρίσκονται
σ’ αυτή την τραυματική κατάσταση.
Η στήριξη από το σύντροφο που δείχνει ενδιαφέρον ή από κάποιο
στενό φιλικό πρόσωπο δυνατό να είναι πολύτιμη. Όμως τα
προγράμματα στήριξης που εφαρμόζουν οι εθελοντικές
οργανώσεις ασθενών με καρκίνο μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά.
Η γνωριμία και οι συναντήσεις με άλλες γυναίκες που πέρασαν
την ίδιαν εμπειρία είναι μέρος της ψυχολογικής υποστήριξης.
Αρκετές γυναίκες επίσης ζητούν και παίρνουν βοήθεια από τους
ειδικούς ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές ή άλλους συμβούλους
και συμμετέχουν σε ομάδες αυτοβοήθειας.
H χειρουργική επέμβαση στο μαστό δεν επηρεάζει τη σεξουαλική
ικανότητα. Αυτό που μπορεί να συμβεί είναι να επηρεαστεί
η σεξουαλική διάθεση λόγω της έντονης συναισθηματικής
φόρτισης που βιώνει η γυναίκα. Όλες οι γυναίκες, ανεξάρτητα
από την ηλικια τους, έχουν την ανάγκη να νοιώθουν οι ίδιες
πρώτα ωραία με το σώμα τους για να μπορούν αισθησιακά
να έχουν ολοκληρωμένη σεξουαλική δραστηριότητα. Ο φόβος
της απόρριψης από το σύντροφο κάνει τις γυναίκες
να τρομάζουν στην ιδέα, κι έτσι δεν επιτρέπουν να αγγίξει
ή έστω να δει το σώμα τους.
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Όμως δεν υπάρχει σωστή ή λανθασμένη στιγμή για το πότε
και πως θα κάνετε αυτή την κίνηση και να επιτρέψετε να συμβεί.
Όλα εξαρτώνται από το πως αισθάνεται η κάθε γυναίκα και από
τη μεταξύ τους σχέση.
Μερικές γυναίκες νοιώθουν τρωτές και ευάλωτες και έχουν την
ανάγκη να παραμείνουν μόνες τους, μέχρι να βρουν το κουράγιο
και την ανάλογη δύναμη, για να μπορέσουν να δεκτούν δικούς
τους ανθρώπους ακόμη και τον αγαπημένο τους σύντροφο.
Άλλες όμως γυναίκες, σχεδόν αμέσως μετά που θα συνέλθουν
από την εγχείρηση, χρειάζονται να νοιώσουν ένα τρυφερό
άγγιγμα για να απαλλαγούν από το έντονο αίσθημα της πιθανής
απόρριψης.
Αν όντως έχετε επιτρέψει σε κάποιο άτομο και να δει πως
φαίνεται αυτή η αλλαγή στο σώμα σας, ήδη έχετε κάνει
το πρώτο βήμα αποδοχής στην αλλαγή της εμφάνισης σας.
Πάντως δεν χρειάζεται να είστε μόνη όταν θα δείτε
τη νέα εικόνα και την αλλαγή στο σώμα σας, εκτός κι αν
το επιθυμείτε έντονα. Αν το πρώτο βράδυ στο σπίτι μετά
την επιστροφή από το νοσοκομείο, νοιώθετε ενδοιασμό ή
δισταγμό να βγάλετε τα ρούχα σας μπροστά στο σύντροφο,
πρέπει πάνω απ’ όλα, κι αυτό ίσως σας ανακουφίσει, να σκεφτείτε
ήρεμα, ότι ο σύντροφός σας έχει ήδη ενημερωθεί και είναι
προετοιμασμένος για τις πιθανές αντιδράσεις σας, ακόμη
και για την εικόνα του σώματός σας.
Όταν θα είσαστε έτοιμη να δείξετε στο σύντροφό σας
το χειρουργημένο μέρος, μπορείτε αν θέλετε να γίνει με
τη βοήθεια της ειδικής νοσηλεύτριας για το μαστό ή με
τον ιατρό.
Τα παρήγορα λόγια, που στην αρχή φαίνονταν τετριμμένα και
κοινότυπα, με το πέρασμα του χρόνου αρχίζουν να
επαληθεύονται. Στο σημείο της εγχείρησης, το οίδημα υποχωρεί,
οι μώλωπες απαλείφονται και το δέρμα παίρνει το φυσιολογικό
του χρώμα και το σημάδι της τομής γίνεται λιγότερο εμφανές.
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Και ενώ εσείς χρησιμοποιούσατε τη μαλακή πρόσθεση όταν
φορούσατε το στηθόδεσμό σας, αυτό σας βοήθησε σιγά-σιγά
να ξαναβρείτε τη χαμένη σας αυτοπεποίθηση.
Μέχρις εδώ έχουμε σκιαγραφήσει σε συντομία τις άμεσες
ψυχολογικές αντιδράσεις και τα συναισθήματα που προκαλούνται
με τη χειρουργική αφαίρεση του καρκίνου του μαστού. Αυτό
δε σημαίνει και ούτε υπονοείται πως μέσα σε τόσο σύντομο
χρονικό διάστημα θα νοιώθετε κι όλας υπέροχα και ότι θα έχετε
αποδεκτεί πλήρως την αλλαγή της εικόνας του σώματός σας.
Αυτά τα συναισθήματα θα σας γυροφέρνουν για αρκετό καιρό,
ιδιαίτερα όταν θα πλησιάζει ο χρόνος για τις ιατρικές εξετάσεις
και την επαναξιολόγηση της υγείας σας. Τα νέα δεδομένα και οι
συναισθηματικές αλλαγές λόγω φόβου, θυμού, σας βαραίνουν
με ένα σωρό από ανασφάλειες.
Για τις γυναίκες που είναι χωρίς σύντροφο, που βιώνουν αυτήν
την εμπειρία, αισθάνονται πολύ άβολα και έχουν μεγαλο άγχος,
για τη δεδομένη στιγμή που θα τύχει να σχετισθούν με κάποιον
αργότερα, γιατί τις προβληματίζει έντονα η εικόνα του σώματος
τους καθώς και η περαιτέρω σεξουαλική σχέση.
Τη στήριξη που χρειάζεστε θα την έχετε άμεσα και αμέσως μετά
την εγχείρηση αν τη ζητήσετε από τις οργανώσεις των ασθενών
με καρκίνο.
Τα προγράμματα και οι ομάδες στήριξης που προσφέρουν
οι οργανώσεις ασθενών με καρκίνο και το εξειδικευμένο
προσωπικό τους που αποτελούνται κυρίως από άτομα που είχαν
την εμπειρία του καρκίνου μπορούν να σας καταλάβουν και να
σας δώσουν ουσιαστική βοήθεια. Ακόμη και σε προσωπικό
επίπεδο μπορείτε να έχετε την υποστήριξη των ειδικών συμβούλων
ψυχολόγων, ψυχοθεραπευτών ή κοινωνικών λειτουργών.
Ο καρκίνος του μαστού και η χειρουργική αντιμετώπιση του,
ανατρέπουν τη ψυχοσωματική κατάσταση της κάθε γυναίκας
που βιώνει μια τέτοια εμπειρία. Γι’ αυτό χρειάζεται αρκετός
χρόνος και με ψυχραιμία να αναζητηθεί η κατάλληλη υποστήριξη
από οποιοδήποτε που να γνωρίζει και να είναι σε θέση να την
προσφέρει
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Ακτινοθεραπεία
Οι γυναίκες με καρκίνο του μαστού μετά τη χειρουργική
επέμβαση υποβάλλονται συχά σε ακτινοθεραπεία για πρόληψη
τοπικής υποτροπής.
Αν έχει γίνει μαστεκτομή, η ακτινοθεραπεία θα χορηγηθεί στην
αντίστοιχη περιοχή του θώρακα για να καταστρέψει τα καρκινικά
κύτταρα που τυχόν να παρέμειναν στην περιοχή της επέμβασης.
Δεν είναι όμως απαραίτητο όλες οι γυναίκες με μαστεκτομή να
υποβληθούν σε ακτινοθεραπεία.
Αν έχει γίνει ογκεκτομή ή μερική μαστεκτομή θα χορηγηθεί
ακτινοθεραπεία στον υπόλοιπο μαστό που παρέμεινε, για
να εξοντωθούν τα καρκινικά κύτταρα που τυχόν να υπάρχουν
στην περιοχή.
Αν οι λεμφαδένες από την αντίστοιχη μασχάλη έχουν αφαιρεθεί
εξ ολοκλήρου, τότε ίσως να μη χρειάζεται ακτινοθεραπεία στην
περιοχή της μασχάλης. Αν όμως δεν έχουν αφαιρεθεί ή έχει
αφαιρεθεί μικρός αριθμός λεμφαδένων, τότε η ακτινοθεραπεία
στην περιοχή της μασχάλης, ίσως κριθεί αναγκαία από τον
Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγο.
Η ακτινοθεραπεία θεραπεύει τον καρκίνο με τη χορήγηση
της πρέπουσας δόσης ακτινοβολίας που θα καταστρέψει
τα καρκινικά κύτταρα, χωρίς να γίνει σοβαρή βλάβη στα υγιή
κύτταρα της περιοχής.
Η πιο συνηθισμένη μορφή ακτινοθεραπείας που χρησιμοποιείται
στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού είναι η εξωτερική
ακτινοθεραπεία.
 Εξωτερική ακτινοθεραπεία
Αυτή η μέθοδος ακτινοθεραπείας, χορηγείται σε
Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα. Η θεραπεία γίνεται καθημερινά
από Δευτέρα – Παρασκευή συνήθως, και το Σαββατοκυρίακο
θεωρείται περίοδος ξεκούρασης. Η διάρκεια που θα πάρει η όλη
σειρά της θεραπείας, εξαρτάται από το μέγεθος και τον τύπο
του όγκου. Ο Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος θα σας ενημερώσει
με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες και επεξηγήσεις που
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χρειάζεστε. Για τη χορήγηση της ακτινοθεραπεία δεν χρειάζεται
η εισαγωγή της ασθενούς στο νοσοκομείο εκτός κι αν βρίσκεται
στον κλινικό χώρο σαν εσωτερική ασθενής για άλλου είδους
θεραπείες, οπόταν η υπεύθυνη νοσηλεύτρια του θαλάμου
θα διευθετήσει την καθημερινή μεταφορά της
στο ακτινοθεραπευτικό τμήμα.

Ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα

Η ασθενής για να πάρει τη θεραπεία της πρέπει να είναι ξαπλωμένη στη θέση που θα της υποδείξει ο ακτινογράφος θεραπείας.
Η θέση ίσως να μην είναι και τόσο αναπαυτική, όμως ο χρόνος
που χρειάζεται για να χορηγηθεί η θεραπεία είναι πάρα πολύ
σύντομος. Για κάποιες γυναίκες με καρκίνο του μαστού,
η εξωτερική ακτινοθεραπεία ίσως να είναι η μόνη θεραπεία
που θα πρέπει να πάρουν μετά από την ογκεκτομή, τη μερική
ή την ολική μαστεκτομή.
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Με την εξωτερική ακτινοθεραπεία δε σημαίνει πως εσείς
θα εκπέμπετε ακτινοβολία στους γύρω σας.
Είστε απόλυτα ασφαλής και μπορείτε
να συναναστρέφεστε ακόμη και με μικρά παιδιά.

