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ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ
Θα ήζεια αξρηθά λα επραξηζηήζσ ηελ θ. Υξηζηίλα Παπαληθνιάνπ πνπ ήηαλ θαη ν
ιφγνο γηα ην ζέκα ηεο πηπρηαθήο κνπ. Μέζα απφ ηα καζήκαηά ηεο κε έθαλε λα
αγαπήζσ, αιιά θαη λα αζρνιεζψ πεξαηηέξσ κε ηε ρεηξνπξγηθή λνζειεπηηθή. Με
βνήζεζε αξθεηά ψζηε λα αλαπηχμσ έλα ζρεηηθά δχζθνιν αιιά θαη επίθαηξν ζέκα γηα
ην γπλαηθείν πιεζπζκφ. Οθείισ ζηελ θ. Παπαληθνιάνπ έλα κεγάιν επραξηζηψ πνπ
επίζεο δηεχξπλε ηνπο νξίδνληεο κνπ θαη κε έθαλε λα πεηζκψζσ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε
έξεπλα. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ, πνπ αλεμάξηεηα ηα
νηθνλνκηθά ηνπο πξνβιήκαηα κε βνήζεζαλ θαη κε ζηήξημαλ ζε απηά ηα ηέζζεξα
ρξφληα ησλ ζπνπδψλ κνπ. Πξαγκαηηθά ηνπο επραξηζηψ φινπο γηαηί πνιχ απιά δελ ζα
είρα θηάζεη σο εδψ ρσξίο ηε βνήζεηά ηνπο.
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ΕΙΑΓΨΓΗ
Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα καο, έρεη απμεζεί θαηά πνιχ ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο
θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ θαη ηείλνπκε λα πιεζηάζνπκε ηε ζπρλφηεηα πνπ ππάξρεη ζηελ
ππφινηπε Δπξψπε. Τπνινγίδνπκε φηη πεξίπνπ 1 ζηηο 11 γπλαίθεο ( ζηηο ΖΠΑ 1 ζηηο
9), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο, ζα αλαπηχμεη θαξθίλν ζην καζηφ ηεο, ή ζε
απφιπηνπο αξηζκνχο 4000-4500 λέεο πεξηπηψζεηο θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ ζηελ Διιάδα
εηεζίσο. Ο θαξθίλνο θπζηθά, εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηελ πξψηε αηηία ζαλάηνπ
γπλαηθψλ ζηελ ειηθία ησλ 45-55 εηψλ. Δθαηνληάδεο εξεπλεηέο απφ φιν ηνλ θφζκν
πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ηελ αηηηνινγία, ηελ θπζηθή ηζηνξία θαη ηελ ζεξαπεπηηθή
αληηκεηψπηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο λφζνπ, δεκηνπξγψληαο ηελ αλάγθε ζπλερνχο
ελεκέξσζεο ηνπ θιηληθνχ γηαηξνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ θαιείηαη λα
αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ην πνιπδηάζηαην ηεο θιηληθήο λφζνπ θαη ηε βνπβή
απεηιή ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ.
Σν αηζηφδνμν κήλπκα είλαη φηη ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο κεηψλνληαη θαη πηζηεχεηαη
φηη απηφ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο θαη ησλ απνηειεζκαηηθφηεξσλ
ζεξαπεηψλ, θαζψο ην 90% ζρεδφλ ησλ πεξηπηψζεσλ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ πνπ έρνπλ
δηαγλσζζεί έγθαηξα είλαη ηάζηκεο. Γηα λα δηαγλσζζεί, ινηπφλ, έγθαηξα ν θαξθίλνο ηνπ
καζηνχ ππάξρνπλ ηξεηο ηξφπνη : ν πξψηνο ηξφπνο είλαη ε απηνεμέηαζε ησλ καζηψλ
απφ ηελ ίδηα ηελ γπλαίθα, ν δεχηεξνο, ε ηαθηηθή πξνιεπηηθή εμέηαζε ηνπ ζηήζνπο
απφ ηνλ γηαηξφ θαη ν ηξίηνο, ε ηαθηηθή πξνιεπηηθή εμέηαζε κε καζηνγξαθία. Καη νη
ηξεηο ηξφπνη καδί κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ηελ αλαθάιπςε ηνπ θαξθίλνπ ζε
αξρηθφ ζηάδην, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ νξηζηηθή ζεξαπεία ηνπ.
Ζ βαζηθή πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη ζήκεξα έγθεηηαη ζην λα αλαθαιπθζεί ν θαξθίλνο
ηνπ καζηνχ ζε φζν ην δπλαηφλ ζε πξψηκν ζηάδην, νπφηε θαη ε αξρηθή αληηκεηψπηζε
ζπλεπάγεηαη έσο θαη πιήξε ίαζε, δειαδή βειηίσζε ηεο πξφγλσζεο. Ζ πξφιεςε θαη ε
έγθαηξε δηάγλσζε είλαη ε θαιχηεξε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ.
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ
ΔΙΑΓΧΓΗ: ηηο ζχγρξνλεο κέξεο, πνιιέο έξεπλεο έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε ηνλ
θαξθίλν ηνπ καζηνχ. Ζ παξαθάησ βηβιηνγξαθία αζρνιείηαη κε ην ζέκα απηφ.
ΚΟΠΟ: ηελ παξαθάησ εξγαζία εξεπλψ δηεμνδηθά ηελ έλλνηα, ηηο ζεξαπεπηηθέο
πξνζεγγίζεηο αιιά θαη ηηο λνζειεπηηθέο παξεκβάζεηο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, έηζη
ψζηε ε θάζε αζζελήο λα έρεη ηελ θαιχηεξε θξνληίδα, εθφζνλ έρεη γίλεη ε δηάγλσζε.
ε απηφ ην θνκκάηη, ν λνζειεπηήο έρεη κεγάιν κέξνο ηεο επζχλεο, δηφηη πξέπεη λα
εηνηκάζεη ηελ αζζελή ηφζν ζσκαηηθά, φζν θαη ςπρνινγηθά.
ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟ: Πξαγκαηνπνηήζεθε αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο
βηβιηνγξαθίαο ζηηο ειεθηξνληθέο βάζεηο Pubmed θαη Google Scholar θαζψο επίζεο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο απφ βηβιία πνπ δαλείζηεθα απφ ηελ
βηβιηνζήθε ηνπ ηκήκαηνο. Σν πιηθφ ηεο κειέηεο απνηέιεζαλ άξζξα θαηά θχξην ιφγν
ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα ζηελ αγγιηθή θαη ειιεληθή γιψζζα.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: Οη ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη νη λνζειεπηηθέο
παξεκβάζεηο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ ίδηα ηελ αζζελή. Ο λνζειεπηήο αξρηθά ζα
πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηελ αζζελή γηα ηελ θάζε δηαδηθαζία πνπ ΄’ ππνκέλεη’’ θαη λα
ηελ βνεζά ςπρνινγηθά, ψζηε λα είλαη ςχρξαηκε θαη θπζηθά έηνηκε. Δπίζεο πνιχ
βαζηθφ είλαη ε πξφιεςε θαη ε απηνεμέηαζε ησλ καζηψλ. Απηφ ζα πξέπεη λα ην
γλσξίδεη θάζε γπλαίθα απφ εηδηθά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. Σέινο, έρνπλ εθεπξεζεί
ζχγρξνλεο ηερληθέο γηα λα κεηψζνπλ ην άγρνο θαη ηηο δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο πνπ
επηθέξεη ν θαξθίλνο ηνπ καζηνχ. Οη παξαθάησ έξεπλεο δίλνπλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία
γηα λα επηηεπρζεί απηή ε θξνληίδα.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Ο λνζειεπηήο παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν ζηνλ ςπρηθφ
φζν θαη ζηνλ ζσκαηηθφ θφζκν ηνπ αζζελή ηνπ. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο
ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ έρεη πνιχ κεγάιε επζχλε. Αλ νη παξαθάησ έξεπλεο
πξαγκαηνπνηνχληαλ ηφηε ν αζζελήο ζα ήηαλ επγλψκσλ θαη γηα ηελ θξνληίδα πνπ ηνπ
παξέρεηαη αιιά θαη ν λνζειεπηήο ζα ήηαλ πην ζίγνπξνο γηα ηε δνπιεηά ηνπ.
ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ
Καξθίλνο ηνπ καζηνχ θαη λνζειεπηηθή θξνληίδα, θαξθίλνο ηνπ καζηνχ θαη ζεξαπεία,
θαξθίλνο ηνπ καζηνχ θαη δηαηξνθή, θαξθίλνο ηνπ καζηνχ θαη κεηαζηάζεηο, θαξθίλνο
ηνπ καζηνχ θαη θαηάζιηςε .
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ΜΕΣΑΥΡΑΗ
ABSTRACT
Introduction
In the modern days, there have been many researches related to breast cancer. The
following bibliography is related to this subject.
Purpose
In the following paper I research about the concept, the therapeutic approaches and
the nurse intervention of breast cancer treatment, so the patient can have better care
after her diagnosis. In this part, the nurse plays a major role in the patient’s body and
mental health.
Material and Method
There has been an evaluation of the international bibliography and search engines of
Pubmed and Google Scholar. The material of the following research was mostly
articles in Greek and English language of the past 5 years.
Results
The therapeutic approaches and nurse intervention are very important for the patient.
The nurse has to inform the patient for every part of the therapeutic proses so he/she
can help her psychologically in order to be calm and prepared. It is of great
importance the self-observation and examination of the breasts. New techniques have
been discovered in order to reduce the anxiety and the side effects of breast cancer.
The following articles give many specific instructions in order to achieve better care.
Conclusions
Nurses play a major role in the mental and physiological health of the patient. The
nurse has a big responsibility through the course of breast cancer treatment. If the
given researches do take place, the patient will be grateful for her care and the nurse
will be more confident with his job.
KEY WORDS: Breast cancer and nursing care, breast cancer and treatment, breast
cancer and nutrition, breast cancer and metastasis, breast cancer and depression.
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ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΣΟΤ ΜΑΣΟΤ