 Ο προγραμματισμός της ακτινοθεραπείας
Ο προγραμματισμός της θεραπείας είναι προσεγμένος και
σχολαστικός.
Ο σχεδιασμός της ακτινοθεραπείας γίνεται στο
ακτινοθεραπευτικό τμήμα, όπου κάτω από ένα μηχάνημα
τον εξομοιωτή θεραπείας (simulator), θα γίνουν οι απαραίτητες
ακτινογραφίες της περιοχής που θα ακτινοβοληθούν.
Ο ακριβής σχεδιασμός της θεραπείας είναι αναγκαίος και
τα αποτελέσματα του σχεδιασμού και του προγραμματισμού
θα πρέπει να ικανοποιήσουν τον Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγο,
ο οποίος θα έχει την ευθύνη και την επίβλεψη της θεραπείας.
Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός μπορεί να ολοκληρωθεί
σε 2-3 επισκέψεις. Οι διαστάσεις και τα σημεία που θα περάσει
η ακτινοβολία, θα σχεδιαστούν και πάνω στο δέρμα, έτσι
οι ακτινογράφοι θεραπείας, θα γνωρίζουν με σαφήνεια κάθε
φορά που θα έρχεστε για θεραπεία, την ακριβή θέση και
τα σημεία που θα κατευθύνουν την ακτινοβολία.
Μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος της ακτινοθεραπείας η περιοχή
που ακτινοβολείται θα πρέπει να διατηρείται στεγνή για να μην
ερεθιστεί το δέρμα, αλλά και για να μη σβήσουν τα σημάδια του
σχεδιασμού.
Πιθανό κατά το σχεδιασμό να χρειασθεί να γίνουν κάποια πολύ
μικρά σημαδάκια με τατουάζ, αν φυσικά το επιτρέψει η ασθενής.
Αυτά θα είναι μόνιμα και λίγο επώδυνα τη στιγμή που θα γίνουν.
Οι συμβουλές για τη φροντίδα του δέρματος της περιοχής που
θα ακτινοβοληθεί ποικίλουν από νοσοκομείο σε νοσοκομείο.
Κάποιοι συμβουλεύουν να μη πλένεται καθόλου η περιοχή μέχρι
να τελειώσει η θεραπεία. Κάποιοι άλλοι συμβουλεύουν να
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πλένεται και να στεγνώνεται η περιοχή με μαλακό πετσετάκι,
χωρίς να τρίβεται για να μην ερεθιστεί το δέρμα.
Τα αρωματικά σαπούνια, οι πούδρες, τα αποσμητικά, οι κρέμες
και τα αρώματα προκαλούν επίσης ερεθισμό στο δέρμα, γι’αυτό
η χρήση τους πρέπει να αποφεύγεται.
Πριν τη χορήγηση της ακτινοθεραπείας, ο/η ακτινογράφος
θεραπείας θα βεβαιώνεται ότι η ασθενής νοιώθει άνετα
στη θέση πάνω στο ειδικό στρώμα του μηχανήματος
ακτινοβολίας. Στο δωμάτιο θεραπείας θα παραμείνει για λίγα
λεπτά μόνη, θα μπορεί όμως να μιλήσει με τον/την ακτινογράφο
θεραπείας που θα την επιβλέπει με προσοχή μέσα από το
σύστημα κλειστής παρακολούθησης του χώρου.
Η ακτινοθεραπεία δεν είναι επώδυνη αλλά θα πρέπει η ασθενής
να παραμείνει ακίνητη μέχρι να τελειώσει.
Κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας το χέρι και οι ώμοι
τοποθετούνται σε ειδική θέση για μερικές φορές μπορεί να
προκληθεί πιάσιμο στους μύες και στον ώμο και μπορεί να
παρουσιαστεί πόνος. Η φυσιοθεραπεύτρια θα βοηθήσει
με ειδικές ασκήσεις για την ανακούφιση του πόνου και
της δυσκινησίας.
 Βραχυθεραπεία
Η βραχυθεραπεία είναι είδος ακτινοθεραπείας που χορηγείται με
εντελώς διαφορετικό τρόπο απ’ ότι η εξωτερική ακτινοθεραπεία.
Χορηγείται στις γυναίκες με καρκίνο του μαστού πάρα πολύ σπάνια.
 Παρενέργειες
Οι παρενέργειες της ακτινοθεραπείας στο μαστό συνήθως είναι:
κοκκίνισμα και ξεφλούδισμα του δέρματος, ναυτία και κούραση.
Αυτές οι παρενέργειες υποχωρούν σταδιακά αμέσως μετά
τη συμπλήρωση της θεραπείας εκτός από την κούραση
που συνεχίζεται και υποχωρεί λίγους μήνες αργότερα.
Ο μαστός, στις περιπτώσεις ογκεκτομής ή μερικής μαστεκτομής,
μετά από την ακτινοθεραπεία φαίνεται πιο σφικτός και μπορεί
να αφήσει κάποιες κοκκινίλες στο δέρμα οι οποίες προέρχονται
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από τη ρήξη (σπάσιμο) τριχοειδών αιμοφόρων αγγείων. Σίγουρα
όμως στις περισσότερες γυναίκες η εικόνα του μαστού
είναι ικανοποιητική.
Κάποιες από τις παρενέργειες ίσως να διαρκέσουν περισσότερο
από ότι συνήθως. Παρόλο που αυτό είναι σπάνιο μπορεί
να οφείλεται στον τρόπο χορήγησης της ακτινοθεραπείας
ή από τον τύπο του ακτινοθεραπευτικού μηχανήματος.
Αν έχετε οποιεσδήποτε παρενέργειες μετά την ακτινοθεραπεία
θα πρέπει να μιλήσετε με τον ιατρό. Αν οι παρενέργειες αυτές
αφορούν την κίνηση του ώμου, πόνο στις πλευρές ή υπάρχει
δυσκολία στην αναπνοή, θα πρέπει να επισπεύσετε τη συνάντηση
σας με τον ιατρό.

Η φαρμακευτική θεραπεία του καρκίνου του μαστού
Η χρήση φαρμάκων για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού
είναι βασική μορφή αντιμετώπισης. Οι κυριότερες
φαρμακευτικές θεραπείες που χορηγούνται είναι
η ορμονοθεραπεία, η χημειοθεραπεία και τα μονοκλωνικά
αντισώματα.

Ορμονοθεραπεία
Ορμονοθεραπεία είναι η χρήση φαρμάκων που με τη δράση τους
μειώνουν ή σταματούν την ανάπτυξη των ορμονοευαίσθητων
καρκινικών κυττάρων δηλαδή των κυττάρων που έχουν
ορμονικούς υποδοχείς (οιστρογόνων και προγεστερόνη) που
πιθανό να έχουν ξεφύγει από τον όγκο του μαστού.
Παρεμποδίζει τη φυσιολογική παραγωγή των γυναικείων
ορμονών ή προλαμβάνει την προσκόλληση των ορμονών πάνω
στα καρκινικά κύτταρα και έτσι δεν αναπτύσσονται ή εμποδίζει
τα ορμονοευαίσθητα καρκινικά κύτταρα να προμηθευθούν
τις ορμόνες που χρειάζονται για να αναπτυχθούν.
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Τα φάρμακα της ορμονοθεραπεία που περιγράφονται πιο κάτω
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αντιμετώπιση του καρκίνου
του μαστού. Αν κάποιος τύπος φαρμάκου δε θα έχει θετική
επίδραση, ο ιατρός θα προσπαθήσει να δώσει άλλο είδος μέχρι
να βρεθεί το πιο κατάλληλο.
Με την ορμονοθεραπεία εμποδίζεται η παραγωγή συγκεκριμένων
ορμονών στον οργανισμό. Δεσμεύει τους ορμονικούς υποδοχείς
που υπάρχουν στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων ή
υποκαθιστούν τις φυσικές ορμόνες με χημικές που είναι όμοιες
τους και τις οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν
τα καρκινικά κύτταρα.
Κριτήρια επιλογής φαρμάκων ορμονοθεραπείας
 η ηλικία
 η εμμηνόπαυσης
 ο βαθμός θετικότητας ορμονικών υποδοχέων
 το στάδιο και βαθμός κακοήθειας του όγκου
 το γενικό ιατρικό ιστορικό
 η λήψη φαρμάκων για άλλες παθήσεις
 θετικό ΗΕR2
Το Διεθνές ινστιτούτο για την άσκηση Άριστης Κλινικής
(National Institute for Clinical Excellence - NICE) συστήνει σαν
πρώτη γραμμή ορμονοθεραπείας την χορήγηση Αναστολέων
της Αρωματασάσης για τις εμμηνοπαυσιακές γυναίκες που
η διάγνωση του καρκίνου έγινε στα αρχικά στάδια της νόσου
με την ένδειξη χαμηλού κινδύνου επανεμφάνισης του καρκίνου.
Επίσης είναι δυνατό να χορηγηθούν αναστολείς της Αρωματάσης
σε γυναίκες που δεν μπορούν να πάρουν Ταμοξιφένη ή έχουν
σοβαρές παρενέργειες στην Ταμοξιφένη.
Άλλη σύσταση από το Διεθνές Ινστιτούτο NICE είναι η αντικατάσταση
της Ταμοξιφένης με Αναστολείς της Αρωματάσης στις γυναίκες που
ήδη παίρνουν για 2-3 χρόνια Ταμοξιφένης και έγιναν εμμηνοπαυσία.
Παρόμοιο φάρμακο με την Ταμοξιφένη, είναι η Φουλβεστράνη, η
οποία έχει επίσης αντι-οιστρογονική δράση και χρησιμοποιείται
στον μεταστατικό καρκίνο.
Για τις γυναίκες με επηρεασμένους λεμφαδένες και που τους
χορηγήθηκε Ταμοξιφένη για 5 χρόνια, το Διεθνές Ινστιτούτο
NICE συστήνει τη χορήγηση Αναστολέων της Αρωματάσης για
3 χρόνια επιπλέον.
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Φάρμακα και χειρισμοί που μειώνουν την παραγωγή οιστρογόνων
 Αντι-οιστρογόνα
Ταμοξιφένη (Tamoxifen, Nolvadex ή Tamofen)
Είναι η πιο συνηθισμένη μορφή ορμόνης που χρησιμοποιείται
τόσο στη θεραπεία σταθεροποίησης όσο και στη θεραπεία του
προχωρημένου καρκίνου του μαστού.
Με απλά λόγια, η Ταμοξιφένη εμποδίζει με τη δράση της
την προσκόλληση των οιστρογόνων πάνω στα καρκινικά κύτταρα
και έτσι περιορίζεται ο πολλαπλασιασμός και η ανάπτυξη τους.
Η Ταμοξιφένη χορηγείται καθημερινά με τη μορφή χαπιού.
Συνήθως προκαλεί κάποιες ανεπιθύμητες παρενέργειες όπως
εξάψεις, τάση για αύξηση του σωματικού βάρους, ξηρότητα
στον κόλπο ή εκκρίσεις από τον κόλπο, διαταραχές περιόδου.
Με την πάροδο του χρόνου όμως αυτές οι παρενέργειες
υποχωρούν από μόνες τους. Αν κάποιες παρενέργειες είναι
έντονες θα πρέπει να το συζητήσετε με τον ιατρό.
Πολύ σπάνια, η Ταμοξιφένη μπορεί να προκαλέσει καρκίνο
στο ενδομήτριο. Σίγουρα αυτό προκαλεί φοβία, όμως πολύ
σπάνια μπορεί να συμβεί και είναι θεραπεύσιμο. H τακτική
παρακολούθηση από το γυναικολόγο θεωρείται απαραίτητη.
Επίσης η γυναικολογική εξέταση είναι απαραίτητη σε περίπτωση
κολπικής αιμορραγίας.
Η ωφελιμότητα δε της Ταμοξιφένης μακροπρόθεσμα είναι πολύ
πιο σημαντική.
 Άλλες σπάνιες παρενέργειες
Σπανιότερα επροκαλεί κόπωσης, αύξηση συχνότητας
καταρράκτη, ναυτία και δερματικό εξάνθημα. Επίσης υπάρχει
αυξημένος ο κίνδυνος ανάπτυξης θρόμβων (πήξης αίματος) στις φλέβες.
Η Ταμοξιφένη είναι συνήθως η πρώτη επιλογή ορμονοθεραπείας
σε προχωρημένο στάδιο καρκίνου του μαστού κι όταν ο καρκίνος
δεν έχει ανταπόκριση σ’ αυτό το φάρμακο, υπάρχουν πολλές και
διάφορες άλλες επιλογές.
 Aναστολείς της Αρωματάσης
Είναι ομάδα φαρμάκων τα οποία παρεμποδίζουν την παραγωγή
των οιστρογόνων από το λίπος, μύες, δέρμα, μαστούς διαμέσου
της αναστολής της δράσης ενός ενζύμου (αρωματάσης) που
είναι απαραίτητο για την παραγωγή οιστρογόνων από
τα ανδρογόνα. Είναι δραστικά μόνο σε γυναίκες που είναι στην
εμμηνόπαυση.
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Χορηγούνται καθημερινά με την μορφή χαπιού. Τέτοια είναι η
Αναστραζόλη, Πετροζόλη, Εξεμεστάνη. Συχνές παρενέργιες των
αναστολέων της αρωματάσης είναι αίσθημα κόπωσης, μυαλγίες
και αρθραλγίες, ανάπτυξη ή επιδείνωση οστεοπόρωσης, αύξηση
χοληστερόλης.
Στην κατηγορία αυτή ανοίκουν η Μεγεστρόλη και η
Μετροξυπρογεστερόνη. Η Προγεστερόνη παρουσιάζει πολύ λίγες
παρενέργειες όπως, ναυτία, διεγείρει την όρεξη, αυξάνει το
βάρος, εναποθέτει λίπος στην περιοχή του στομάχου και προκαλεί
ελαφριές μυϊκές κράμπες.
 Aπορυθμιστές της υπόφυσης (LHRH) ή αναστολείς
γοναδοτροπινών
Οι ωοθήκες για να παράξουν οιστρογόνα, ερεθίζονται από
τις ορμόνες, τις γοναδοτροπίνες που παράγονται από
την υπόφυση. Οι απορυθμιστές της υπόφυσης είναι μια ομάδα
από φάρμακα που δρουν και περιορίζουν τη λειτουργία της
υποφύσης κι έτσι δεν παράγονται οι ορμόνες αυτές, με τελικό
αποτέλεσμα να μη παράγονται οιστρογόνα από τις ωοθήκες, σαν
να έχουν αφαιρεθεί ή ακτινοβοληθεί.
Όταν σταματήσει η χορήγηση των φαρμάκων αυτών,
η λειτουργία των ωοθηκών μπορεί να επανέλθει, και αυτό
εξαρτάται από την ηλικία της γυναίκας κι έτσι αρκετοί ιατροί
σήμερα χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο ορμονοθεραπείας
αντί τη χειρουργική αφαίρεση των ωοθηκών ή την ακτινοβολία
τους που είναι μη αναστρέψιμες επεμβάσεις.
Οι παρενέργειες αυτών των φαρμάκων (Goserelin, Zoladex)
είναι παρόμοιες με τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης όπως
οι εξάψεις, ο ιδρώτας, απώλεια ερωτικής διάθεσης, πονοκέφαλος
και ο ευμετάβλητος ψυχισμός.
 Χειρουργική αφαίρεση ή αδρανοποίηση των ωοθηκών
Στις προ-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες, η αφαίρεση των ωοθηκών
επιφέρει δραστικά αποτελέσματα γιατί μειώνεται η ποσότητα των
οιστρογόνων που κυκλοφορούν στον οργανισμό.
Σε γυναίκες που έχουν περίοδο (προεμμηνοπαυσιακές)
η παραγωγή γυναικείων ορμονών (οιστρογόνα - προγεστερόνη)
γίνονται κυρίως από τις ωοθήκες.
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Επιφέρει πολύ καλά αποτελέσματα γιατί η ποσότητα των
οιστρογόνων που κυκλοφορούν στον οργανισμό μηδενίζεται.
Το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα επιτυγχάνει και η ακτινοβολία των
ωοθηκών με χαμηλές δόσεις ραδιενέργειας.
Η αφαίρεση των ωοθηκών, προκαλεί δυστυχώς την πρόωρη
εμμηνόπαυση και μπορεί για κάποιες γυναίκες που δεν έχουν
ακόμη τεκνοποιήσει ή δεν έχουν ολοκληρώσει την οικογένεια
τους, να είναι ιδιαίτερα σκληρό. Παράλληλα παρουσιάζουν
συμπτώματα εμμηνόπαυσης, όπως εξάψεις, ξηρό δέρμα,
εκνευρισμό και μελαγχολία.
Τα συμπτώματα μπορούν να αντιμετωπισθούν κατάλληλα,
η ειδική νοσηλεύτρια για το μαστό μπορεί να δώσει
πρακτικές λύσεις και αρκετή ψυχολογική υποστήριξη.
 Προγεστερονοειδή
Η Προγεστερόνη είναι η ορμόνη που φυσιολογικά υπερέχει
στις γυναίκες. Η συνθετική Προγεστερόνη είναι πιο δραστική και
συνήθως ο ιατρός τη χορηγεί υπό μορφή ένεσης ή χαπιών.