ΔΙΚΟΝΑ 1.1 Τα κέξε ηνπ καζηνύ.
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ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΣΟΤ ΜΑΣΟΤ
Ο καζηφο είλαη έλα αλαηνκηθφ φξγαλν πνπ βξίζθεηαη ζηελ πξφζζηα επηθάλεηα ηνπ
ζψξαθα θαη απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν δηαρσξηζκνχ ηνπ θχινπ θαη απνδέθηε ηεο
νξκνληθήο έθθξαζεο νιφθιεξνπ ηνπ ελδνθξηληθνχ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο. Ο
καζηφο απνηειεί εκηζθαηξηθή, ιηπψδε πηπρή ηνπ δέξκαηνο, πνπ πεξηέρεη ην καζηηθφ
αδέλα. Ο θάζε καζηφο θαηαιακβάλεη ηελ πξφζζηα επηθάλεηα ηνπ ζψξαθα, απφ ηελ 2ε
σο ηελ 6ε πιεπξά. Πξνο ηα έμσ εθηείλεηαη κέρξη ηελ πξφζζηα καζραιηαία γξακκή,
ελψ πξνο ηα έζσ κέρξη ην πιάγην ρείινο ηνπ ζηέξλνπ. Αλάινγα κε ηελ ειηθία, ηελ
εγθπκνζχλε θαη ηε γαινπρία, ζην ζρήκα ν καζηφο κεηαβάιιεηαη. ( Παξαζθεπάο Γ.,
2008).
Γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ καζηνχ δηαθξίλνπκε δχν επηθάλεηεο, ηελ πξφζζηα θαη ηελ
νπίζζηα, θαζψο θαη κία πεξηθέξεηα. Α. Η πξόζζηα επηθάλεηα ηνπ καζηνύ. Καιχπηεηαη
απφ ιεπηφ θαη ιείν δέξκα, ζην κέζν πεξίπνπ ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη ε ζειή θαη ε
ζειαία άισο. Ζ ζειή απνηειεί θπιηλδξνεηδέο έπαξκα ηνπ δέξκαηνο θαη ζηελ θνξπθή
ηεο παξνπζηάδεη 15-20 ζηφκηα ζηα νπνία εθβάιινπλ νη γαιαθηνθφξνη πφξνη. Ζ ζέζε
ηεο ζειήο βξίζθεηαη ζπλήζσο ζην χςνο ηνπ ηέηαξηνπ κεζνπιεχξηνπ δηαζηήκαηνο. Ζ
ζειαία άισο είλαη κία ππνζηξφγγπιε θαη ειαθξά επεξκέλε πεξηνρή γχξσ απφ ηε
ζειή κε ζπλήζε δηάκεηξν 1,5-6 εθαηνζηά. ηελ επηθάλεηά ηεο εκθαλίδεη 10-15 κηθξά
επάξκαηα, θάησ απφ ηα νπνία βξίζθνληαη νη αδέλεο ηνπ Montgomery, πνπ
ζεσξνχληαη ηξνπνπνηεκέλνη ζκεγκαηνγφλνη αδέλεο. Σφζν ε ζειή, φζν θαη ε ζειαία
άισοέρνπλ θαζηαλέξπζξν ρξψκα, πνπ νθείιεηαη ζηελ παξνπζία άθζνλεο κειαλίλεο.
Β. Η νπίζζηα επηθάλεηα ηνπ καζηνύ. Δίλαη ππφθνηιε, επηθάζεηαη ζηελ πεξηηνλία ηνπ
κείδνλνο ζσξαθηθνχ κπφο θαη ζε κεγάινπο καζηνχο εθηείλεηαη κέρξη ηνλ πξφζζην
νδνλησηφ ή ηνλ έμσ ινμφ θνηιηαθφ κπ. Γ. Η πεξηθέξεηα ηνπ καζηνύ. Μεηαβαίλεη
βαζκηαία ζην γχξσ δέξκα. Απφ άπνςε θαηαζθεπήο ν καζηφο απνηειείηαη απφ ην
δέξκα, ην πεξηκαζηηθφ ιίπνο θαη απφ ηνλ καζηηθφ αδέλα.

Τν δέξκα:
Δίλαη ιεπηφ, δηαθαλέο, έρεη ηδξσηνπνηνχο θαη ζκεγκαηνγφλνπο αδέλεο θαη ζπλδέεηαη
ζηελά κε ην πεξηκαζηηθφ ιίπνο. Ηδηαίηεξα ζηε ζειή θαη ζηε ζειαία άισ, ζην ρφξην
ηνπ δέξκαηνο ππάξρνπλ ιείεο κπτθέο ίλεο, πνπ πξνθαινχλ ζθιήξπλζε ησλ
κνξθσκάησλ απηψλ θαηά ηελ πξνζηξηβή ή ην ζειαζκφ.
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Τν πεξηκαζηηθό ιίπνο:
Απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ ππνδφξηνπ ιίπνπο, είλαη ππνθίηξηλν, καιαθφ θαη ζε απηφ
δηαθξίλνπκε κία πξφζζηα ζηηβάδα, απφ φπνπ πεξλνχλ νη θξεκαζηήξεο ζχλδεζκνη ηνπ
Cooper θαη κία νπίζζηα ζηηβάδα. Οη ζχλδεζκνη ηνπ Cooper ζε πεξίπησζε δηήζεζεο
απφ θαξθίλν ράλνπλ ηελ ειαζηηθφηεηά ηνπο κε ζπλέπεηα ηελ βξάρπλζή ηνπο θαη ηελ
εηζνιθή ηνπ ππεξθείκελνπ δέξκαηνο.

Μαζηηθόο αδέλαο:
Απνηειεί δηζθνεηδή αδέλα, πνπ ζηε γπλαίθα πνπ δελ έκεηλε έγθπνο βξίζθεηαη πίζσ
απφ ηε ζειαία άισ θαη κφιηο ππεξβαίλεη ηα φξηά ηεο. ηε γπλαίθα πνπ γέλλεζε ην
κέγεζφο ηνπ είλαη αξθεηά κεγαιχηεξν θαη ην ζρήκα ηνπ αλψκαιν. ε δηαηνκή, ν
καζηηθφο αδέλαο είλαη ιεπθσπφο, ππφζθιεξνο θαη ειαζηηθφο. Ζ πξφζζηα επηθάλεηά
ηνπ είλαη ππφθπξηε θαη αλψκαιε θαη παξνπζηάδεη εληππψκαηα πνπ ρσξίδνληαη
κεηαμχ ηνπο κε αθξνινθίεο. Αλάκεζα ζηηο αθξνινθίεο θαη ζην ρφξην ηνπ δέξκαηνο
εθηείλνληαη νη ζχλδεζκνη ηνπ Cooper, πνπ δηαηξνχλ ηνλ αδέλα ζε 15-20 ινβνχο. Οη
ινβνί έρνπλ ζρήκα ππξακνεηδέο, κε ηε θνξπθή πξνο ηε ζειή, φπνπ θαη θαηαιήγεη ν
αληίζηνηρνο γαιαθηνθφξνο πφξνο. Οη πφξνη απηνί, ζπγθιείλνπλ πξνο ηε ζειή θαη
εθβάιινπλ είηε κφλνη, είηε καδί κε άιινπο ζε ηξήκαηα ηεο θνξπθήο ηεο ζειήο. Πξηλ
ηελ εθβνιή ηνπο, θάζε γαιαθηνθφξνο πφξνο παξνπζηάδεη έλα αλεχξπζκα, ηνλ
γαιαθηνθφξν θφιπν, φπνπ καδεχεηαη ην γάια. Σν εθθξηηηθφ ηκήκα ηνπ αδέλα
απνηειείηαη απφ ηηο αδελνθπςέιεο. Οη αδελνθπςέιεο πνπ εθβάιινπλ ζε έλα κεγάιν
θιάδν ηνπ γαιαθηνθφξνπ πφξνπ, απνηεινχλ έλα ιφβην καζηηθνχ αδέλνο. Σα
παξαπάλσ αδεληθά ζηνηρεία βξίζθνληαη κέζα ζε έλα ππφζηξσκα απφ ηλψδε
ζπλδεηηθφ ηζηφ, πνπ είλαη ραιαξφηεξνο γχξσ απφ ηηο αδελνθπςέιεο. Ο καζηηθφο
αδέλαο είλαη ζσιελνθπςεινεηδήο θαη κνηάδεη κε ηνπο νζκνγφλνπο αδέλεο ηνπ
δέξκαηνο, σο πξνο ηνλ ηξφπν δε παξαγσγήο ηνπ εθθξίκαηνοείλαηαπνθξίλεο αδέλαο. Ζ
ιεπηφηεξε θαηαζθεπή ηνπ αδέλα παξαιιάδεη αλάινγα κε ην θχιιν, ηελ ειηθία θαη ηε
ιεηηνπξγηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. ( Υαηδεκπνχγηαο Η., 2008).

Οη κχεο ζηελ πεξηνρή ηνπ καζηνχ πνπ έρνπλ ζεκαζία γηα ηηο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο
ζε πεξηπηψζεηο θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πιαζηηθήο
απνθαηάζηαζεο, είλαη ν κείδσλ ζσξαθηθφο, ν ειάζζσλ ζσξαθηθφο, ν πξφζζηνο
νδνλησηφο, ν πιαηχο ξαρηαίνο, ν θνξαθνβξαρηφληνο, ν ππνπιάηηνο, ν έμσ ινμφο
θνηιηαθφο. Αληίζηνηρα, νη πεξηηνλίεο πνπ αθνξνχλ ηελ εγρεηξεηηθή ηνπ καζηνχ, είλαη
ε ππνδφξηα, ε πεξηηνλία ηνπ κείδνλα ζσξαθηθνχ κπφο, ε πεξηηνλία ηνπ πξφζζηνπ
νδνλησηνχ, ε θνξαθνπιεπξηθή θαη ε πεξηηνλία ηεο καζράιεο. ( Υαηδεκπνχγηαο Η.,
2008).
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Αγγείωση τοσ μαστού:
Α. Αξηεξίεο. Ζ πινχζηα αηκάησζε ηνπ καζηνχ πξνέξρεηαη απφ θπξίσο αξηεξηαθνχο
θιάδνπο. 1. Σνπο δηαηηηξψληεο θιάδνπο ηεο έζσ καζηηθήο αξηεξίαο, νη νπνίνη
πεξλνχλ απφ ην 1ν – 4ν κεζνπιεχξην δηάζηεκα, δηαηξππνχλ ηελ θαηάθπζε ηνπ
κείδνλα ζσξαθηθνχ κπφο θαη εηζέξρνληαη ζην έζσ ρείινο ηνπ καζηνχ, αηκαηψλνληαο
ην 50% ηνπ νξγάλνπ. 2. Σελ πιάγηα ή έμσ ζσξαθηθή αξηεξία, θιάδν ηεο
καζραιηαίαο, πνπ πνξεχεηαη θαηά κήθνο ηνπ έμσ ρείινπο ηνπ ειάζζνλα ζσξαθηθνχ
κπφο, νη δε έμσ καζηηθνί θιάδνη ηεο απνηεινχλ ηε δεχηεξε ζεκαληηθή πεγή αίκαηνο
ηνπ καζηνχ. 3. Ζ Σξίηε ζεκαληηθή αξηεξία είλαη ν ζσξαθηθφο θιάδνο ηεο
αθξσκηνζσξαθηθήο αξηεξίαο, επίζεο θιάδνπ ηεο καζραιηαίαο. Πνξεχεηαη κεηαμχ ησλ
δχν ζσξαθηθψλ κπψλ θαη αηκαηψλεη ηελ νπίζζηα επηθάλεηα ηνπ αδέλα.
Οη άιινη αξηεξηαθνί θιάδνη πνπ αηκαηψλνπλ ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ ην καζηφ είλαη ε
αλψηαηε ζσξαθηθή αξηεξία, θιάδνο ηεο καζραιηαίαο, νη δηαηηηξψληεο θιάδνη ησλ
κεζνπιεχξησλ αξηεξηψλ θαη νξηζκέλνη κηθξνί θιάδνη ηεο ππνπιάηηνπ αξηεξίαο.
Β. Φιέβεο. Σν θιεβηθφ δίθηπν ηνπ καζηνχ είλαη πινχζην θαη δηαθξίλεηαη ζε επηπνιήο
θαη ελ ησ βάζεη. Οη επηπνιήο θιεβηθνί θιάδνη εθβάιινπλ ζηελ έζσ καζηηθή θιέβα,
ελψ νη ελ ησ βάζεη αθνινπζνχλ ηξεηο βαζηθέο νδνχο πξνο ηελ έζσ καζηηθή, ηε
καζραιηαία θαη ηηο κεζνπιεχξηεο θιέβεο. Ζ Σξίηε νδφο είλαη ε δηα ησλ νπίζζησλ
αλαζηνκσηηθψλ θιάδσλ πξνο ηηο κεζνπιεχξηεο θιέβεο, νη νπνίεο αλαζηνκψλνληαη κε
ηηο ζπνλδπιηθέο θιέβεο θαη θαηαιήγνπλ ζηελ άδπγν θιέβα. Πξάγκα πνπ δηθαηνινγεί
ηελ εκθάληζε κεηαζηάζεσλ ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ή
αθφκα θαη ζην ηεξφ νζηνχλ. . (Astley Cooper, 2010).
Λεκθαγγεηαθό δίθηπν: Δίλαη πινχζην θαη απνρεηεχεη ηε ιέκθν πξνο δχν θαηεπζχλζεηο.
Ζ κία θαηεχζπλζε είλαη πξνο ηνπο καζραιηαίνπο θαη ε δεχηεξε πξνο ηνπο ιεκθαδέλεο
ηεο έζσ καζηηθήο αξηεξίαο. Μεηαμχ απηψλ ησλ νδψλ ππάξρνπλ πνιιέο
αλαζηνκψζεηο. Αθφκε ππάξρνπλ αλαζηνκψζεηο κεηαμχ ησλ ιεκθαγγείσλ ηεο έζσ
καζηηθήο αξηεξίαο ηνπ άιινπ καζηνχ. Οη ιεκθαδέλεο ηνπ καζηνχ δηαθξίλνληαη ζε
καζραιηαίνπο, ππεξθιείδηνπο θαη ηεο έζσ καζηηθήο. Ζ γλψζε ησλ επηρψξησλ απηψλ
ιεκθαδέλσλ, ζεσξείηαη ζθφπηκε γηαηί είλαη πιένλ ζεκαληηθνί θαη νη πην ζπρλά
πξνζβαιιφκελνη απφ κεηαζηάζεηο. Δμάιινπ νη κεηαζηάζεηο πξνο ηνπο ιεκθαδέλεο
αθνινπζνχλ πνξεία απφ ηνπο θαηψηεξνπο πξνο ηνπο αλψηεξνπο δειαδή απφ ηνπο
ππνθιείδηνπο πξνο ηνπο ππεξθιείδηνπο.
Νεύξωζε: Ζ λεχξσζε ηνπ καζηνχ γίλεηαη απφ ην 4ν – 6νκεζνπιεχξην καθξχ
ζσξαθηθφ ή ην λεχξν ηνπ Bellθαη απφ ην απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα. Ζ ζειή
εκθαλίδεη ηδηαίηεξε λεπξνβξίζεηα, φπνπ νη λεπξηθέο ίλεο ηειεηψλνπλ ζηα νπηηθά
ζσκάηηα ηνπ Meissner. (Astley Cooper, 2010).
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ΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΜΑΣΟΤ
Σα κηθξά θνξίηζηα θαη ηα κηθξά αγφξηα έρνπλ ηνπο ίδηνπο καζηνχο. Καηά ηελ εθεβεία
φκσο νη καζηνί ησλ θνξηηζηψλ, θάησ απφ ηε δξάζε ησλ ειεγρφκελσλ ζειπθψλ
νξκνλψλ, ησλ νηζηξνγφλσλ, ηεο πξνγεζηεξφλεο, ηεο πξνιαθηίλεο, ηεο σθπηνθίλεο,
ηεο ζπξνμίλεο, ηεο θνξηηδφιεο θαη ηεο απμεηηθήο νξκφλεο. Σα νηζηξνγφλα, ε
πξνγεζηεξφλε θαη ε πξνιαθηίλε είλαη νπζηαζηηθά γηα ηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε θαη
ηε ιεηηνπξγία ηνπ καζηνχ. Σα νηζηξνγφλα επηδξνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ πφξσλ, ελψ ε
πξνγεζηεξφλε είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ επηζειίνπ θαη γηα ηελ
αλάπηπμε ησλ ινβίσλ. Ζ πξνιαθηίλε είλαη ην αξρηθφ νξκνληθφ εξέζηζκα γηα ηελ
ιαθηνγέλεζε ζηελ εγθπκνζχλε θαη ηε κεηά ηνλ ηνθεηφ πεξίνδν. Ρπζκίδεη ηνπο
νξκνληθνχο ππνδνρείο θαη πξνάγεη ηελ επηζειηαθή αλάπηπμε. Ζ έθθξηζε ησλ
λεπξνηξνθηθψλ νξκνλψλ απφ ηλ ππνζάιακν ξπζκίδεη ηελ έθθξηζε ησλ νξκνλψλ πνπ
επεξεάδνπλ ηνπο ηζηνχο ηνπ καζηνχ. Ζ σρξηλνπνηεηηθή νξκφλε (LH) θαη
ζειαθηνηξφπνο (FSH) ξπζκίδνπλ ηελ απειεπζέξσζε ησλ νηζηξνγφλσλ θαη ηεο
πξνγεζηεξφλεο απφ ηηο σνζήθεο. ηε ζπλέρεηα, ε απειεπζέξσζε ηεο LHθαη ηεο
FSHαπφ ηα βαζεφθηια θχηηαξα πνπ βξίζθνληαη ζηελ πξφζζηα ππφθπζε ξπζκίδεηαη
απφ ηελ έθθξηζε ηεο εθιπηηθήο νξκφλεο ηεο γνλαδνηξνπίλεο (GnRH) απφ ηνλ
ππνζάιακν. Θεηηθή θαη αξλεηηθή αλάδξαζε ησλ νηζηξνγφλσλ θαη ηεο πξνγεζηεξφλεο
ξπζκίδεη ηελ έθθξηζε ησλ LH, FSHθαη GnRH. Οη νξκφλεο απηέο είλαη αξκφδηεο γηα
ηελ αλάπηπμε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε ησλ ηζηψλ ηνπ καζηνχ. ην ζειπθφ
λενγλφ, ηα επίπεδα ησλ νηζηξνγφλσλ θαη ηεο πξνγεζηεξφλεο κεηψλνληαη κεηά απφ ηε
γέλλεζε θαη παξακέλνπλ ρακειά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο ιφγσ
ηνπ άμνλα ππνζαιάκνπ – ππφθπζεο πνπ δξα ζαλ αξλεηηθφ feedback. Με ηελ αξρή
ηεο εθεβείαο, ππάξρεη κείσζε ζηελ επαηζζεζία ηνπ άμνλα ππνζαιάκνπ – ππφθπζεο
ζην αξλεηηθφ feedbackθαη αχμεζε ζηελ επαηζζεζία ηνπ ζην ζεηηθφ feedbackαπφ ηα
νηζηξνγφλα. Ζ αχμεζε πνπ πξνθαιείηαη ζηελ έθθξηζε GnRH, FSHθαη LHνδεγεί ζηελ
αχμεζε ηεο έθθξηζεο ησλ νηζηξνγφλσλ θαη ηεο πξνγεζηεξφλεο απφ ηηο σνζήθεο θαη
ζηελ έλαξμε ηεο έκκελεο ξχζεο. ηελ αξρή ηεο έκκελεο ξχζεο, ππάξρεη αχμεζε ζην
κέγεζνο θαη ηελ ππθλφηεηα ησλ καζηψλ, ε νπνία αθνινπζείηαη απφ ηελ αχμεζε ησλ
ηζηψλ ηνπ καζηνχ θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ επηζειίνπ. Με ηελ αξρή ηελ
εκκελφπαπζεο, ε αχμεζε ησλ καζηψλ ππνρσξεί θαη ν πνιιαπιαζηαζκφο ηνπ
επηζειίνπ κεηψλεηαη. (Mc Geown J.G., 2008).
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ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΜΑΣΟΤ
Οη θαθνήζεηο φγθνη ηνπ καζηνχ είλαη ζπλήζσο επηζειηαθνί (αδελνθαξθηλψκαηα) θαη
ζπαληφηεξα κε επηζειηαθνί (ζαξθψκαηα θαη άιια). Σα αδελνθαξθηλψκαηα
παξνπζηάδνπλ πνηθηιία πξνέιεπζεο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ δηεζεηηθψλ
θαξθηλσκάησλ ηνπ καζηνχ (>50%) πξνέξρεηαη απφ ην επηζήιην ησλ κηθξψλ ηειηθψλ
πφξσλ θαη ησλ αδελνθπςέισλ, ζε ππφζηξσκα πνπ εκθαλίδεη ζπρλά ζθηξξψδε
αληίδξαζε θαη ιέγεηαη δηεζεηηθφ πνξνγελέοαδελνθαξθίλσκα. Ζ καζηνγξαθία
παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθή ζθίαζε κε αλψκαια φξηα θαη αθηηλνεηδείο πξνζεθβνιέο.
Ο δεχηεξνο ζπρλφηεξνο (>25%) ηζηνινγηθφο ηχπνο είλαη ν ζπλδπαζκφο δηεζεηηθνχ
πνξνγελνχοαδελνθαξθηλψκαηνο κε άιιν ηχπν αδελνθαξθηλψκαηνο. Ζ λφζνο ηνπ
Pagetζπλνδεχεη ζπλήζσο ην δηεζεηηθφ πνξνγελέο θαξθίλσκα θαη πξφθεηηαη γηα
δηήζεζε ηεο επηδεξκίδαο ηεο ζειήο απφ θαξθηλσκαηψδε θχηηαξα. Κιηληθά
εκθαλίδεηαη ζαλ έθδεκα. Σν ζειψδεο θαξθίλσκα αλαπηχζζεηαη απφ ην επηζήιην ησλ
κεγάισλ πφξσλ. Σα θαξθηλσκαηψδε θχηηαξα έρνπλ ζρεηηθή νκνηνκνξθία κε ιίγεο
ππξελνθηλεζίεο θαη ζρεκαηίδνπλ ζειέο. Κιηληθά παξνπζηάδεηαη έθθξηζε απφ ηε
ζειή. Σν ζσιελνεηδέο θαξθίλσκα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δηάηαμε ησλ
θαξθηλσκαησδψλ θπηηάξσλ (πνπ εκθαλίδνπλ ιίγεο ππξελνθηλεζίεο) ζε ζσιελψδεηο
ζρεκαηηζκνχο κε ππφζηξσκα πνπ εκθαλίδεη ζθηξξψδε αληίδξαζε. Έρεη θαιή
πξφγλσζε. Σν βιελλψδεο θαξθίλσκα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξαγσγή κεγάιεο
πνζφηεηαο βιέλλαο απφ ηα θαξθηλσκαηψδε θχηηαξα, πνπ δηαηάζζνληαη ζπρλά ζε
ζσιελψδεηο ζρεκαηηζκνχο κέζα ζε ιίκλεο βιέλλαο. πσο θαη ην πξνεγνχκελν έρεη
κάιινλ θαιή πξφγλσζε. Σν αδελνθπζηηθφ θαξθίλσκα είλαη ζπάληνο φγθνο θαιήο
πξφγλσζεο πνπ έρεη ηελ ηάζε λα αλαπηχζζεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο ζειήο ή ηεο άισ.
Σα θχηηαξά ηνπ δηαηάζζνληαη ζε κηθξέο θχζηεο, πνπ πεξηέρνπλ βιέλλα. Σν ινβηδηαθφ
θαξθίλσκα απνηειεί ην 10% ησλ ηζηνινγηθψλ ηχπσλ ηνπ καζηνχ, είλαη ζπρλά
πνιπεζηηαθφ ή/θαη ακθνηεξφπιεπξν θαη παξνπζηάδεη ζπλήζσο δηεζήζεηο ηνπ
ππνζηξψκαηνο, ππφ ηε κνξθή ελφο ζηίρνπ κηθξψλ <<νκνηφκνξθσλ>> θαξθηληθψλ
θπηηάξσλ. Σν κπεινεηδέο θαξθίλσκα είλαη αξθεηά ζπρλφο (>5%), θαιήο πξφγλσζεο
πεξηγεγξακέλνο φγθνο κε πεξηνρέο λέθξσζεο, ηνπ νπνίνπ ηα θαξθηλσκαηψδε θχηηαξα
είλαη πνιχ κεγαιχηεξα απφ άιινπο ηζηνινγηθνχο ηχπνπο. ην θαξθηλνζάξθσκα
ζπλππάξρεη θαξθίλσκα θαη ζάξθσκα. Σν θιεγκνλψδεο θαξθίλσκα είλαη πεξηζζφηεξν
έλα θιηληθφ εχξεκα πνπ ζπλνδεχεη δηάθνξνπο ηζηνινγηθνχο ηχπνπο θαξθίλνπ, πνπ
παξνπζηάδνπλ κεγάιν κέγεζνο θαη ζρεδφλ πιήξε δηήζεζε ηνπ καζηνχ. Ο καζηφο έρεη
εκθάληζε θινηφ πνξηνθαιηνχ ιφγσ δηήζεζεο ησλ ιεκθαγγείσλ ηνπ δέξκαηνο, ε
βηνςία ηνπ νπνίνπ δείρλεη θαξθηληθά έκβνια ησλ ιεκθαγγείσλ. Απηή ε εκθάληζε
ζπλδπάδεηαη κε θαθή πξφγλσζε θαη νη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο θαηαιήγνπλ ζε κηθξφ
ζρεηηθά ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηε δηάγλσζε. Αλ θαη αλαθέξνληαη ρεηξνπξγηθέο
επεκβάζεηο αζζελψλ κε απηήλ ηελ εηθφλα, θαίλεηαη ινγηθφηεξε ε ζπζηεκαηηθή
ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε αξρηθά θαη αλ ν φγθνο κεησζεί, λα επηρεηξεζεί ζηε ζπλέρεηα
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. (Poggi MM., Harney KF., 2008).
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Κλινική εικόνα

Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα ε ςειάθεζε νγθηδίνπ ή κάδαο. Χζηφζν, ε εηζνιθή ηνπ δέξκαηνο
ή ην έθθξηκα ηεο ζειήο κπνξεί λα απνηεινχλ ην πξψην εχξεκα. Ζ εηεξφπιεπξε,
αηκαηεξή έθθξηζε φπσο θαη εθείλε πνπ πξνέξρεηαη απφ έλα πφξν ( ζε αληίζεζε κε
εθείλε πνπ πξνέξρεηαη απφ πνιινχο πφξνπο) είλαη ηδηαίηεξα χπνπηεο γηα ελδναπιηθή
θαθνήζεηα. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε έθθξηζε ηεο ζειήο κπνξεί λα είλαη ην
κνλαδηθφ θιηληθφ ζεκείν ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ.(Symonds EM.,Symonds IM.,
2008).

ΔΙΚΟΝΑ 1.2. Σε απηή ηελ εηθόλα πξνβάιιεηαη κία καζηνγξαθία καζηνύ. ( Καξθίλνο).
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ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΜΑΣΟΤ
Ο Ηππνθξάηεο ήηαλ απηφο πνπ έδσζε ζηελ πάζεζε ηνπ θαξθίλνπ ην φλνκά ηεο. Πνιχ
αξγφηεξα, ν Valsalva, ην 1704 ππνζηήξημε φηη ν θαξθίλνο αξρηθά ήηαλ έλα ηνπηθφ
θαηλφκελν πνπ κπνξνχζε λα αθαηξεζεί ρεηξνπξγηθά, ελψ ζε πην πξνρσξεκέλν ζηάδην,
ν θαξθίλνο κπνξνχζε κέζσ ησλ ιεκθαγγείσλ λα κεηαθεξζεί αιινχ ζην ζψκα.
πλεπψο, κε ηνλ φξν ΄΄ θαξθίλνο ΄΄ πεξηγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ αζζελεηψλ ή
δηαηαξαρψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη θπξίσο απφ αλεμέιεγθην θπηηαξηθφ
πνιιαπιαζηαζκφ. Αλ ν θαξθίλνο βξίζθεηαη ζην καζηφ ηφηε νλνκάδεηαη θαξθίλνο ηνπ
καζηνχ, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζε θαξθίλν πνπ αλαπηχζζεηαη ζηνπο γαιαθηνθφξνπο
αδέλεο ηνπ καζηνχ ή ζηνπο γαιαθηνθφξνπο πφξνπο πνπ κεηαθέξνπλ ην γάια. Φπζηθά
δηαθξίλνληαη δηάθνξνη ηχπνη. Σα θαξθηληθά θχηηαξα εμαπιψλνληαη είηε άκεζα ζηνλ
παξαθείκελν ηζηφ κε δηήζεζε ή κεηαθέξνληαη ζε άιιεο ζέζεηο ηνπ νξγαληζκνχ κέζσ
ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ θαη ησλ ιεκθαγγείσλ. Απηή ε κεηαθνξά ηελ απνθαινχκε
κεηάζηαζε.( Dr Buckman R., Dr Whittaker T., 2009).
Φπζηνινγηθά, ηα θχηηαξα ελφο νξγαληζκνχ αλαπηχζζνληαη κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν
ξπζκφ, έηζη ψζηε λα αληηθαζηζηνχλ απηά πνπ πεζαίλνπλ. Κάπνηεο φκσο πεξηπηψζεηο,
ν νξγαληζκφο κπνξεί λα παξάγεη πνιιά πεξηζζφηεξα. Ζ ζπγθέληξσζε απηή ησλ
παξαπάλσ θπηηάξσλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία φγθσλ. Ο η πεξηζζφηεξνη
φγθνη είλαη αβιαβείο, άιινη φκσο είλαη πνιινί επηθίλδπλνη θαη εηζβάιινπλ ζε ηζηνχο
ή θαη κεηαθέξνληαη θαη ζε άιια κέξε ηνπ ζψκαηνο. Οη φγθνη ρσξίδνληαη ζε δχν
θαηεγνξίεο. Σνπο θαινήζεηο θαη ηνπο θαθνήζεηο. Οη θαινήζεηο φγθνη δεκηνπξγνχληαη
απφ πνιιαπιαζηαδφκελα θχηηαξα εμαηηίαο θάπνηνπ εξεζηζκνχ γχξσ απφ ην καζηφ,
θαηλφκελν πνπ νλνκάδεηαη θαινήζεο λενπιαζία. Έηζη, φηαλ ν εξεζηζκφο απηφο πάςεη
λα πθίζηαηαη, ηφηε ε λενπιαζία δηαθφπηεηαη, ν φγθνο δελ αλαπηχζζεηαη άιιν, δελ
θαηαζηξέθεη ηνπο πγηείο ηζηνχο θαη δελ πξνθαιεί ην ζρεκαηηζκφ λέσλ φγθσλ ζε άιια
ζεκεία ηνπ ζψκαηνο. Οη θαθνήζεηο φγθνη νλνκάδνληαη θαη λενπιάζκαηα.
ρεκαηίδνληαη φπσο θαη νη θαινήζεηο φγθνη, αιιά ιεηηνπξγνχλ δηαθνξεηηθά. Σα
πνιιαπιαζηαδφκελα θχηηαξα θέξνπλ κία παζνγέλεηα πνπ πξνθαιεί ηε ζπλερή θαη
άλαξρε αχμεζή ηνπο. Ζ θαθνήζεο λενπιαζία (πνπ είλαη θαη ε πην επηθίλδπλε
αζζέλεηα)– ε δηαδηθαζία ηνπ άλαξρνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ θπηηάξσλ πνπ
θαηαιήγεη ζε ζρεκαηηζκφ λέσλ ηζηψλ – εμαθνινπζεί λα δξα, αθφκε θαη φηαλ ν
αξρηθφο φγθνο αθαηξεζεί απφ ην καζηφ, ζρεκαηίδνληαο ζηε ζέζε ηνπ έλα θαηλνχξην.
Σαπηφρξνλα, επηδξά θαηαζηξνθηθά ζηνπο γεηηνληθνχο ηζηνχο, ζηνπο νπνίνπο
εηζβάιιεη (δηήζεζε) θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα ζρεκαηηζκνχ λέσλ φγθσλ ζε άιια
ζεκεία ηνπ ζψκαηνο, φηαλ θαξθηληθά θχηηαξα, αθνχ απνζπαζηνχλ απφ ηνλ
πξσηνγελή φγθν, κεηαθηλνχληαη κέζσ ηνπ αίκαηνο ή ηεο ιέκθνπ ζην ππφινηπν ζψκα.
Ζ δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη κεηάζηαζε. ( Dr Φχζζαο Γ.Π., 2009).
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ΣΤΠΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΤ ΣΟΤ ΜΑΣΟΤ
Τπάξρνπλ πνιιά είδε θαξθίλσλ ηνπ καζηνχ. Δμαξηάηαη πάληα πσο ηνπο
θαηαηάζζνπκε. Αλάινγα κε ην πφζν βαζηά έρεη πξνρσξήζεη έλαο θαξθίλνο κέζα ζην
καζηφ. Υσξίδεηαη ζε in situ, πνπ είλαη ν κε δηεζεηηθφο θαξθίλνο θαη ζε δηεζεηηθφ.
Αλάινγα κε ηα θχηηαξα απφ ηα νπνία πξνέξρεηαη, ρσξίδεηαη ζε πνξνγελή θαη
ινβηαθφ. Αλάινγα κε ην πφζν θαθνήζε είλαη ηα θχηηαξα ηνπ, ρσξίδεηαη ζε βαζκφ
θαθνήζεηαο 1(ρακειν), 2(κέηξην), 3(πςειφ). Καη θπζηθά θάζε θαξθίλνο δηαθέξεη απφ
ηνλ άιιν, αθφκα θαη αλ αλήθνπλ ζην ίδην είδνο, φπσο δηαθέξνπλ θαη νη άλζξσπνη
κεηαμχ ηνπο. (Decherney Alan H., et.al., 2010).
Ο in situ θαη ν δηεζεηηθόο θαξθίλνο. πλήζσο πξνεγείηαη ηνπ θαξθίλνπ κηα
ππεξπιαζία θάπνησλ θπηηάξσλ. Αξγφηεξα ηα θχηηαξα απηά γίλνληαη άηππα
(παξακνξθσκέλα) θαη πην κεηά γίλνληαη θαξθηληθά (θαθνήζε). Απηά
κεγαιψλνπλ θιεηζκέλα κέζα ζε κηα κεκβξάλε πνπ ιέγεηαη βαζηθή κεκβξάλε
θαη ηα απνκνλψλεη απφ ηα ππφινηπα θχηηαξα ηνπ καζηνχ. ηε θάζε απηή ν
θαξθίλνο ζεσξείηαη εληνπηζκέλε λφζνο, δειαδή δελ θάλεη κεηαζηάζεηο ζε
άιια φξγαλα θαη άξα είλαη ηάζηκνο κε απιή ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε. Απηή ε
κνξθή ηνπ νλνκάδεηαη θαξθίλνο in situ. Μεγαιψλνληαο ζηγά ζηγά, ν θαξθίλνο
δηαζπά απηή ηε βαζηθή κεκβξάλε θαη δηεηζδχεη ζηα γεηηνληθά θχηηαξα, ηα
αηκνθφξα θαη ιεκθνθφξα αγγεία. Απηή ε κνξθή ηνπ νλνκάδεηαη δηεζεηηθφο.
Ο θαξθίλνο απηφο είλαη πην πξνρσξεκέλε λφζνο κε ηελ έλλνηα φηη κπνξεί λα
θάλεη κεηαζηάζεηο ζε άιια φξγαλα, ρσξίο φκσο απηφ λα είλαη ππνρξεσηηθφ.
Σν δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί γηα λα κεηαηξαπεί έλαο θαξθίλνο απφ in situ ζε
δηεζεηηθφ, κπνξεί λα είλαη ιίγνη κήλεο, έσο θαη ρξφληα. Τπάξρνπλ in situ
κνξθέο πνπ κεγαιψλνπλ θζάλνληαο ζε κεγάια κεγέζε, ρσξίο πνηέ λα γίλνπλ
δηεζεηηθέο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ρξεηάδεηαη ηαθηηθή παξαθνινχζεζε, γηαηί
κπνξεί αξγφηεξα λα εκθαληζζεί έλαο θαξθίλνο θάπνπ αιινχ ζηνλ ίδην ή ζηνλ
άιιν καζηφ. Αληηζέησο, ππάξρνπλ επίζεο κνξθέο δηεζεηηθνχ θαξθίλνπ ηφζν
επηζεηηθέο πνπ δηεζνχλ εμαξρήο ζηνπο γχξσ ηζηνχο, ρσξίο πνηέ λα πεξάζνπλ
απφ ην ζηάδην in situ. (Dr Φχζζαο Γ.Π., 2009).

Ο ινβηαθόο θαη ν πνξνγελήο. Ο ινβηαθφο, νλνκάδεηαη ν θαξθίλνο ηνπ καζηνχ
πνπ πξνέξρεηαη απφ θχηηαξα ησλ αδεληθψλ ινβίσλ, απηά δειαδή πνπ
παξάγνπλ ην γάια. Απφ ηελ άιιε, ν πνξνγελήο θαξθίλνο, νλνκάδεηαη ν
θαξθίλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ θχηηαξα ησλ πφξσλ ηνπ καζηνχ, απηά δειαδή
πνπ κεηαθέξνπλ ην γάια. πλεπψο, έλαο θαξθίλνο κπνξεί λα είλαη situ
πνξνγελήο θαη in situ ινβηαθφο. Μπνξεί επίζεο λα είλαη δηεζεηηθφο πνξνγελήο
ή δηεζεηηθφο ινβηαθφο. (Dr Φχζζαο Γ.Π., 2009).
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Πνξνγελήο δηεζεηηθόο θαξθίλνο καζηνύ. Δίλαη ν θαξθίλνο πνπ αξρίδεη απφ ηα
θχηηαξα ησλ γαιαθηνθφξσλ πφξσλ, απηψλ δειαδή πνπ κεηαθέξνπλ ην γάια
απφ ηα ιφβηα ζηε ζειή. Απνηειεί ην 80% ηνπ ζπλφινπ ησλ θαξθηλσκάησλ
ηνπ καζηνχ. Δίλαη νξαηφ ζηε καζηνγξαθία θαη κπνξεί λα δψζεη κεηαζηάζεηο
ζε άιια φξγαλα. (Dr Φχζζαο Γ.Π., 2009).
Λνβηαθόο δηεζεηηθόο θαξθίλνο καζηνύ. Δίλαη ν θαξθίλνο πνπ αξρίδεη απφ ηνπο
ινβηαθνχο αδέλεο πνπ παξάγνπλ ην γάια. Απνηειεί ην 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ
θαξθηλσκάησλ ηνπ καζηνχ. ην 20% ησλ πεξηπηψζεσλ, κπνξεί λα βξεζεί θαη
ηνλ άιιν καζηφ. Δθδειψλεηαη ζπλήζσο κε ςειαθεηφ φγθν ζην καζηφ. Δίλαη
νξαηφο ζηε καζηνγξαθία θαη δελ πξνθαιεί έθθξηζε πγξνχ απφ ηε ζειή. (Dr
Φχζζαο Γ.Π., 2009).
Λνβηαθόο in situ θαξθίλνο καζηνύ. Γξάθεηαη ζπλήζσο σο LCIS. Έρεη 20%
πηζαλφηεηα ζηα 15 ρξφληα λα κεηαηξαπεί ζε δηεζεηηθφ θαξθίλν καζηνχ. Δίλαη
νξαηφο ζηε καζηνγξαθία. ην 80% ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη πνιπεζηηαθφο,
δειαδή βξίζθεηαη θαη ζε άιια ζεκεία ηνπ ίδηνπ καζηνχ. ην 25% βξίζθεηαη
θαη ζηνλ άιιν καζηφ. (Dr Φχζζαο Γ.Π., 2009).
Τπάξρνπλ θαη άιινη ηξεηο ηχπνη ζπαληφηεξνη, φπσο ην ζάξθσκα πνπ πξνέξρεηαη
απφ ηα θχηηαξα ησλ ηλψλ ηνπ καζηνχ θαη πξνθαιεί αηκαηνγελείο κεηαζηάζεηο, ε
λφζνο Paget ηεο ζειήο, φπνπ δηεζείηαη ε ζειή ηνπ καζηνχ, γηαηί ν φγθνο
βξίζθεηαη ζρεδφλ απφ θάησ ηεο θαη ηέινο έρνπκε ηνλ θιαγκνλψδε θαξθίλν ηνπ
καζηνχ πνπ ζπλνδεχεηαη απφ κηθξνβηαθή ή άζεπηε θιεγκνλή ησλ ιεκθαγγείσλ
κηαο πεξηνρήο ηνπ καζηνχ). . (Dr Φχζζαο Γ.Π., 2009).
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ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ
Οη ζχγρξνλεο κέζνδνη ζεξαπείαο θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ έρνπλ ζηαδηαθά απμήζεη ην
φξην επηβίσζεο απφ ηελ αζζέλεηα. Ζ επηινγή ηεο ζεξαπείαο εμαξηάηαη απφ πνιινχο
παξάγνληεο θαη πξνυπνζέζεηο, φπσο ην ζηάδην ηνπ φγθνπ, ε ειηθία ( ε νπνία
δηαθξίλεηαη ζε πξνεκκελνπαπζηθή θαη κεηεκκελνπαπζηθή), ην κέγεζνο ηνπ φγθνπ, ε
ηαμηλφκεζή ηνπ θάησ απφ ην κηθξνζθφπην θαη ε νξκνλνεμάξηεζή ηνπ. Γηα ηε
δηάζσζε ή παξάηαζε ηεο δσήο θαζνξηζηηθή ζεκαζία έρεη ε δηακφξθσζε ελφο
ζπλνιηθνχ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζην νπνίν λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ε
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, ε αθηηλνζεξαπεία, ε ρεκεηνζεξαπεία θαη ε νξκνλνζεξαπεία.
ήκεξα, νη πεξηζζφηεξνη θαξθίλνη αληηκεησπίδνληαη κε έλα ζπλδπαζκφ ζεξαπεηψλ
πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ θαηαζηξνθή ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ ζην καζηφ ή ηελ
εμάιεηςε απηψλ ζε φιν ην ζψκα. (Μπνλάηζνο Γ., Καθιακάλνο Η., Γνιεκάηεο Β.).