Xημειοθεραπεία
Η χημειοθεραπεία στον καρκίνο του μαστού
Σε κάποιες περιπτώσεις χορηγείται πριν από την χειρουργική
επέμβαση (neo-adyuvant chemotherapy) για την συρρύκνωση του
όγκου. Στις περισσότερες περιπτώσεις χορηγείται μετά τη
χειρουργική επέμβαση όταν ο ογκολόγος έχει τα κριτήρια της
πιθανής επανεμφάνισης του καρκίνου (adyuvant chemotherapy).
 Συμπληρωματική προφυλακτική χημειοθεραπεία (Adjuvant Therapy)
Η συμπληρωματική θεραπεία χορηγείται μετά τη χειρουργική
επέμβαση για να μειωθεί ο κίνδυνος της επανεμφάνισης ή της
διασποράς του καρκίνου. Μερικές φορές ένας αριθμός κυττάρων
μπορεί να ξεφύγουν από τον αρχικό καρκινικό όγκο και να
εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος ή του λεμφικού υγρού
και να προσβάλουν άλλα όργανα. Αυτά τα κύτταρα έχουν πολύ
μικρό μέγεθος και δεν διακρίνονται κατά την μικροσκοπική έρευνα.
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Ο τρόπος με τον οποίο τα καρκινικά κύτταρα του μαστού
μπορούν να διασπαρούν σε άλλα όργανα δεν είναι πλήρως
κατανοητός και έτσι είναι αδύνατο να προϋποθέσει κανείς για
την κάθε γυναίκα με καρκίνο του μαστού εάν θα επανεμφανιστεί
ο καρκίνος της ή όχι.
Ο ιατρός όμως, μελετά διάφορους παράγοντες και αξιολογεί
τις πιθανότητες που έχει ένας καρκίνος για να επανεμφανιστεί
ή όχι κι αν αυτές οι πιθανότητες είναι χαμηλές, τότε
η συμπληρωματική χημειοθεραπεία δεν είναι αναγκαία, αν όμως
οι πιθανότητες είναι υψηλές, τότε συνιστάται η χορήγηση
χημειοθεραπείας με ή χωρίς μονοκλωνικά αντισώματα.
Η συμπληρωματική χημειοθεραπεία μπορεί να συνδυαστεί με τη
χορήγηση ορμονοθεραπείας.
Η Χημειοθεραπεία χρησιμοποιεί κυτταροστατικά φάρμακα για
την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων (δες βιβλιάριο
κατανοώντας τη Χημειοθεραπεία).
Η Χημειοθεραπεία μπορεί να χορηγηθεί μετά τη χειρουργική
αφαίρεση του καρκίνου του μαστού, για να μειωθεί ο κίνδυνος
επανεμφάνισης του καρκίνου ή η διασπορά του σε άλλα όργανα
του σώματος και είναι γνωστή σαν συμπληρωματική προφυλακτική θεραπεία (Adjuvant Therapy).
Η Χημειοθεραπεία μπορεί επίσης να χορηγηθεί για τη θεραπεία
του προχωρημένου καρκίνου του μαστού (Advanced Therapy), είτε
γιατί επανήλθε ο καρκίνος ή είτε έχει προχωρήσει σε άλλα όργανα.
Χημειοθεραπεία μπορεί να χορηγηθεί και για σμίκρυνση του
όγκου στο μαστό πριν από τη χειρουργική επέμβαση. Αυτό ίσως
να έχει σαν αποτέλεσμα την αποφυγή της μαστεκτομής. Αν
αυτός ο προγραμματισμός θεραπείας είναι ο πλέον κατάλληλος,
σίγουρα ο ιατρός θα το συζητήσει με την ασθενή. (Neο adjuvant
chemotherapy)
Οι παράγοντες που καθορίζουν την πιθανότητα επανεμφάνισης
της νόσου είναι:
 το μέγεθος του όγκου
 ο τύπος
 η κατηγορία των καρκινικών κυττάρων (κάτω από το μικροσκόπιο)
 η παρουσία ορμονοϋποδεχέων και υποδοχέων πρωτεḯνη HER2
στον καρκινικό όγκο
 ο επηρεασμός των λεμφαδένων της μασχάλης
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Στις προ-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες, η χημειοθεραπεία και
η ορμονοθεραπεία είναι μια ενδεδειγμένη μέθοδος
συμπληρωματικής θεραπείας. Η ορμονοθεραπεία με Ταμοξιφένη
έχει αποδειχθεί ωφέλιμη. Η αναστολή της λειτουργίας
των ωοθηκών – μόνιμα κατόπιν χειρουργικής αφαίρεσης ή
με ακτινοβολία, ή είτε προσωρινά κατόπι χορήγησης
αναστολέων γοναδοτροπινών LHRH – ZOLADEX – είναι επίσης
βοηθητική.
Στις μετα – εμμηνοπαυσιακές γυναίκες η Ταμοξιφένη και οι
αναστολείς της αρωμάτωσης είναι η πιο διαδεδομένη θεραπεία.
Μπορεί να δοθεί συμπληρωματικά και
χημειοθεραπεία κάτω από κάποιες προϋποθέσεις.
Η συμπληρωματική - προφυλακτική θεραπεία, περιορίζει
τον κίνδυνο για επανεμφάνιση του καρκίνου για
να διασπαρεί, δεν μηδενίζεται όμως.

To όφελος της χημειοθεραπείας
Για κάποιες γυναίκες ο κίνδυνος επανεμφάνισης της νόσου
είναι μικρός. Η χημειοθεραπεία περιορίζει την πιθανή υποτροπή
της νόσου. Σε άλλες γυναίκες όμως ο κίνδυνος επανεμφάνισης
της νόσου είναι μεγάλος και η χημειοθεραπεία στοχεύει στην
παρεμπόδιση και την απομάκρυνση μιας τέτοιας πιθανότητας.
Ο ιατρός θα εξηγήσει και θα συζητήσει με την ασθενή και τους
οικείους της για όλες τις επιλογές.
Στον προχωρημένο καρκίνο του μαστού η χημειοθεραπεία
μπορεί να ανακουφίσει από τα συμπτώματα του καρκίνου
και να συμβάλει στην καλή ποιότητα ζωής.

Τα φάρμακα της χημειοθεραπείας στο μαστό
Στη χημειοθεραπεία υπάρχουν πολλά και διαφορετικά είδη
κυτταροστατικών φαρμάκων (αντικαρκινικά φάρμακα) που
χορηγούνται σε συνδιασμό μεταξύ τους (chemotherapy regimen).
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Τα πιο συνηθισμένα κυτταροστατικά φάρμακα που
χρησιμοποιούνται κατά του καρκίνου του μαστού είναι:
 cyclophosphamide
 epirubicin
 fluovouracil (SFU)
 methotrexate
 paclitaxel (taxol)
 doxorubicin (Andriamycin)
 docetaxel (taxotere)
και άλλα επίσης.
Ο πιο συνηθισμένος συνδιασμός φαρμάκων (σχήμα θεραπείας)
είναι:
 FEC = 5FU Fluovouracil, Epirubicin και Cyclophosphemide
 AC = Doxorubicin (Andriamycin) και Cyclophosphemide
 CMF = Cyclophosphamide, Methodraxate και 5FU
 E-CMF = Epirubicin και CMF
 FEC-T = FEC και Docetaxel (Taxotere)
 AC-T = Doxorubicin - cyclophosphamide and Paclitaxel
Η χημειοθεραπεία διαρκεί μερικές ώρες συνήθως και
επαναλαμβάνεται κάθε 2, 3 ή 4 βδομάδες. Το όλο πρόγραμμα
ολοκληρώνεται σε μερικές εβδομάδες σύμφωνα με την
τον τύπο του καρκίνου. Ενδιάμεσα στην κάθε σειρά θεραπείας
ακολουθεί περίοδος ανάρρωσης από τις πιθανές αναμενόμενες
παρενέργειες των φαρμάκων.
Ο ιατρός δίνει εκτενή ενημέρωση στην ασθενή για το σχήμα της
θεραπείας που θα ακολουθήσει, και ακούει με προσοχή τις τυχόν
απορίες ή ερωτήσεις της ασθενούς ή των οικείων της, και δίνει
όλες τις δέουσες απαντήσεις.
Ο ιατρός για να προχωρήσει στη χορήγηση της θεραπείας θα
πρέπει να έχει την ενυπόγραφη συγκατάθεση της ασθενούς.
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Η χημειοθεραπεία μπορεί να σας χορηγηθεί κυρίως
σαν εξωτερικός ασθενής στο τμήμα ημερήσιας θεραπείας,
αλλά σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται
η παραμονή για λίγες μέρες στο νοσοκομείο.

 Χημειοθεραπεία σταθεροποίησης – συντήρησης.
Οι ορμόνες που κυκλοφορούν στο αίμα μας για να μπορέσουν
να ασκήσουν τη δράση τους κολλούν σε εξειδικευμένες για
την κάθε ορμόνη περιοχές των κυττάρων. Αυτές οι περιοχές
λέγονται ορμονικοί υποδοχείς των κυττάρων και τέτοιους
υποδοχείς έχουν και τα καρκινικά κύτταρα
Ο ιατρός θα επιμετρήσει διάφορους παράγοντες και
θα αποφασίσει τη χορήγηση χημειοθεραπείας στον κατάλληλο
χρόνο. Αυτοί οι παράγοντες είναι:
- Η εμμηνόπαυση
- Το μέγεθος του καρκινικού όγκου
- Η μικροσκοπική ταξινόμηση του όγκου
- Ο επηρεασμός των λεμφαδένων της μασχάλης
 Χημειοθεραπεία σε προχωρημένο καρκίνο του μαστού (Advanced Therapy) Επανεμφάνιση της ασθένειας ή μεταστάσεις.
Οι περισσότερες γυναίκες μετά από την ενδεδειγμένη
συμπληρωματική θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού,
δεν παρουσιάζουν κανένα άλλο πρόβλημα, όμως, για κάποιες
γυναίκες ο καρκίνος του μαστού επανεμφανίζεται ή κάνει
μεταστάσεις σε άλλα όργανα του σώματος. Αυτό λέγεται
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προχωρημένος καρκίνος του μαστού και μπορεί να
αντιμετωπιστεί με ορμονοθεραπεία ή και με χημειοθεραπεία
σύμφωνα με τις υπάρχουσες προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα
των διαφόρων κλινικών εξετάσεων που θα γίνουν για
την επιμέτρηση της έκτασης του προβλήματος.
Ο ιατρός θα σας ενημερώσει για τη θεραπεία που πρέπει
να ακολουθήσετε και τις παρενέργειες από τη θεραπεία.
Η ειδική νοσηλεύτρια μαστού και οι εθελοντικές οργανώσεις
ασθενών με καρκίνο μπορούν να βοηθήσουν και να λύσουν
απορίες σχετικά με τη θεραπεία, τις παρενέργειες της και την
αντιμετώπιση τους όπως και για τα ψυχοσωματικά προβλήματα
που πιθανό να προκύψουν.

Οι παρενέργειες της χημειοθεραπείας
Η χημειοθεραπεία μερικές φορές παρουσιάζει κάποιες
ανεπιθύμητες παρενέργειες. Από τις εμπειρίες αρκετών
γυναικών οι παρενέργειες της χημειοθεραπείας μπορούν
να αντιμετωπιστούν αρκετά καλά με τα φάρμακα πρόληψης
και ελέγχου των συμπτωμάτων από τις παρενέργειες.
Οι κυριότερες παρενέγειες και ο τρόπος που μπορεί να
αντιμετωπιστούν και να περιοριστούν καταγράφονται πιο κάτω:
 Πτώση της άμυνας του οργανισμού εναντίον των μολύνσεων.
Τα φάρμακα της χημειοθεραπείας καταστρέφουν τα καρκινικά
κύτταρα, που υπάρχουν στον οργανισμό. Παράλληλα όμως
επιφέρει και την προσωρινή μείωση των φυσιολογικών κυττάρων
στο αίμα (λευκά αιμοσφαίρια, ερυθρά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια).
Όταν παρουσιάζεται πτώση των λευκών αιμοσφαιρίων του
αίματος και αυτό μπορεί να συμβεί 8-10 μέρες μετά τη
χημειοθεραπεία, ο οργανισμός καθίσταται επιρρεπής και
περισσότερο ευάλωτος στις μολύνσεις και επικρατεί το αίσθημα
της κούρασης. Ο ιατρός προβαίνει σε συχνές αιματολογικές
εξετάσεις κι όταν χρειάζεται χορηγεί αντιβιοτικά για
να θεραπεύσει τυχόν μολύνσεις. Επίσης μπορεί να χορηγήσει
ενέσεις για να βοηθήσει τα λευκά αιμοσφαίρια να αυξηθούν.
Η παρουσία πυρετού πάνω από 38oC (100,5οF) ή η ξαφνική
αδιαθεσία επιβάλλει την άμεση επικοινωνία με τον
εφημερεύοντα ιατρό στο νοσοκομείο. (Δες έντυπο/πληροφορίες
για εξωτερικούς ασθενείς).
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 Αναιμία
Αν ο αριθμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο αίμα
(αιμοσφαιρίνη) είναι χαμηλός, η ασθενής θα νοιώθει κούραση και
ατονία. Μπορεί επίσης να νοιώθει δυσκολία στην αναπνοή. Όλα
αυτά είναι συμπτώματα της αναιμίας - της χαμηλής αιμοσφαιρίνης -.
Η θεραπεία της αναιμίας επιτυγχάνεται με τη μετάγγιση αίματος,
η οποία θα βοηθήσει στην τόνωση του οργανισμού και την
απαλλαγή από τις αναπνευστικές δυσκολίες.
 Μώλωπες και αιμορραγίες
Τα αιμοπετάλια είναι κύτταρα του αίματος τα οποία βοηθούν
στην πήξη του αίματος. Όταν τα αιμοπετάλια στο αίμα είναι σε
πολύ χαμηλά επίπεδα, θα παρατηρούνται μώλωπες στο σώμα από
μικροκτυπήματα ή μπορεί να παρατηρηθεί μεγάλη αιμορραγία
ακόμη κι από μικροκοψίματα ή γρατσουνίσματα.
Αν προσέξετε ανεξήγητους μώλωπες ή αιμορραγία
επικοινωνείστε αμέσως με τον εφημερεύοντα ιατρό.
(Δες έντυπο για εξωτερικούς ασθενείς).
 Ναυτία και εμετός
Μερικά φάρμακα της χημειοθεραπείας προκαλούν ναυτία
και εμετό. Ο ιατρός θα χορηγήσει αντιεμετικά φάρμακα πριν
από τη χημειοθεραπεία, για να προλάβει αυτά τα συμπτώματα.
Επίσης θα δώσει αντιεμετικά για να λαμβάνονται στο σπίτι
με όλες τις αναγκαίες οδηγίες.
Υπάρχουν αποτελεσματικά φάρμακα
για να μην αισθάνεστε ναυτία ή εμετό.
 Ερέθισμα στο στόμα
Κάποια κυτταροστατικά φάρμακα προκαλούν ερεθισμό ή μικρά
έλκη (πληγές) στο βλενογόνο του στόματος. Είναι αναγκαίο το
συχνό πλύσιμο του στόματος, ειδικά μετά από κάθε γεύμα με το
ειδικό διάλυμμα που θα χορηγήσει ο ιατρός. Η νοσηλεύτρια θα
δώσει όλες τις εξηγήσεις και θα δείξει τη σωστή χρήση. Αν
παρουσιαστούν συμπτώματα ανορεξίας κατά τη διάρκεια της
θεραπείας, τα συμπληρώματα διατροφής υπό μορφή ροφήματος
ή η πολύ μαλακή τροφή, σε μικρά και συχνά γεύματα διατροφής
είναι υποβοηθητικά.
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 Απώλεια μαλλιών – αλωπεκία
Μερικά κυτταροστατικά φάρμακα, όχι όλα, μπορεί να
προκαλέσουν προσωρινή πτώση των μαλλιών. Ο ιατρός θα
ενημερώσει την ασθενή αν στο θεραπευτικό σχήμα που θα της
χορηγηθεί περιλαμβάνονται τέτοιου είδους φάρμακα.
Άτομα που είχαν αυτή την εμπειρία, συνήθως εκάλυπταν
το κεφάλι τους με καπέλο, με σάλι ή με περούκα. Τα μαλλιά
φυτρώνουν ξανά στους 3-6 μήνες μετά τη θεραπεία.
Τις παρενέργειες της χημειοθεραπείας μπορεί να τις
χαρακτηρίσει κάποιος ελαφρές, κάποιος κουραστικές και
κάποτε ανυπόφορες. Όμως μετά τη συμπλήρωση της όλα
τα προβλήματα εξαφανίζονται.
Η δράση της χημειοθεραπείας έχει διαφορετική επίδραση από
άτομο σε άτομο. Μερικοί μπορούν και ανταπεξέρχονται καλά και
να συνεχίσουν να ζουν φυσιολογικά, άλλοι όμως νοιώθουν
μεγάλη κούραση.
Έχει σημασία να κάνετε αυτό που εσείς μπορείτε
και όσο μπορείτε χωρίς να κουράζεστε.
Στο ενημερωτικό βιβλιάριο «Κατανοώντας τη Χημειοθεραπεία»
θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και με περισσότερη
λεπτομέρεια για θέματα που ίσως σας απασχολούν.

Βιολογικές θεραπείες - στοχευμένες θεραπείες
Οι βιολογικές θεραπείες είναι παράγοντες που επιτίθενται με
μεγαλύτερη ακρίβεια σε συγκεκριμένους μοριακούς στόχους
στα καρκινικά κύτταρα. Ο τρόπος δράσης τους είναι
αποτελεσματικός χωρίς να επηρεάζουν πολύ τους φυσιολογικούς
ιστούς - άρα λιγότερες παρενέργειες.
Οι βιολογικοί παράγοντες ή στοχευμένες θεραπείες σταματούν
την εξέλιξη του καρκινικού κυττάρου. Αυτοί οι παράγοντες είναι
τα μονοκλωνικά αντισώματα. Χρειάζεται όμως και η
χημειοθεραπεία για να σκοτώσει το καρκινικό κύτταρο ή
οι βιολογικοί παράγοντες έχουν καλύτερη δράση με τη
παράλληλη χορήγηση ημειοθεραπείας.
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Μονοκλωνικά Αντισώματα
Tα μονοκλωνικά αντισώματα κατασκευάζονται σε βιοχημικά
εργαστήρια και χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του καρκίνου.
Έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν και να μπλοκάρουν τους
υποδοχείς μιας ειδικής πρωτεΐνης που βρίσκονται στην
επιφάνεια του κυττάρου και αποτρέπουν τη λειτουργία του.
Συνεργεί με τη χημειοθεραπεία ή την ακτινοθεραπεία και
επισπεύδει τη δράση τους απευθείας πάνω στον όγκο.
Η πιο γνωστή θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα είναι το
Trustuzumab (Herceptin). Επίσης στην κλινική πράξη πλέον
υπάρχει το lapatinip που είναι χάπι, το οποίο δρα με ελαφρά
διαφορετικό τρόπο από το Ηerseptin.
 Trastuzumab (Herceptin)
Το Herceptin ανήκει στην ομάδα των φαρμάκων που χορηγούνται
σαν στοχευμένες θεραπείες. Είναι τύπος μονοκλωνικών
αντισωμάτων. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα μονοκλωνικού
αντισώματος εναντίον του αυξητικού παράγοντα και
του πολλαπλασιασμού.
Έχει την ικανότητα να προσκολλάται και να παρεμποδίζει τους
υποδοχείς των πρωτεϊνών ΗΕR2 που βρίσκονται στην επιφάνεια
των κυττάρων στο να συνδεθούν με παράγοντες ανάπτυξης και
πολλαπλασιασμού των κυττάρων.
Χορηγείται όταν τα ευρήματα από τον έλεγχο του ΗΕR2
είναι θετικά και σε ψηλά επίπεδα.
Η χορήγηση του Herceptin στα πρώϊμα στάδια του καρκίνου
του μαστού γίνεται κάθε 3 εβδομάδες με διάρκεια ένα χρόνο.
Χορηγείται σε συνδιασμό με τη χημειοθεραπεία μετά τη
χειρουργική αφαίρεση του καρκίνου (adjuvand treatment).
Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί και προεγχειρητικά
(neo-adjuvand treatment).
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Στις χημειοθεραπείες που περιλαμβάνουν ανθρακυκλίνη
το Herceptin χορηγείται μετά τη συμπλήρωση της
χημειοθεραπείας. Ενώ στις χημειοθεραπείες που περιλαμβάνουν
ταξάνες το Herceptin χορηγείται παράλληλα.
Το Herceptin χορηγείται και στη θεραπεία του προχωρημένου
καρκίνου του μαστού, είτε με χημειοθεραπεία, είτε από μόνο του
ή και με ορμονοθεραπεία.
Το Herceptin χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση και μπορεί
να παρουσιάσει ήπια συμπτώματα γρίπης, διάρροιας και
πονοκέφαλου. Σε υπερτασικούς ασθενείς και σε ασθενείς
με καρδιολογικά προβλήματα, προηγούνται πάντοτε
καρδιολογικές εξετάσεις, για τον έλεγχο της καρδιακής
λειτουργίας.
 Lapatinib (Tyrerb)
To Lapatinib ανήκει κι’ αυτό στις στοχευμένες θεραπείες και
χορηγείται στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού με θετικό
ΗΕR2. Η δράση του φαρμάκου είναι ελαφρώς διαφορετική
από το Herceptin, μπλοκάροντας και τον υποδοχέα που είναι
εντός του κυττάρου. Εντάσσεται στην ομάδα φαρμάκων γνωστά
ως αναστολείς της ανάπτυξης και χορηγείται κυρίως για
τη θεραπεία προχωρημένου καρκίνου του μαστού σε συνδιασμό
με το capecitabine (xeloda) ή με ορμονοθεραπεία - αναστολείς
αρωματάσης.
Το Lapatinib είναι χάπι και χορηγείται μία φορά ημερησίως.
Οι παρενέργειες είναι ήπιες και περιλαμβάνουν διάρροιες,
κόπωση και εξάνθημα.