ΣΟΠΙΚΕ ΘΕΡΑΠΕΙΕ
Φεηξνπξγηθή ζεξαπεία: Ζ ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ηνπ φγθνπ ηνπ καζηνχ, δειαδή ε
καζηεθηνκή, απνηέιεζε ηελ αξραηφηεξε κέζνδν ζεξαπείαο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ.
Πξψηνο ν Halsted εθάξκνζε ην 1981 ηελ ηερληθή ηεο ξηδηθήο καζηεθηνκήο, ε νπνία
απνηέιεζε ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα πνιιέο εγρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζήκεξα.
Σε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία ηε δηαθξίλνπκε ζε: α) ξηδηθή καζηεθηνκή: Πεξηιακβάλεη
εθηνκή φινπ ηνπ καζηηθνχ αδέλα, ησλ δχν ζσξαθηθψλ κπψλ ηνπ ζσξαθηθνχ
ηνηρψκαηνο θαη θαζαξηζκφο ηεο καζράιεο σο ηελ θιείδα.( Wymelenberg S., 2009).
Β) Τξνπνπνηεκέλε ξηδηθή καζηεθηνκή: Ο ηχπνο απηφο ηεο εγρείξεζεο πεξηιακβάλεη ηε
δηαηήξεζε ηνπ κείδνλα θαη ηνπ ειάζζνλα ζσξαθηθνχ ηνηρψκαηνο. Απαηηείηαη ε
ζπλαθαίξεζε θαη ησλ νκάδσλ ιεκθαδέλσλ ηεο καζράιεο πνπ είλαη δπλαηφ λα
απνκαθξπλζνχλ ζε εληαίν παξαζθεχαζκα κε ην καζηφ ηθαλνπνηεηηθά ρσξίο ηελ
εθηνκή ησλ κπψλ.( Μπνλάηζνο Γ., Καθιακάλνο Η., Γνιεκάηεο Β.).
Γ) Απιή καζηεθηνκή: ε απηή ηελ επέκβαζε ν ρεηξνπξγφο αθαηξεί νιφθιεξν ην
καζηηθφ αδέλα θαη φρη ηνπο ιεκθαδέλεο ή ηνπο ππνθείκελνπο κχεο. (Henry M.M.,
Thompson J.N., 2008).
Γ) Τκεκαηηθή καζηεθηνκή: Πεξηιακβάλεη ηνλ θαζαξηζκφ ηεο καζράιεο θαη ηελ
αθαίξεζε ηεο πξσηνπαζνχο εζηίαο. Πξαγκαηνπνηείηαη ζην 1Ο ζηάδην φηαλ ν φγθνο
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είλαη κηθξφηεξνο απφ 4 εθαηνζηά, λα κελ πξνζθχεηαη ν φγθνο ζηνπο κχεο ή ζην
ζσξαθηθφ ηνίρσκα, λα κε δηεζεί ζην ππεξθέηκελν δέξκα, λα κελ έρεη πνιπθεληξηθή
εκθάληζε θαη λα κελ ππάξρνπλ ιεκθαδεληθέο κάδεο. (Μαιγαξηλνχ Μ.Α.,
Κσλζηαληηλίδνπ .Φ., 2009).
Αθηηλνζεξαπεία: Αθηηλνζεξαπεία είλαη ε ρξήζε ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο κε ζθνπφ
ηελ δηαθνπή ηεο θπηηαξηθήο αλάπηπμεο. Μαδί κε ηελ ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία, ηε
ρεκεηνζεξαπεία θαη ηελ νξκνλνζεξαπεία, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο
απνηειεζκαηηθφηεξνπο ηξφπνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαθνήζσλ λενπιαζκάησλ. Ζ
αθηηλνζεξαπεία είλαη ηνπηθή ζεξαπεία, ε νπνία θαηαπνιεκά ηπρφλ απνκεηλάξηα
θαξθηληθψλ θπηηάξσλ κεηά ηε ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε φγθνπ, ζην καζηφ ή ηε
καζράιε. Υξεζηκνπνηείηαη σο επηθνπξηθή ζεξαπεία ελψ ζπάληα κπνξεί σο
λενεπηθνπξηθή, δειαδή, πξηλ ηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε κε ζθνπφ ηε ζπξξίθλσζε ηνπ
φγθνπ. (Μαξθφπνπινο Υ., 2010).
Φεκεηνζεξαπεία: Σα ρεκεηνζεξαπεπηηθά θάξκαθα δελ ζεξαπεχνπλ ην λεφπιαζκα,
πεξηνξίδνπλ φκσο ηελ εμέιημή ηνπ. Δίλαη θπηηαξνηνμηθά, δειαδή θαηαζηξέθνπλ ηα
θχηηαξα. Ζ ζαλάησζε ησλ θαθνεζψλ θπηηάξσλ είλαη ζρεδφλ αδχλαηε. ηφρνο ηεο
ρεκεηνζεξαπείαο είλαη ε θαηαζηξνθή αξθεηψλ θαθνεζψλ θπηηάξσλ ψζηε λα είλαη
δπλαηή ε θαηαζηξνθή ησλ ππνινίπσλ απφ ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ηνπ μεληζηή.
(Becker S., Choti M., 2009).
Ζ ρεκεηνζεξαπεία κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία, αθηηλνζεξαπεία ή
θαη κε ηηο δχν ζεξαπείεο κε ζθνπφ λα κεηψζεη ην κέγεζνο ησλ φγθσλ πξνεγρεηξεηηθά
ή λα θαηαζηξέςεη απνκεηλάξηα θαθνεζψλ φγθσλ κεηά απφ ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε
φγθνπ. Γπζηπρψο φκσο ηα ρεκεηνζεξαπεπηηθά θαηαζηξέθνπλ φρη κφλν ηα θαξθηληθά
θχηηαξα αιιά θαη ηα πγηή, θπζηνινγηθά θχηηαξα ηνπ νξγαληζκνχ.(Wymelenberg S.,
2009).
Οξκνλνζεξαπεία: Ζ νξκνλνζεξαπεία βαζίδεηαη ζηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ ηα νπνία
εκπνδίδνπλ ηα θαξθηληθά θχηηαξα λα πξνκεζεπηνχλ ηηο νξκφλεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα
λα αλαπηπρζνχλ. Σα πεξηζζφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελα νξκνλνζεξαπεπηηθά θάξκαθα
είαλη ε ηακνμηθάλε, νη αλαζηνιείο αξσκαηάζεο θαη ηα αλάινγα ηεο εθιπηηθήο
νξκφλεο ησλ γνλαδνηξνπηλψλ. Ζ νξκνλνζεξαπεία ζην θαξθίλν ηνπ καζηνχ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζηε κεηαζηαηηθή λφζν σο εηζαγσγηθή θαη πξνεγρεηξεηηθή ζεξαπεία,
σο ζπκπιεξσκαηηθή αγσγή θαη ηέινο σο πξνθχιαμε απφ αλάπηπμε θαξθίλνπ ηνπ
καζηνχ ζε νξκνλνεπαίζζεην θαξθίλν.(Charles, Griggs, Loscalzo, 2011).
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ΕΠΙΔΗΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΝΗΙΜΟΣΗΣΑ
Ο θαξθίλνο ηνπ καζηνχ είλαη καθξάλ ε πην ζπρλή κνξθή δηαγλσζκέλνπ θαξθίλνπ
ζηηο γπλαίθεο ζηελ Δπξψπε ζήκεξα. Σν έηνο 2006, 429.000 γπλαίθεο ζηελ Δπξψπε
δηαγλψζζεθαλ κε θαξθίλν ηνπ καζηνχ, πνζνζηφ 28,9% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ
θαξθίλσλ. Ζ ζηαζκηζκέλε γηα ηελ ειηθία επίπησζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ γηα φιε
ηελ Δπξψπε, ην έηνο 2006, είλαη 94,3/100.000 θαη γηα ηελ Δπξψπε, είλαη
81,8/100.000. Ο θαξθίλνο ηνπ καζηνχ είλαη, επίζεο, ε θπξηφηεξε αηηία ζαλάηνπ γηα
ηηο γπλαίθεο ζηελ Δπξψπε ζήκεξα. Σν 2006 ππήξμαλ 131.000 ζάλαηνη γπλαηθψλ απφ
ην ζπγθεθξηκέλν θαξθίλν, πνζνζηφ 17,6% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ζαλάησλ απφ
θαξθίλν. Ζ ζηαζκηζκέλε γηα ηελ ειηθία ζλεζηκφηεηα απφ θαξθίλν ηνπ καζηνχ γηα
φιε ηελ Δπξψπε, ην έηνο 2006, είλαη 26/100.000 θαη γηα ηελ Δπξψπε ησλ 25 είλαη
25/100.000. ηελ Δπξψπε, ε επίπησζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ παξνπζηάδεη
απμεηηθέο ηάζεηο απφ ην 1960 θαη κεηά, θπξίσο ζε γπλαίθεο 50-60 εηψλ. (Κνληάξε Δ.,
2009).
ηε ρψξα καο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη απμεζεί πνιχ ε ζπρλφηεηα ηνπ θαξθίλνπ ηνπ
καζηνχ θαη ηείλνπκε λα πιεζηάζνπκε ηε ζπρλφηεηα πνπ ππάξρεη θαη ζηελ ππφινηπε
Δπξψπε. Τπνινγίδνπκε φηη πεξίπνπ 1:11 γπλαίθεο (ζηηο ΖΠΑ 1:9), θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δσήο ηεο, ζα αλαπηχμεη έλα θαξθίλν ζην καζηφ ηεο ή ζε απφιπηνπο αξηζκνχο
έρνπκε πεξίπνπ 4.000-4.500 λέεο πεξηπηψζεηο θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ ζηελ Διιάδα