Άλλες θεραπευτικές εφαρμογές
Η ιατρική μελετά την εφαρμογή νεότερων θεραπευτικών
μεθόδων που αφορούν τη θεραπεία γυναικών με καρκίνο
του μαστού και περιλαμβάνει τη χορήγηση υψηλών δόσεων
χημειοθεραπείας και στη συνέχεια μεταμόσχευση μυελού των
οστών ή κυττάρων. Το όφελος από αυτή τη μέθοδο θεραπείας
δεν έχει ακόμη αποδειχθεί.
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Μπορώ να τεκνοποιήσω μετά τη θεραπεία;
Πρόσφατες έρευνες αναφέρουν πως η εγκυμοσύνη, μετά από
τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού, συνήθως δεν προκαλεί
υποτροπή της ασθένειας.
Αν εσείς και ο σύντροφός σας επιθυμείτε να τεκνοποιήσετε
θα πρέπει να το συζητήσετε με τον ιατρό που γνωρίζει πολύ καλά
το ιστορικό της υγείας σας και μπορεί να σας υποδείξει τους
κινδύνους και τις επιπλοκές από τα φάρμακα της χημειοθεραπείας
και της ορμονοθεραπείας. Επίσης πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτά
τα φάρμακα είναι πολύ τοξικά για το έμβρυο. Όσο πιο πολύ
χρόνο δώσετε στην αποθεραπεία σας, τόσο πιο λίγος είναι
ο κίνδυνος υποτροπής της ασθένειας. Όμως προτού πάρετε
την απόφαση να κάνετε παιδί, σκεφτείτε προσεκτικά
τί διακινδυνεύετε με την τεκνοποίηση, ίσως ο καρκίνος
να επανέλθει και πρέπει να είστε προετοιμασμένοι εσείς και
ο σύντροφός σας, για τους κινδύνους και τις επιπλέον ευθύνες
σας σαν γονείς.
Δυστυχώς για τις γυναίκες που έχουν αφαιρέσει τις ωοθήκες
τους ή έχουν πάρει ακτινοβολία στις ωοθήκες ή κάποιο είδος
χημειοθεραπείας που προκαλεί μόνιμη αδράνεια των ωοθηκών,
δεν θα μπορέσουν να τεκνοποιήσουν.
Αυτό το επιπρόσθετο κτύπημα μπορεί να είναι πολύ σκληρό για
κάποιες γυναίκες, οι οποίες δεν έχουν ακόμη τεκνοποιήσει ή δεν
έχουν συμπληρώσει την οικογένειά τους. Η στειρότητα θα είναι
από τα σοβαρότερα προβλήματα στη ζωή τους και ιδιαίτερα όταν
συντρέχει με την προσπάθεια που γίνεται για αποδοχή της
ασθένειας, έτσι που να γίνει τρόπος ζωής.
Πολλές γυναίκες εκφράζουν άνετα τα συναισθήματα που
τις αγχώνουν και τις προβληματίζουν. Αν επιδιώξετε να έχετε
τη στήριξη από ειδικό σύμβουλο ή αν μιλήσετε με άτομα που
είχαν την ίδια εμπειρία μαζί σας, θα σας ενισχύσει σημαντικά
και θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε αυτά τα προβλήματα.
Η απώλεια της γονιμοτητας φυσικά δεν ξεπερνιέται μέσα σε
λίγο χρονικό διάστημα. Δώστε στον εαυτό σας χρόνο, μέχρι
να προσαρμοστείτε, και να μπορέσετε να ξεπεράσετε αυτό
το σκληρό και άσχημο κομμάτι της ζωής.
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Όταν θα νοιώσετε ότι είστε έτοιμη συζητήστε το με
το σύντροφό σας, την οικογενειά ή με στενό φιλικό πρόσωπο.
Ίσως αυτοί που σας αγαπούν να είναι το μεγάλο στήριγμα
για σας και θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε. Αν χρειαστείτε
επαγγελματική βοήθεια, δεν είναι καθόλου κακό να τη ζητήσετε
από τον ιατρό, αφού γνωρίζει την κατάσταση και συναισθάνεται
πως αυτό που ζείτε, δεν είναι εύκολο να το ξεπεράσετε από μόνη
σας.
 Φύλαξη ωαρίων και γονιμοποιημένων εμβρύων
Κάποιες θεραπείες κατά του καρκίνου του μαστού προκαλούν
μόνιμη στειρότητα. Πριν από την έναρξη μιας τέτοιας θεραπείας
και αν επιθυμείτε να τεκνοποιήσετε στο μέλλον, συζητήστε
με τον ιατρό την πιθανότητα φύλαξης γονιμοποιημένων εμβρύων
ή μή γονιμοποιημένων ωαρίων τα οποία μπορούν
να εμφυτευθούν μελλοντικά με σκοπό την έναρξη πιθανής
εγκυμοσύνης.
Η φύλαξη μη γονιμοποιημένων ή ωοθηκικού ιστού ωαρίων και η
μελλοντική τους χρήση είναι κάπως πιο απομακρυσμένη μέθοδος
για επιτυχημένη προσπάθεια έναρξης εγκυμοσύνης.
Ο ιατρός θα σας καθοδηγήσει που ακριβώς θα αποταθείτε
για να πάρετε όλες τις αναγκαίες επιστημονικές πληροφορίες
για να αποφασίσετε αν θα προχωρήσετε στο εγχείρημα φύλαξης
ωαρίων.
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Αντισύλληψη
Εφόσον οι ορμόνες (Οιστρογόνα) μπορούν να έχουν θετική
επίδραση στην ανάπτυξη καρκίνου του μαστού είναι προτιμότερο
να αποφεύγετε το χάπι σαν μέτρο αντισύλληψης.
Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν πως το αντισυλληπτικό χάπι
σε συνδυασμένη μορφή Οιστρογόνων με Προγεστερόνη,
έχει λιγότερες πιθανότητες να προκαλέσει πρόβλημα καρκίνου
στο μαστό από ότι το χάπι που είναι σε μορφή Οιστρογόνων
μόνο. Εναλλακτικά μέτρα αντισύλληψης διατίθενται σε διάφορες
μορφές και είδη όπως είναι τα διαφράγματα, τα προφυλακτικά
και τα σπιράλ.
Αν ο κόλπος παρουσιάζει έντονη ξηρότητα, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια παράλληλα με την αντισύλληψη,
ειδικό ζελέ κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής.
Ο ιατρός θα σας δώσει όλες τις πληροφορίες για τις μεθόδους
αντισύλληψης, για να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει.
Αν τελικά θα επιλέξετε τη μέθοδο με το σπιράλ αποφύγετε
να πάρετε αυτό που περιέχει και εκκρίνει την ορμόνη
Προγεστερόνη. Αρκετές γυναίκες επιλέγουν συχνά τη μέθοδο
της στείρωσης, για να αποκλείσουν με σιγουριά τον κίνδυνο της
εγκυμοσύνης.
Η επιλογή μιας αποτελεσματικής μεθόδου αντισύλληψης είναι
καθόλα προσωπική υπόθεση. Το δικό σας θέλω και δε θέλω
όπως και του συντρόφου σας είναι προφανώς σημαντικό.
Μερικές γυναίκες δυσκολεύονται να αποφασίσουν για λόγους
ηθικής και θρησκεύματος. Δυστυχώς όμως δεν μπορεί
να θεωρηθεί ασφαλής μέθοδος αντισύλληψης ο έλεγχος
των γόνιμων ημερών του κύκλου της περιόδου σας.
Μερικές γυναίκες όταν παραστεί ανάγκη συζητούν
το πρόβλημά τους με τον ιερέα ή με εκπαιδευμένο σύμβουλο
για να βρουν εναλλακτική βοήθεια.
Για να προστατεύσετε τον σύντροφο σας, τις πρώτες
48 ώρες μετά τη χημειοθεραπεία, να χρησιμοποιείτε
προφυλακτικό κατά την σεξουαλική επαφή, καθ’ ότι
είναι πιθανή η παρουσία χημειοθεραπευτικών ουσιών
στα υγρά του κόλπου.
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Θεραπεία Αντικατάστασης ορμονών (HRT)
Όπως και το αντισυλληπτικό χάπι, έτσι και η θεραπεία
αντικατάστασης ορμονών, μπορεί να προκαλέσουν υποτροπή της
αρρώστειας εξ’ αιτίας των οιστρογόνων που περιέχουν. Αν έχετε
σοβαρά προβλήματα εμμηνόπαυσης, ο ιατρός ίσως θελήσει να
χορηγήσει πολύ μικρές δόσεις θεραπείας αντικατάστασης
ορμονών. Γενικά όμως αποτρέπουν τη χρήση HRT.
Οι έρευνες όμως συνεχίζουν να μελετούν ακόμη τους κινδύνους
και τα ωφελήματα αυτής της θεραπείας, γι’ αυτό και πρέπει να
είστε κάτω από συνεχή έλεγχο και προσεκτική παρακολούθηση
αν θα πάρετε μια τέτοια θεραπεία.

Ιατρική Παρακολούθηση
Μετά που θα συμπληρώσετε τη θεραπεία σας για τον καρκίνο
του μαστού, ο ιατρός θα σας υποβάλλει σε τακτικό έλεγχο που
θα περιλαμβάνει γενικές ιατρικές εξετάσεις και μαστογραφία
μέχρι να συμπληρωθούν τουλάχιστον πέντε χρόνια. Αυτές
οι επισκέψεις και οι εξετάσεις θα αραιώσουν με την πάροδο
του χρόνου.
Η διαδικασία της ιατρικής παρακολούθησης σας δίνει την
ευκαιρία να συζητήσετε με τον ιατρό προβλήματα ή ανησυχίες
που μπορεί να έχετε. Αν ενδιάμεσα των επισκέψεών σας στον
ιατρό εντοπίσετε κάποιο σύμπτωμα που σας ενοχλεί ή σας
ανησυχεί μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί του ή
με την ειδική νοσηλεύτρια μαστού.

Έρευνες – Κλινικές δοκιμές
Καθώς ακόμη δεν έχει βρεθεί η θεραπεία που να θεραπεύει όλα
τα είδη καρκίνου, οι ιατροί συνεχίζουν να ψάχνουν για νέους
τρόπους θεραπείας μέσω της κλινικής έρευνας. Έτσι διεξάγεται
και έρευνα για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και νέων σχημάτων
χημειοθεραπείας. Για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου
του μαστού, σε αυτές τις έρευνες ή μελέτες λαμβάνουν μέρος
τα μεγάλα κέντρα θεραπείας του καρκίνου και τα μεγαλύτερα
ογκολογικά νοσοκομεία.
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Εάν οι πρώτες μελέτες δείξουν ότι μια θεραπεία θα έχει
καλύτερα αποτελέσματα στον καρκίνο από την υπάρχουσα
θεραπεία, τότε οι ιατροί κάνουν δοκιμές για να συγκρίνουν
τα αποτελέσματα της νέας θεραπείας με τα αποτελέσματα
της καλύτερης υπάρχουσας.
Αυτό ονομάζεται ελεγχόμενη κλινική έρευνα και είναι ο μόνος
αξιόπιστος τρόπος για έλεγχο μιας νέας θεραπείας. Συχνά παίρνουν
μέρος σε αυτές τις δοκιμές πολλά νοσοκομεία διεθνώς.
Για να γίνει η ακριβής σύγκριση μεταξύ των θεραπειών, ο τύπος
της θεραπείας του ασθενή Α επιλέγεται τυχαία, συνήθως από ένα
ηλεκτρονικό υπολογιστή και όχι από τον ιατρό που παρακολουθεί
τον άρρωστο. Αυτό γίνεται, γιατί εάν επιλέξει ο ιατρός ή ακόμη
και ο ασθενής τη θεραπεία, μπορεί να επηρεασθεί ακούσια το
αποτέλεσμα της μελέτης.
Σε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη έρευνα κάποιοι ασθενείς
θα πάρουν την καλύτερη υπάρχουσα θεραπεία, ενώ κάποιοι άλλοι
θα πάρουν την καινούργια θεραπεία η οποία μπορεί να έχει
είτε καλύτερα είτε παρόμοια αποτελέσματα από την υπάρχουσα.
Μια θεραπεία θεωρείται καλύτερη εφόσον έχει μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα κατά του καρκίνου ή γιατί έχει την ίδια
αποτελεσματικότητα κατά του καρκίνου, αλλά λιγότερες
παρενέργειες.
Ο λόγος που ίσως να θέλει ο ιατρός να λάβετε μέρος σε μια
τέτοια μελέτη είναι γιατί εάν δεν ελεγχθεί επιστημονικά η νέα
θεραπεία ο ιατρός δε θα μπορεί να ξέρει ποια θεραπεία είναι η
καλύτερη για τους ασθενείς.
Πριν διεξαχθεί μια έρευνα πρέπει να εγκριθεί από την επιτροπή.
Ηθικής και Δεοντολογίας. Ο ιατρός πρέπει να έχει
τη συγκατάθεσή σας πριν σας εντάξει στην κλινική δοκιμή.
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γνωρίζετε γιατί γίνεται η μελέτη,
να καταλάβετε γιατί σας προσκάλεσαν να συμμετάσχετε σε
αυτήν και να κατανοήσετε πως ακριβώς θα λάβετε μέρος.
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Ακόμη και εάν συμφωνήσετε να λάβετε μέρος στην έρευνα
μπορείτε να διακόψετε σε οποιοδήποτε στάδιο, εάν αλλάξετε
γνώμη. Η στάση του ιατρού δεν θα αλλάξει με την απόφασή σας.
Εάν αποφασίσετε να μην πάρετε μέρος ή να αποσυρθείτε από
την κλινική μελέτη θα σας δοθεί η καλύτερη υπάρχουσα
θεραπεία και όχι η καινούργια με την οποία γίνεται η συγκριτική
μελέτη.
Εάν αποφασίσετε να λάβετε μέρος στην έρευνα, είναι σημαντικό
να θυμάστε ότι η θεραπεία που παίρνετε δοκιμάστηκε προσεκτικά
σε προηγούμενες μελέτες πριν από την τελική δοκιμή.
Παίρνοντας μέρος στην κλινική μελέτη, βοηθάτε στην προώθηση
της ιατρικής επιστήμης και βελτιώνετε τις προοπτικές για τους
ασθενείς στο μέλλον.

Τα συναισθήματα σας
Αρκετές γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού
στο αρχικό στάδιο, έχουν συνήθως πλήρη αποθεραπεία. Οι πιο
κάτω πληροφορίες ίσως να μην ενδιαφέρουν εσάς προσωπικά,
όμως δίνουν στήριξη και ενθάρρυνση σ’ αυτές τις γυναίκες που
δυσκολεύονται να αποδεκτούν την αρρώστεια τους. Όμως
ανάγκη για στήριξη έχουν και ο σύντροφός και τα μέλη
της οικογένειάς και οι στενοί φίλοι.
 Σοκ και δυσπιστία
«Δεν μπορώ να το πιστέψω».
«Δεν μπορεί να είναι αλήθεια».
Είναι η πιο συνηθισμένη αντίδραση όταν η γυναίκα ακούει από
τον ιατρό της ότι έχει καρκίνο. Εσείς ίσως να είχατε μουδιάσει
ή να μην μπορούσατε να πιστέψετε στο τί σας συμβαίνει
ή να παραμείνατε ανέκφραστη. Ίσως να μην είχατε καταλάβει
εντελώς τί είναι αυτό που σας ανακοίνωσαν και να ρωτούσατε
και να ξαναρωτούσατε ή θα θέλατε να σας επαναλάβουν ξανά
και ξανά αυτό που σας είπαν. Η ανάγκη αυτή για επανάληψη
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της πληροφορίας που πήρατε είναι αποτέλεσμα του σοκ.
Η δυσπιστία για τη διάγνωση που νοιώθουν αρκετές γυναίκες,
τις εμποδίζει να μιλήσουν για την αρρώστια τους με τους
οικείους και τις φίλες τους. Άλλες όμως το θεωρούν πως είναι
πολύ επείγον και θέλουν να το συζητήσουν αμέσως με τους
γύρω τους. Αυτός ο τρόπος αντίδρασης ίσως τις βοηθά στην
αποδοχή της αρρώστιας τους.
 Φόβος και αβεβαιότητα
«Άραγε θα πεθάνω;» «Θα πονώ;»
Με την προκατάληψη και τους μύθους που επικρατούν η λέξη
καρκίνος πανικοβάλλει και δημιουργεί φοβίες. Μετά τη διάγνωση
του καρκίνου ο πιο συνηθισμένος φόβος που εκφράζει κάποιος
είναι: «Άραγε θα πεθάνω;».
Κατ’ ακρίβεια σήμερα αρκετά είδη καρκίνου όπως και ο καρκίνος
του μαστού είναι θεραπεύσιμα, ιδίως όταν η διάγνωση γίνει στο
πολύ αρχικό στάδιο της ασθένειας. Όταν ο καρκίνος δεν μπορεί
να θεραπευθεί πλήρως, οι νέες μέθοδοι θεραπείας μπορούν να
έχουν την ασθένεια κάτω από έλεγχο για αρκετά χρόνια και
αρκετοί ασθενείς μπορούν να ζουν σχεδόν φυσιολογικά.
Οι περισσότερες γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο
επειδή φοβούνται από την αρρώστεια τους νοιώθουν ότι έχουν
υποχρέωση να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες δυνάμεις και την
ζωντάνια τους, για να τακτοποιήσουν τις διάφορες
κοινωνικοοικονομικές και οικογενειακές τους υποθέσεις
ή κάποιες εκκρεμότητες έτσι ώστε να νοιώθουν τη σιγουριά
πως ό,τι κι αν τους συμβεί, η οικογένεια τους θα είναι
διασφαλισμένη. Για να πραγματοποιήσετε τους στόχους και τις
επιθυμίες σας θα πρέπει να το θελήσετε και να προγραμματίσετε
τα επόμενα βήματα.
Οι οργανώσεις των ασθενών με καρκίνο διαθέτουν υπηρεσίες
με ειδικούς συμβούλους που μπορούν να σας βοηθήσουν
και να σας καθοδηγήσουν.
«Άραγε θα πονώ;» «Άραγε ο πόνος θα είναι ανυπόφορος;»
Είναι η έκφραση μιας άλλης μορφής φόβου. Είναι γεγονός πως
οι περισσότεροι ασθενείς με καρκίνο δεν έχουν καθόλου πόνο.
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Για τον πόνο υπάρχουν σύγχρονα φάρμακα και ειδικές τεχνικές
που εφαρμόζονται με επιτυχία για ανακούφιση ή τον έλεγχον του
πόνου.
Άλλος τρόπος ανακούφισης ή προστασίας σας από τον πόνο είναι
η ακτινοθεραπεία και η αδρανοποίηση του νεύρου που προκαλεί
τον πόνο.
Ίσως να αισθάνεστε κι εσείς άγχος και αγωνία για τη θεραπεία
που θα πάρετε, τις επιπλοκές που θα έχετε αλλά προπαντός για
την αποτελεσματικότητα και το βαθμό αποθεραπείας. Για όλα
όσα αφορούν τη δική σας θεραπεία είναι καλύτερα να μιλήσετε
με τον ιατρό λεπτομερώς. Κάντε μια λίστα με τις ερωτήσεις και
τις απορίες που έχετε, έτσι που να μην ξεχάσετε τίποτα. Στο πίσω
μέρος αυτού του βιβλιαρίου υπάρχει ειδικός χώρος γι’ αυτό το
σκοπό.
Αν δεν έχετε κατανοήσει πλήρως κάτι
που αφορά τη θεραπεία σας, ρωτήστε!
Μπορεί στο ραντεβού με τον ιατρό να θέλετε να συνοδεύεστε
από κάποια στενή σας φίλη ή συγγενικό σας άτομο. Η παρουσία
τους θα βοηθήσει σε περίπτωση που νοιώσετε σύγχιση να είναι
σε θέση να σας θυμίσουν κάποιες λεπτομέρειες από
τη συνάντησή σας με τον ιατρό που εσείς ίσως να έχετε ξεχάσει
ή που σας διαφεύγουν. Επίσης μπορούν να ρωτήσουν κάτι
εκ μέρους σας, που εσείς νοιώθετε άβολα να το αναφέρετε
στον ιατρό.
Μπορεί να σας φοβίζει το νοσοκομείο αν δεν είχατε πάει ποτέ
προηγουμένως. Αν μιλήσετε με τον ιατρό σίγουρα θα σας
καθησυχάσει.
Ίσως οι απαντήσεις που πήρατε από τον ιατρό να είναι
ελλειπείς ή να είναι ασαφείς και αόριστες. Οι ιατροί με
τις εμπειρίες τους γνωρίζουν περίπου την ωφελιμότητα που θα
έχουν οι ασθενείς τους από την καθορισμένη θεραπεία τους,
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αλλά ποτέ δεν είναι σίγουροι για το αποτέλεσμα που
θα προκύψει, ξεχωριστά για το κάθε άτομο.
Για αρκετούς ασθενείς αυτή είναι μια σκληρή πραγματικότητα
που δύσκολα την αντέχουν.
Η αβεβαιότητα για το τί θα συμβεί στο μέλλον προκαλεί μεγάλη
ένταση, αλλά πολλές φορές οι φοβίες είναι σχετικά υπερβολικές
μπροστά στην πραγματικότητα.
Αν φροντίσετε να μάθετε κάποια πράγματα που αφορούν
την αρρώστια σας, ίσως νοιώσετε σιγουριά. Ακόμη η συζήτηση
με την οικογένεια και με τις φίλες σας μπορεί να σας βοηθήσουν
να ανακουφισθείτε από την ένταση που στο τέλος σας προκαλεί
αχρείαστες ανησυχίες.
 Άρνηση
«Δεν συμβαίνει κανένα κακό σε μένα». «Αποκλείεται, δεν έχω
καρκίνο».
Υπάρχουν αρκετές γυναίκες που ενώ ζουν με τον καρκίνο τους,
δε θέλουν να ξέρουν τίποτα γι’ αυτή την αρρώστια ή δεν θέλουν
καν να μιλούν για την αρρώστια τους. Αν κι εσείς νοιώθετε έτσι,
τότε απλά πέστε το ξεκάθαρα στους γύρω σας ότι δεν θέλετε
να μιλάτε για την αρρώστια σας τουλάχιστον προς το παρόν.
Όμως μερικές φορές συμβαίνει και το αντίθετο. Ίσως να
αντιληφθείτε πως εκείνοι που αρνούνται την αρρώστια σας
στην πραγματικότητα είναι οι ίδιοι οι συγγενείς και οι φίλοι σας.
Η συμπεριφορά τους έναντι σας είναι τέτοια, ότι δήθεν αγνοούν
το γεγονός ότι έχετε καρκίνο, και προσπαθούν να υποβαθμίσουν
την ένταση και τα συμπτώματα που βιώνετε ή αλλάζουν το θέμα
της συζήτησης. Αν αυτή η στάση σας πληγώνει και σας
στεναχωρεί, προσπαθήστε να τους μιλήσετε. Πέστε τους
ότι γνωρίζετε για τον καρκίνο σας και ότι θα ανακουφιστείτε
αν μιλήσετε μαζί τους για την αρρώστια σας και ότι σας βοηθά
αν τους εκφράσετε τα συναισθήματά σας.
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 Οργή
«Γιατί εγώ;» «Γιατί τώρα;»
Η οργή είναι ένα άλλο συναίσθημα που κρύβει φόβο ή θυμό.
Μπορεί να ξεσπάσετε το θυμό σας στους δικούς σας, στον ιατρό
στις νοσηλεύτριες που σας φροντίζουν. Ακόμη μπορεί να
ξεσπάσετε και να τα βάλετε με το Θεό, αν είστε θρησκευόμενη.
Είναι κατανοητό, ότι μπορεί να είστε πάρα πολύ θυμωμένη
για πολλούς λόγους που κύρια αιτία είναι η αρρώστια σας, όμως
μη νοιώθετε ενοχές για τις αντιδράσεις σας και την εριστική
σας διάθεση. Μπορεί κάποιοι συγγενείς ή φίλοι να μην
αντιληφθούν πως ο θυμός σας είναι εξαιτίας της αρρώστιας σας
και όχι εξαιτίας τους. Είναι καλό όταν δεν θα είστε τόσο
θυμωμένη, να τους εξηγήσετε τους λόγους ή αν δυσκολεύεστε
δώστε τους αυτό το βιβλιάριο για να διαβάσουν αυτό
το κεφάλαιο.
Επίσης μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια και να συνομιλήσετε με
κάποιον επαγγελματία σύμβουλο ή ψυχοθεραπευτή.
 Μομφή και ενοχές
«Αν δεν έκανα... Αυτό ή εκείνο... Δεν θα μου συνέβαινε ποτέ».
Ίσως να κατηγορείτε τον εαυτό σας ή άλλους ανθρώπους για την
αρρώστια σας και προσπαθείτε να αιτιολογήσετε «το γιατί να σας
συμβεί». Ίσως μ’ αυτόν τον τρόπο να πιστεύετε πως θα νοιώσετε
καλύτερα αν ανακαλύψετε αυτό που ίσως ευθύνεται, όμως από
τη στιγμή που ο ιατρός σας γνωρίζει και σας έχει αναφέρει
τί συνήθως προκαλεί την κάθε μορφή καρκίνου δεν υπάρχει
λόγος να μέμφεστε τον εαυτό σας.
 Μνησικακία
«Εσύ είσαι καλά δεν υποφέρεις όπως εγώ!».
Είναι κατανοητή η πικρία και η κακομοιριά που αισθάνεστε
επειδή εσείς έχετε καρκίνο ενώ κάποιοι άλλοι είναι καλά
στην υγεία τους. Παρόμοια αισθήματα πικρίας πιθανόν να
εμφανίζονται από καιρό σε καιρό στη διάρκεια της θεραπείας σας
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για διάφορους λόγους. Τα μέλη της οικογένειάς σας επίσης
μπορεί να αισθάνονται πικρία για την αναστάτωση και τις αλλαγές
που σας συμβαίνουν εξ’ αιτίας της αρρώστιας.
Μην εγκλωβίσετε τα συναισθήματά σας.