εηεζίσο. Ο θαξθίλνο ηνπ καζηνχ, εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηελ πξψηε αηηία ζαλάηνπ
γπλαηθψλ ζηελ ειηθία κεηαμχ 45-55 εηψλ. χκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε
Τγείαο, πεξηζζφηεξνη απφ 1,2 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν έρνπλ
δηαγλσζζεί κε θαξθίλν ηνπ καζηνχ απηφ ην ρξφλν. Σν αηζηφδνμν κήλπκα είλαη φηη ηα
πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο κεηψλνληαη θαη πηζηεχεηαη φηη απηφ είλαη απνηέιεζκα ηεο
έγθαηξεο δηάγλσζεο θαη ησλ απνηειεζκαηηθφηεξσλ ζεξαπεηψλ, θαζψο ην 90%
ζρεδφλ ησλ πεξηπηψζεσλ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί έγθαηξα είλαη
ηάζηκεο. (Υαηδεγεσξγίνπ Κ., 2013).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Οη αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ καζηνχ κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ φγθν ζηνλ καζηφ (
έλαλ φδν, κηα κάδα ζην ζηήζνο), έθθξηζε ηεο ζειήο αηκαηεξφ ή κε, νίδεκα, πφλν,
εηζνιθή ηεο ζειήο, πξήμηκν ή κάδα ζε καζραιηαίν αδέλα (77%). πλήζσο απηή ε
κάδα είλαη αλψδπλε (66%), ζθιεξή θαη αλψκαιε, ζηεξεά θαη δε δηαρσξίδεηαη απφ
ηνλ ππφινηπν καζηφ. Μπνξεί λα είλαη πνιπεζηηαθφο θαη ακθνηεξφπιεπξνο.
(Μαξθφπνπινο Η. Υ.).
Έθθξηζε ηεο ζειήο: χκθσλα κε ηνλ Devitt ησλ 2% ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ θαξθίλνπ
εκθαλίδεη έθθξηκα ζειήο. πλήζσο, ε έθθξηζε απφ πνιιαπιά ηκήκαηα ηεο ζειήο
ζρεηίδεηαη κε ελδνθξηλνινγηθά πξνβιήκαηα, ρξήζε θαξκάθσλ ή δηάρπηε ηλνθπζηηθή
λφζν. ε θακία πεξίπησζε φκσο δελ απνθιείεη ηελ πεξίπησζε θαξθίλνπ. Ο
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ραξαθηήξαο ηνπ εθθξίκαηνο δελ κπνξεί λα ζπζρεηηζζεί απφιπηα κε θαινήζε ή
θαθνήζε λφζν γηα απηφ θαη ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί άκεζα. (Πηλαθίδεο Μ., Μπνχηεο
Λ.).
Πόλνο: Γελ είλαη ζπρλφ ζχκπησκα, αλ θαη πεξίπνπ ην 20% ησλ γπλαηθψλ κπνξεί λα
αλαθέξνπλ θάπνην ελφριεκα πνπ λα έρεη ζρέζε κε ηνλ θαξθίλν. πάληα απνηειεί ηελ
πξψηε θιηληθή εθδήισζε. (Πηλαθίδεο Μ., Μπνχηεο Λ.).
Έιμε ηνπ δέξκαηνο: Καζψο ν φγθνο απμάλεη ζε κέγεζνο θαη δηεζεί ην γεηηνληθφ
αδεληθφ ηζηφ, ε ζπλνδφο ίλσζε ζπξξηθλψλεη ηνπο ζπλδέζκνπο ηνπ Cooper, κε
απνηέιεζκα ηελ ραξαθηεξηζηηθή έιμε ηνπ δέξκαηνο. Ζ έιμε ηνπ δέξκαηνο
ζεσξήζεθε δηαγλσζηηθφ ζεκείνπ ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, ζήκεξα φκσο
γλσξίδνπκε φηη κπνξεί λα πξνθιεζεί θαη απφ θαινήζεο παζήζεηο, φπσο ε λέθξσζε
ιίπνπο, ε πιαζκαηνθπηηαξηθή καζηίηηδα θαη ε λφζνο ηνπ Mondor. (Πηλαθίδεο Μ.,
Μπνχηεο Λ.).
Αιινηώζεηο δέξκαηνο: Άκεζε δηήζεζε ηνπ δέξκαηνο εκθαλίδεηαη ζαλ κεκνλσκέλε
πεπαρπζκέλε πιάθα. Άιιεο θνξέο δηάηαζε ησλ επηθαλεηαθψλ θιεβψλ ππνδειψλεη
ηελ χπαξμε θαξθίλνπ. Καζψο ν φγθνο κεγαιψλεη επέξρεηαη απφθξαμε ησλ
ιεκθαγγείσλ κε επαθφινπζν νίδεκα δέξκαηνο ελψ νη ζχλδεζκνη ηνπ Cooper πνπ
παξακέλνπλ πξνθαινχλ ηελ φςε ΄΄ θινηνχ πνξηνθαιηνχ ΄΄. ε πξνρσξεκέλα ζηάδηα
παξαηεξνχληαη δνξπθφξα νδίδηα ζην δέξκα, εμέιθσζε ή ξίθλσζε νιφθιεξνπ ηνπ
καζηνχ. (Πηλαθίδεο Μ., Μπνχηεο Λ.).
Αιινηώζεηο ζειήο: ην δέξκα ηεο πεξηνρήο ηνπ καζηνχ κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ
αιινηψζεηο παξφκνηεο κε εθείλεο ηνπ δέξκαηνο άιισλ πεξηνρψλ, πνπ έρνπλ ζρέζε
είηε κε ηα αλαηνκηθά ηνπο ζηνηρεία (π.ρ δνζείλεο, ζκεγκαηνγφλεο θχζηεο,
πδξαδελίηηο, κειάλσκα) είηε απνηεινχλ εθδήισζε επξχηεξσλ ζπζηεκαηηθψλ
αιινηψζεσλ (π.ρ ςσξίαζε, ιεχθε κε απνρξσκαηηζκφ ηεο άισ). (Μαξθφπνπινο Η.
Υξήζηνο).
Μαζραιηαία ιεκθαδελνπάζεηα: Ζ δηφγθσζε ησλ ιεκθαδέλσλ ηεο καζράιεο, κπνξεί
λα είλαη ην κφλν ζεκείν ΄΄ αθαλνχο ΄΄ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ ζχκθσλα κε ηνλ Halsted.
. (Πηλαθίδεο Μ., Μπνχηεο Λ.).
Φιεγκνλώδεο θαξθίλωκα: Σα ραξαθηεξηζηηθά είλαη εξπζξφηεηα, ζεξκφηεηα,
επαηζζεζία ηνπ δέξκαηνο θαη νίδεκα. Ζ θαηάζηαζε απηή κηκείηαη ηφζν πνιχ ηηο
νεείεο ινηκψμεηο πνπ δπζηπρψο πνιιέο θνξέο αληηκεησπίδεηαη ιαλζαζκέλα κε
αληηβίσζε. Σα ζεκεία απηά κπνξεί λα εκθαλίδνληαη εμ αξρήο ή αξγφηεξα θαηά ηελ
δηαδξνκή ηεο λφζνπ. Ζ δηαδξνκή ηεο λφζνπ είλαη ηαρεία. πλήζσο παξαηεξείηαη
πξψηα ν φγθνο ζηνλ καζηφ, ν νπνίνο αθνινπζείηαη απφ ηαρεία αχμεζε ηνπ κεγέζνπο
ηνπ καζηνχ καδί κε νίδεκα θαη εξπζξφηεηα. Καηά ηε θπζηθή εμέηαζε ην πξνεμάξρνλ
ζεκείν είλαη κηα γεληθεπκέλε ζθιεξία ζην καζηφ, ε νπνία κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ
πφλν θαη απμεκέλε ζεξκνθξαζία. Σα ζεκεία ινίκσμεο απνπζηάδνπλ. (Roisman I.,
Lifshitz I., 2008).
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ΠΡΟΛΗΧΗ
Σν θπξηφηεξν θνκκάηη ηεο απνθπγήο κηαο λφζνπ, απφ φινπο ηνπο επηζηήκνλεο,
απνηειεί ε πξφιεςή ηεο. Ζ πξψηκε αλίρλεπζε πεξηιακβάλεη ηε καζηνγξαθία θαη
αθνινπζεί ε απηνεμέηαζε θαη ε θιηληθή εμέηαζε ηνπ καζηνχ. Ζ απηνεμέηαζε ηνπ
καζηνχ δελ πξνιακβάλεη ηε λφζν, αιιά ηελ εληνπίδεη ζε πξψηκα ζηάδηα. Δίλαη ζεηηθφ
ε αλίρλεπζή ηεο λα επηηεπρζεί πξηλ ε λφζνο εηζβάιιεη ζηνπο καζραιηαίνπο
ιεκθαδέλεο. Οη γπλαίθεο δηδάζθνληαη ηελ απηνεμέηαζε απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ ζε
αηνκηθή ή νκαδηθή βάζε θαη πξέπεη λα ηελ εθηεινχλ θάζε κήλα. Ζ θιηληθή εμέηαζε
επηβάιιεηαη λα γίλεηαη πεξηνδηθά κηα θνξά ην ρξφλν γηα ειηθίεο κεγαιχηεξεο ησλ 40
εηψλ θαη αλά ηξηεηία γηα ειηθίεο κηθξφηεξεο. ε εληφπηζε χπνπηεο βιάβεο ή
εθθξίκαηνο ε αζζελήο παξαπέκπεηαη γηα ππεξερνγξάθεκα θαη καζηνγξαθία. ε
πεξίπησζε γελεηηθνχ θηλδχλνπ πξέπεη λα εθηειείηαη βηνςία ηνπ καζηνχ. ε γπλαίθεο
πςεινχ θηλδχλνπ ζπληζηάηαη κηα ακθηιεγφκελε επηινγή, ε πξνθπιαθηηθή
καζηεθηνκή, θαζψο θαη ρεκεηνπξνθχιαμε κε θηηξηθή ηακνμηθαίλε. ( Υαξάηζε,
Γησηάθε Δ., 2010).
πλεπψο, ε πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ δηαθξίλεηαη ζε πξσηνγελή θαη
δεπηεξνγελή. Πξσηνγελήο πξφιεςε θαιείηαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ απνζπνχλ
ζηελ παξεκπφδηζε αλάπηπμεο θαξθίλνπ, ελψ δεπηεξνγελήο πξφιεςε είλαη νπζηαζηηθά
ε πξνζπάζεηα έγθαηξεο δηάγλσζεο ελφο θαξθίλνπ ζε αξρηθφ ζηάδην, ψζηε λα
επηηχρνπκε νπζηαζηηθή ή πξαθηηθή ίαζε απφ ηε λφζν. (Μαξθφπνπινο Η.Υ., 2010).