Συνήθως είναι πολύ βοηθητικό αν εξωτερικεύσετε
τα συναισθήματά σας. Με τη συζήτηση θα νοιώσετε μεγάλο
ξαλάφρωμα και θα αποβάλετε το αίσθημα του θυμού και
της ενοχής.
 Απόσυρση και απομόνωση
«Σας παρακαλώ αφήστε με μόνη!»
Θα υπάρξουν στιγμές που θα θελήσετε να μείνετε μόνη σας, για
να ξεδιαλύνετε τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας. Βέβαια
είναι σκληρό για την οικογένεια και τους φίλους σας που θέλουν
να μοιραστούν την κάθε σας δυσκολία. Θα τους ηρεμήσετε αν
τους βεβαιώσετε πως όταν θα είστε έτοιμη θα μιλήσετε μαζί
τους. Μερικές φορές η θλίψη σας κάνει να μη θέλετε να μιλάτε
με κανένα.
Ο ιατρός αν το συζητήσετε μαζί του, θα σας βοηθήσει με
αντικαταθλιπτικά φάρμακα ή θα σας παραπέμψει σε ειδικό
σύμβουλο για να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε τα ψυχολογικά
προβλήματα που σας ταλαιπωρούν.
 Τρόπος ζωής
Μετά τη θεραπεία του καρκίνου θα περάσει αρκετός καιρός
για να ξαναβρείτε τον εαυτό σας τόσο από την εμπειρία
του καρκίνου όσο και από τις παρενέργειες της θεραπείας.
Παρόλες τις επιπλοκές και τις παρενέργειες της θεραπείας του
καρκίνου του μαστού, μερικοί τα καταφέρνουν και ζουν
κανονικά. Αν εσείς χρειάζεστε περισσότερο χρόνο για
να αναρρώσετε, μη διστάσετε να κάνετε μόνο αυτά που
μπορείτε να κάνετε και να ξεκουράζεστε αρκετά.
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Ο καθένας χρειάζεται στήριξη στις δύσκολες του στιγμές.
Δεν είναι λάθος να ζητήσετε βοήθεια αν δεν μπορείτε να
αντεπεξέλθετε από μόνη σας. Αν εκφράσετε τις δυσκολίες σας
μπορεί να έχετε τη συγκεκριμένη βοήθεια και υποστήριξη.
 Πως μπορούν να βοηθήσουν οι συγγενείς και οι φίλοι
Μερικές φορές οι συγγενείς δυσκολεύονται να μιλούν για τον
καρκίνο ή να εκφράζουν αυτό που νοιώθουν και προσποιούνται
πως όλα είναι καλά και πως όλα κυλούν φυσιολογικά.
Ίσως να σκέφτεστε πως θα στενοχωρήσετε την άρρωστη με
καρκίνο ή ότι θα την απογοητεύσετε αν ακούσει και τους δικούς
σας φόβους και ανησυχίες. Όμως η προσποίηση δυσκολεύει τη
συνομιλία και η καρκινοπαθής κλείνεται περισσότερο στον εαυτό
της και δεν εξωτερικεύει τα συναισθήματά της.
Ο σύντροφος, οι συγγενείς, οι φίλοι μπορούν να βοηθήσουν
αν ακούσουν με προσοχή αυτά που θέλει να πει η άρρωστη.
Μη βιαστείτε να της μιλήσετε για την αρρώστια της. Άστε
την να σας το πει η ίδια όταν και εφόσον είναι έτοιμη.
Το να χάνετε τα λόγια σας και να δυσκολεύεστε να μιλήσετε
για τον καρκίνο ή να συνομιλήσετε με μια καρκινοπαθή είναι
πολύ συνηθισμένο. Συμβουλευτείτε τους ειδικούς γι’ αυτό,
επικοινωνήστε με τις οργανώσεις ασθενών με καρκίνο και πάρτε
όση βοήθεια χρειάζεστε, για να μπορέσετε να βοηθήσετε σωστά.
 Πως θα μιλήσετε στα παιδιά
Η απόφαση να μιλήσετε και το πως θα μιλήσετε στα παιδιά είναι
δύσκολη. Αυτό που θα σας κατευθύνει είναι η ηλικία τους και η
ωριμότητά τους. Τα πολύ μικρά παιδιά αναστατώνονται
εύκολα για τις απρόσμενες αλλαγές που συμβαίνουν στο χώρο
τους κι έτσι χρειάζονται απλές επεξηγήσεις στο ερώτημα τους
γιατί το συγκεκριμένο μέλος της οικογένειας πηγαίνει συχνά
στο νοσοκομείο.
Τα κάπως μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν μια απλή
ιστορία όπως για τα καλά και τα κακά κύτταρα του σώματος.
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Τα παιδιά έχουν ανάγκη να τους επαναλαμβάνετε και να τα
επιβεβαιώνετε ότι δεν φταίνε αυτά για την αρρώστια σας, είτε
εκδηλώνονται είτε όχι, διότι τα παιδιά συνήθως νοιώθουν ότι
ευθύνονται και μέμφονται τον εαυτό τους και ζουν με αυτές
τις ενοχές για αρκετό καιρό. Τα παιδιά από 10 xρόνων και άνω
μπορούν να αντιληφθούν κάποιες επεξηγήσεις με περισσότερη
λεπτομέρεια.
Οι έφηβοι ίσως δυσκολευτούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση
επειδή νοιώθουν πως εξαναγκάζονται να επιστρέψουν ξανά μέσα
στην οικογένεια τη στιγμή που μόλις άρχισαν να ζουν
την ανεξαρτησία τους. Τα κορίτσια μπορεί να ανησυχούν και να
διερωτούνται μήπως η αρρώστια της μητέρας τους είναι
κληρονομική.
Ίσως η ανοικτή και ειλικρινής συζήτηση με τα παιδιά να είναι ο
καλύτερος τρόπος προσέγγισης. Ακούστε τις ανησυχίες τους με
ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως αν έχετε προσέξει ότι υπάρχει
αλλαγή στη συμπεριφορά τους.
Η αλλαγή στη συμπεριφορά τους εστιάζεται
στο γεγονός ότι θέλουν να εκφράσουν
τα συναισθήματα τους.
Ίσως να είναι καλύτερα αν τους δώσετε στην αρχή λίγες
πληροφορίες και να ολοκληρώσετε την εικόνα της αρρώστιας
σας σταδιακά. Ακόμη και τα μικρά παιδιά διαισθάνονται όταν
συμβαίνει κάτι κακό, έτσι μην τ’ αφήσετε να βιώσουν αόριστα
αυτό το φόβο, γιατί ο φόβος ίσως είναι χειρότερος από ότι αν
ακούσουν την αλήθεια.
Μπορείτε αν θέλετε να ζητήσετε τη βοήθεια
και την υποστήριξη των ειδικών συμβούλων
για το πως θα χειριστείτε καλύτερα τα παιδιά σας.
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Πως μπορείτε να βοηθήσετε τον εαυτό σας
Αρκετές γυναίκες μετά τη διάγνωση του καρκίνου στο μαστό
τους νοιώθουν αδύναμες να αντιδράσουν και να προσφέρουν
οποιαδήποτε βοήθεια στον εαυτό τους και αφήνονται στα χέρια
των ιατρών και των νοσηλευτών. Κι όμως υπάρχουν αρκετά
πράγματα που θα μπορούσατε να κάνετε κι εσείς προσωπικά
και οι συγγενείς σας, για να βοηθήσετε τον εαυτό σας
τη δεδομένη στιγμή που θα το χρειαστείτε.
 Κατανοήστε την αρρώστια σας
Αν εσείς και οι συγγενείς σας κατανοήσετε το είδος αυτής
της αρρώστιας και τις μεθόδους θεραπείας της, τότε
θα μπορέσετε να προετοιμάσετε καλύτερα τον εαυτό σας και
το περιβάλλον σας και θα προσαρμοστείτε πιο εύκολα στη νέα
κατάσταση καθώς επίσης θα είστε κατατοπισμένοι για το
τί θα συναντήσετε και να μη σας είναι όλα άγνωστα.
Είναι ουσιώδες να παίρνετε πληροφορίες και να ενημερώνεστε
από αξιόπιστες πηγές, για αποφυγή και της παραμικρής
αχρείαστης ανησυχίας και φόβου. Για πληροφορίες που αφορούν
την κατάσταση της υγείας σας και την πορεία της ασθένειας,
ο πιο αρμόδιος είναι ο ιατρός που γνωρίζει όλο το ιατρικό σας
ιστορικό.
Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, η καταγραφή
των ερωτήσεών σας ή η συνοδεία σας από φιλικό ή συγγενικό
άτομο θα σας βοηθήσουν να μην αφήσετε απορία αναπάντητη
από τον ιατρό ή την ειδική νοσηλεύτρια μαστού. Άλλες
αξιόπιστες πηγές είναι τα πληροφοριακά έντυπα και οι ίδιες
οι οργανώσεις ασθενών με καρκίνο.
 Πρακτική και θετική απασχόληση
Για κάποιο χρονικό διάστημα ίσως να μην μπορείτε να
ασχολείστε με τα ίδια πράγματα όπως κάνατε για πολύ καιρό
προηγουμένως. Όταν όμως αρχίσετε να νοιώθετε καλύτερα
μπορείτε να δοκιμάσετε να κάνετε κάποια απλά και εύκολα
πράγματα μέχρις ότου βρείτε ξανά τη χαμένη σας αυτοπεποίθηση.
Μη βιαστείτε όμως, ένα βήμα προς τα εμπρός κάθε φορά.
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Πολλές γυναίκες μιλούν για το πως πολεμούν την αρρώστια
τους. Αυτό βοηθά πολύ και μπορείτε να το κάνετε κι εσείς με την
ανάμιξή σας σε ομάδες αυτοβοήθειας και σε θέματα καρκίνου.
Αρχίστε να ενδιαφέρεστε για υγιεινή διατροφή, ή για τεχνικές
χαλάρωσης.
Η εμπειρία με τον καρκίνο ίσως σας έχει διδάξει ότι πρέπει
να βάζετε προτεραιότητες στη ζωή σας και να χρησιμοποιείτε
τον χρόνο και την ενεργητικότητά σας κάνοντας καλύτερες
επιλογές απ’ ότι πριν αρρωστήσετε.
Η γυμναστική κι άλλες παρόμοιες ασκήσεις θα βοηθήσουν
αρκετά χωρίς να κάνετε κατάχρηση των δυνάμεών σας. Γι’ αυτό
πριν αρχίσετε, μελετήστε με ρεαλισμό το είδος και το βαθμό
εξάσκησης που μπορείτε να κάνετε. Φυσικά αν η γυμναστική δεν
σας ενθουσιάζει μπορείτε να διαλέξετε κάτι άλλο που να σας
ευχαριστεί και που σας γεμίζει.

Ποιοι άλλοι μπορούν να σας βοηθήσουν
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως αρκετοί άνθρωποι είναι
διαθέσιμοι να βοηθήσυν εσάς και την οικογένειά σας. Μπορεί
για σας να είναι πιο εύκολο να μιλήσετε σε κάποιο που δεν έχει
άμεση σχέση με το στενό περιβάλλον σας ή με τον καρκίνο σας
και μπορεί να προτιμάτε τη βοήθεια ενός εκπαιδευμένου ειδικού
συμβούλου που ξέρει να ακούει.

Οι υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης
των οργανώσεων ασθενών με καρκίνο προσφέρονται
σ’ όλους δωρεάν, φτάνει να το ζητήσετε.

Αρκετή βοήθεια μπορείτε να βρείτε από εκπαιδευμένες
εθελόντριες ή από τις νοσηλεύτριες της κατ’ οίκον φροντίδας,
οι οποίες μπορούν να σας επισκέπτονται στο σπίτι. Μιλήστε
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με τον ιατρό αν εν τω μεταξύ αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα
φροντίδας κι αυτός θα δώσει τις κατάλληλες οδηγίες
στην Υπηρεσία Κατ’ οίκον Νοσηλείας.

Μπορεί να είστε δικαιούχος για κάποιο επίδομα
 Αν είστε εργαζόμενη, ίσως να δικαιούστε κάποιο επίδομα
ή άλλη διευκόλυνση από τις κοινωνικές ασφαλίσεις ή την
ασφαλιστική σας εταιρεία. Αν δυσκολεύεστε να φροντίσετε για
όλα αυτά, οι κοινωνικοί λειτουργοί των οργανώσεων
των ασθενών με καρκίνο μπορούν να σας βοηθήσουν.
 Κάποιες γυναίκες βρίσκουν μεγάλη ανακούφιση κοντά στη
θρησκεία τους και τις βοηθά αρκετά όταν συζητούν τα διάφορα
προβλήματά τους με τον πνευματικό ή τον ιερέα της δικής τους
πίστης.
 Άδεια ασθενείας
Για τις εργαζόμενες γυναίκες παραχωρείται από τον ιατρό τους
άδεια ασθενείας κυρίως κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους.
Αρκετές όμως γυναίκες προτιμούν να εργάζονται και
ταυτόχρονα να κάνουν τη θεραπεία τους, εφόσον δεν έχουν
επιπλοκές.
Αν η δική σας θεραπεία δεν επιτρέπει την εργασία τότε ο ιατρός
θα σας ανανεώνει την άδεια ασθενείας μέχρι τη λήξη
τη θεραπείας. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον εργοδότη
σας είναι καλό να το αναφέρετε στον ιατρό ή την ειδική
νοσηλεύτρια μαστού, για να σας διευθετήσουν συνάντηση
με τις κοινωνικούς λειτουργούς και να επιληφθούν
τα προβλήματά σας.
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Ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε στον ιατρό
 Γράψετε τις ερωτήσεις σας πριν επισκεφθείτε τον ιατρό.
Στη συνάντησή σας με τον ιατρό, μπορείτε να σημειώνετε τις
απαντήσεις που θα σας δώσει.

1.

Απάντηση:

2.

Απάντηση:

3.

Απάντηση:

4.

Απάντηση:

5.

Απάντηση:

6.

Απάντηση:
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Σημειώσεις
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Σημειώσεις
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Οργανώσεις Ασθενών με καρκίνο
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Παρασκευά Ιωάννου 2, Δασούπολη, 2024 Στρόβολος
Τ.Θ. 2596, 1308 Λευκωσία
Τηλ: 22446222, Φαξ: 22316822
Ηλεκτρ. Διευθ.: info@anticancersociety.org.cy
KEΝΤΡΟ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ»
Παρασκευά Ιωάννου 2, Δασούπολη, 2024 Στρόβολος
Τ.Θ. 2596, 1308 Λευκωσία
Τηλ: 22446315, Φαξ: 22517073
Ιατρική Διευθύντρια: Τηλ: 22446315 / 22446323
Ηλεκτρ. Διευθ.: arodaphnousa@anticancersociety.org.cy
ΛΕΜΕΣΟΣ
Στασίνου 53, 3032 Λεμεσός
Τ.Θ. 53544, 3303 Λεμεσός
Τηλ: 25372990, Φαξ: 25346891
Ηλεκτρ. Διευθ.: limassol@anticancersociety.org.cy
ΛAΡNAKA
Καρυάτιδων 44Β, Διαμ. 1, 6042 Λάρνακα
Τηλ: 24654921, Φαξ: 24634675
Ηλεκτρ. Διευθ.: larnaca@anticancersociety.org.cy
ΠΑΦΟΣ
Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 18, 8021 Πάφος
Τηλ: 26947923, Φαξ: 26947923
Ηλεκτρ. Διευθ.: paphos@anticancersociety.org.cy
AMMOXΩΣΤΟΣ
Σωτήρας 17, 5286 Παραλίμνι
Τηλ: 23731110, Φαξ: 23741120
Ηλεκτρ. Διευθ.: famagusta@anticancersociety.org.cy
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κατ’ Οίκον Φροντίδας: Νοσηλεύτριες
Λευκωσία:
22446335 / 22446315 / 99389247
Λεμεσός:
25372990 / 99389247
Λάρνακα:
24654921 / 99389245
Πάφος:
26947923 / 99389241
Παραλίμνι:
23731110 / 99389243
Υπηρεσία Ψυχολογικής Στηριξης
Λευκωσία:
22446315 / 22446295
Λεμεσός:
25372990
Λάρνακα:
24654921
Πάφος:
26947923
Παραλίμνι:
23731110
Υπηρεσία Κοινωνικής Στήριξης
Λευκωσία:
22446315 / 22446282
Λεμεσός:
25372990
Λάρνακα:
24654921
Πάφος:
26947923
Παραλίμνι:
23731110
Υπηρεσία Φυσιοθεραπείας/Λεμφοιδήματος
Λευκωσία:
22446315 / 22446327
Λεμεσός:
25372990
Λάρνακα:
24654921
Πάφος:
26947923
Παραλίμνι:
23731110
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Λευκωσία:
22446315 / 22446282
Λεμεσός:
25372990
Λάρνακα:
24654921
Πάφος:
26947923
Παραλίμνι:
23731110
Υπηρεσία Μεταφοράς Ασθενών
Λεμεσός:
25372990 / 99694213
Λάρνακα:
24654921 / 99561984
Πάφος:
26947923 / 99549207
Παραλίμνι:
23731110 / 99561984
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EUROPA DONA KYΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Προδρόμου 28, 2406 Έγκωμη, Λευκωσία
Τηλ: 22490849, Φαξ: 22491249
Ηλεκτρ. Διευθ.: info@europadonna.com.cy
ΛEΜΕΣΟΣ
Bίκτωρος Ουγκώ 7, 3022 Λεμεσός
Τηλ: 25878600, Φαξ: 25878649
Ηλεκτρ. Διευθ.: larnaca@europadonna.com.cy
ΛΑΡΝΑΚΑ
Στυλιανού Λένα 49, 6021 Λάρνακα
Τηλ: 24664049, Φαξ: 24664059
Ηλεκτρ. Διευθ.: limassol@europadonna.com.cy
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΠAΘΩΝ & ΦΙΛΩΝ (ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ.)
Κεντρικά Γραφεία:
Φωτεινού Πανά 12 & 14, 1045 Λευκωσία
Τ.Θ. 23868, 1687 Λευκωσία
Τηλ: 22345444, Φαξ: 22346116
E-mail: info@pasykaf.org
Γενικός Διευθυντής: Νικόλας Φιλίππου, Τηλ: 22345444, 97770010
Βοηθός Γενικός Διευθυντής: Σόφη Χριστοφόρου, Τηλ: 22345444, 99474377
Επαρχιακά Γραφεία:
Λευκωσία: Φωτεινού Πανά 12 & 14, 1045 Λευκωσία
Τ.Θ. 23868, 1687 Λευκωσία
Τηλ: 22345444, Φαξ: 22346116
E-mail: nicosia@pasykaf.org
Επαρχιακός Διευθυντής: Σόφη Χριστοφόρου
Λεμεσός: Πίνδου 6, 3035 Λεμεσός
Τηλ: 25747750, Φαξ: 25747668
E-mail: limassol@pasykaf.org
Επαρχιακός Διευθυντής: Σπυρούλα Αργυρίου
Λάρνακα: Γρηγόρη Αυξεντίου, Μέγαρο Καρίδερς
Block A, 6ος όροφος, Διαμ. 668, 6023 Λάρνακα
Τ.Θ. 42267, 6532 Λάρνακα
Τηλ: 24665198 Φαξ: 24665193
E-mail: larnaca@pasykaf.org
Επαρχιακός Διευθυντής: Πανίκος Ιωάννου
Πάφος: Δημητρίου Μαυρογένους 9, 8047 Πάφος
Τηλ: 26952478, Φαξ: 26221986
E-mail: pafos@pasykaf.org
Παραλίμνι: Ακροπόλεως 20, 5282 Παραλίμνι
Τ.Θ. 33379, 5313 Παραλίμνι
Τηλ: 23730460, Φαξ: 23740399
E-mail: famagusta@pasykaf.org
Διοικητικός Λειτουργός: Άντρη Αντωνίου
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Φροντίδας
Νοσηλεύτριες
Λευκωσία

Τηλ: 22345444 / 99631230

Λεμεσός

Τηλ: 25747750 / 99687601

Λάρνακα

Τηλ: 24665198 / 99663278

Πάφος

Τηλ: 26952478 / 99663279

Παραλίμνι

Τηλ: 23730460 / 99634880

Συντονίστρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας:
Βαρβάρα Πιτσιλίδου, Τηλ: 97770020

Υπηρεσία Φυσιοθεραπείας και Λεμφοιδήματος
Φυσιοθεραπεύτριες - Θεραπεύτριες Λεμφοιδήματος
Λευκωσία

Τηλ: 22345444, Ελευθερία Ματσούκα,
Φρύνη Ιωάννου

Λεμεσός

Τηλ: 25747750, Ντολόρες Κωνσταντινίδου,
Jo Χριστοδούλου, Janine Μιχαηλίδου

Λάρνακα

Tηλ: 24665198, Ελίνα Μοτίτου, Φρύνη Ιωάννου

Πάφος

Τηλ: 26952478, Ντίνα Τέκλου, Rachel Χρίστου

Παραλίμνι

Τηλ: 23730460, Σκεύη Πική

Συντονίστρια Υπηρεσίας Φυσιοθεραπείας:
Ντολόρες Κωνσταντινίδου, Τηλ: 99489057
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Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Στήριξης
(Ψυχολόγοι - Ψυχοθεραπευτές- Κοινωνικοί Λειτουργοί)
Λευκωσία

Τηλ: 22345444

Λεμεσός

Τηλ: 25747750

Λάρνακα

Τηλ: 24665198

Πάφος

Τηλ: 26952478

Παραλίμνι

Τηλ: 23730460

Συντονιστής Ψυχοκοινωνικής Υπηρεσίας:
Αντώνης Τρύφωνος, Τηλ: 99513205
Υπηρεσία Μεταφοράς Ασθενών
Λεμεσός

Τηλ: 25747750 / 99418453

Λάρνακα

Τηλ: 24665198 / 99452913

Πάφος

Τηλ: 26952478 / 99418453

Παραλίμνι

Τηλ: 23730460 / 99452913
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Συγγραφή, επιμέλεια κειμένου και σύνταξη
Αντωνία Σολωμού
Αδελφή Προϊσταμένη Ειδική Συντονίστρια Υπηρεσιών
Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
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2η έκδοση Ιούλιος 2012
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ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Τράπεζας Κύπρου

Λεωφόρος Ακροπόλεως 32, 2006 Στρόβολος, Λευκωσία - Κύπρος
Τηλ.: +357 22841300, Φαξ: +357 22511870
Ε-mail: oncology@bococ.org.cy Homepage: http://www.bococ.org.cy