ΠΡΟΓΝΨΗ - ΣΑΔΙΟΠΟΙΗΗ
Σν ζηάδην ηνπ θαξθίλνπ ζεσξείηαη ν πην ηζρπξφο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο. ζν πην
αξρηθφ είλαη ην ζηάδην, ηφζν θαιχηεξε είλαη θαη ε πξφγλσζε. εκαληηθφ φκσο ξφιν
παίδεη θαη ην κέγεζνο ηνπ φγθνπ. Αλ είλαη κεγαιχηεξν απφ 2 εθαηνζηά, ηφηε ε
πξφγλσζε είλαη θαθή. Ζ δηήζεζε ησλ ιεκθαδέλσλ κπνξεί λα κεηψζεη ηελ 5εηή
επηβίσζε απφ 80% ζε 60%. Ζ αηκαηνινγηθή δηαζπνξά, δειαδή εάλ έρνπκε επέθηαζε
ηνπ θαξθίλνπ θαη ζε άιια φξγαλα θαζηζηά ηελ πξφγλσζε πνιχ θαθή θαη ε 5εηήο
επηβίσζε αθνξά κφλν ην 10% ησλ πεξηπηψζεσλ. Σέινο, ν βαζκφο θαθνήζεηαο ελφο
θαξθίλνπ, ν νπνίνο εθηηκάηαη ζε ηζηνινγηθφ επίπεδν ( θαη καο δίλεη 3 βαζκνχο
θαθνήζεηαο) παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξφγλσζε θαη καο δίλεη πνιιά ζηνηρεία.
Γεληθφηεξα, φζν πξσηκφηεξν είλαη ην ζηάδην ηνπ θαξθίλνπ, ηφζν θαιχηεξε είλαη ε
πξφγλσζε αλίρλεπζεο ηεο λφζνπ, εθφζνλ είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε ε ζεξαπεπηηθή
ζε πξψηκα δηαγλσζκέλνπο θαξθίλνπο. ( Διιεληθή Αληηθαξθηληθή Δηαηξεία, 2006).
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ΠΙΝΑΚΑ 1.
ΣΤΑΓΙΟ 0
Παζνινγηθά θχηηαξα πνπ δελ
αληηζηνηρνχλ ζε δηεζεηηθφ θαξθίλσκα.
(Σν κε δηεζεηηθφ θαξθίλσκα
ραξαθηεξίδεηαη σο ‘’in situ’’. Τπάξρνπλ
2 ηχπνη in situ θαξθηλσκάησλ ηνπ
καζηνχ.

ΣΤΑΓΙΟ Ι
Πξψηκν ζηάδην δηεζεηηθνχ θαξθίλνπ ηνπ
καζηνχ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη δχν
ππνθαηεγνξίεο.

Καξθίλωκα ηνπ πόξνπ ‘’in situ’’(DCIS):
Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία
παζνινγηθψλ θπηηάξσλ ζην επηζήιην ησλ
καζηηθψλ πφξσλ. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο
ην DCIS κπνξεί λα γίλεη δηεζεηηθφ
θαξθίλσκα θαη λα επεθηαζεί θαη ζε
άιινπο ηζηνχο.
Καξθίλωκα ινβίωλ ‘’in situ’’(LCIS):
Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία
παζνινγηθψλ θπηηάξσλ ζηα ινβίδηα ησλ
καζηψλ. πάληα εμειίζζεηαη ζε δηεζεηηθφ
θαξθίλσκα, αιιά ε παξνπζία
θαξθηλψκαηνο ησλ ινβηδίσλ in situ ζε
έλα καζηφ απμάλεη ηνλ θίλδπλν
αλάπηπμεο θαξθίλνπ ζε θάζε καζηφ.
Σηάδην Ια: Ο φγθνο έρεη κέγεζνο 2
εθαηνζηά ή κηθξφηεξν (Σ1) θαη δελ έρεη
επεθηαζεί ζηνπο ιεκθαδέλεο( Ν0).
Σηάδην Ιβ: Ο φγθνο έρεη κέγεζνο 2
εθαηνζηά ή ιηγφηεξν ή δελ εληνπίδεηαη
(Σ0 Ή Σ1). Τπάξρνπλ κηθξνκεηαζηάζεηο
ζε 1 ή 3 ιεκθαδέλεο ζηε καζράιε.
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ΣΤΑΓΙΟ ΙΙ
Πεξηιακβάλεη δχν ππνθαηεγνξίεο.

Σηάδην ΙΙα: Ιζρύεη έλα από ηα παξαθάηω:
 Ο φγθνο έρεη κέγεζνο 2
εθαηνζηά ή κηθξφηεξν ή
δελ εληνπίδεηαη (Σ1 ή Σ0)
θαη ηζρχεη έλα απφ ηα
παξαθάησ:
Έρεη επεθηαζεί ζε 1 ή 3
καζραιηαίνπο ιεκθαδέλεο
θαη ην θαξθίλσκα ζηνπο
ιεκθαδέλεο είλαη
κεγαιχηεξν απφ 2
ρηιηνζηά (Ν1a).
Ζ βηνςία ηνπ θξνπξνχ
ιεκθαδέλα απνθαιχπηεη
κηθξά θαξθηλψκαηα ζηνπο
έζσ καζηηθνχο
ιεκθαδέλεο (N1b).
Έρεη επεθηαζεί ζε 1 έσο 3
καζραιηαίνπο ιεκθαδέλεο
(N1c).
Ο φγθνο είλαη κεγαιχηεξνο
απφ 2 εθαηνζηά θαη
κηθξφηεξνο απφ 5
εθαηνζηά. (T2), αιιά δελ
έρεη επεθηαζεί ζηνπο
ιεκθαδέλεο ( N0).
Σηάδην ΙΙβ: Ιζρύεη έλα από ηα
παξαθάηω:
Ο φγθνο είλαη κεγαιχηεξνο
απφ 2 εθαηνζηά θαη
κηθξφηεξνο απφ 5
εθαηνζηά (T2) θαη έρεη
επεθηαζεί ζε 1 έσο 3
καζραιηαίνπο ιεκθαδέλεο
θαη/ή ε βηνςία ηνπ
θξνπξνχ ιεκθαδέλα
απνθαιχπηεη κηθξά
θαξθηλψκαηα ζηνπο έζσ
καζηηθνχο ιεκθαδέλεο
(N1) ή
Ο φγθνο είλαη κεγαιχηεξνο
απφ 5 εθαηνζηά, αιιά δελ
έρεη δηεηζδχζεη ζην
ζσξαθηθφ ηνίρσκα ή ζην
δέξκα θαη δελ έρεη
εμαπισζεί ζηνπο
ιεκθαδέλεο (T3, T0). Ο
θαξθίλνο δελ έρεη
επεθηαζεί ζε
απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο
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ηνπ ζψκαηνο (N0).

ΣΤΑΓΙΟ ΙΙΙ
Πεξηιακβάλεη 3 ππνθαηεγνξίεο.

Σηάδην ΙΙΙα: Ιζρύεη έλα από ηα παξαθάηω:
Ο φγθνο είλαη κεγαιχηεξνο απφ 5
εθαηνζηά ή δελ εληνπίδεηαη (T0 ή
Σ2), έρεη επεθηαζεί ζε 4 έσο 9
καζραιηαίνπο ιεκθαδέλεο ή έρεη
πξνθαιέζεη δηφγθσζε ησλ έζσ
καζηηθψλ ιεκθαδέλσλ (Ν2).
Ο φγθνο είλαη κεγαιχηεξνο απφ 5
εθαηνζηά αιιά δελ έρεη
δηεηζδχζεη ζην ζσξαθηθφ ηνίρσκα
ή ην δέξκα (Σ3). Έρεη επεθηαζεί
ζε 1 έσο 9 καζραιηαίνπο
ιεκθαδέλεο ή ζηνπο έζσ
καζηηθνχο ιεκθαδέλεο (Ν1ή Ν2)
Σηάδην ΙΙΙβ:
 Ο φγθνο έρεη δηεηζδχζεη
ζην ζσξαθηθφ ηνίρσκα ή
ην δέξκα (Σ4) θαη ηζρχεη
έλα απφ ηα παξαθάησ:
Γελ έρεη επεθηαζεί ζηνπο
ιεκθαδέλεο (Ν0).
Έρεη επεθηαζεί ζε 1 έσο 3
ιεκθαδέλεο θαη/ή ε βηνςία
ηνπ θξνπξνχ ιεκθαδέλα
απνθαιχπηεη κηθξά
θαξθηλψκαηα ζηνπο έζσ
καζηηθνχο ιεκθαδέλεο
(Ν1).
Έρεη επεθηαζεί ζε 4 έσο 9
καζραιηαίνπο ιεκθαδέλεο
ή έρεη πξνθαιέζεη
δηφγθσζε ησλ έζσ
καζηηθψλ ιεκθαδέλσλ
(Ν2).
ΣΗΜΔΙΩΣΗ: Ζ δηάγλσζε ηνπ
θιεγκνλψδνπο θαξθίλν ηνπ
καζηνχ, κηαο ζπάληαο κνξθήο
θαξθίλνπ, ζεσξείηαη ζηάδην ΗΗΗβ
εθηφο αλ ν θαξθίλνο έρεη
επεθηαζεί ζε απνκαθξπζκέλνπο
ιεκθαδέλεο ή φξγαλα, νπφηε ζε
απηή ηε πεξίπησζε
ραξαθηεξίδεηαη σο ζηάδην ΗV.
ηνλ θιεγκνλψδε θαξθίλν ηνπ
καζηνχ, νη καζηνί είλαη εξπζξνί
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θαη πξεζκέλνη γηαηί ηα θαξθηληθά
θχηηαξα κπινθάξνπλ ηα
ιεκθαγγεία ζην δέξκα.

Σηάδην ΙΙΙγ:
 γθνο θάζε κεγέζνπο ή
κε εληνπίζηκνο θαη ηζρχεη
έλα απφ ηα παξαθάησ:
Ο φγθνο έρεη επεθηαζεί ζε
10 ή πεξηζζφηεξνπο
καζραιηαίνπο ιεκθαδέλεο
(Ν3)
Ο θαξθίλνο έρεη επεθηαζεί
ζηνπο ιεκθαδέλεο θάησ
απφ ηελ θιείδα (Ν3).
Ο θαξθίλνο έρεη επεθηαζεί
ζηνπο ιεκθαδέλεο πάλσ
απφ ηελ θιείδα (Ν3).
Ο θαξθίλνο εληνπίδεηαη
ζηνπο καζραιηαίνπο
ιεκθαδέλεο θαη έρεη
πξνθαιέζεη δηφγθσζε ησλ
έζσ καζηηθψλ
ιεκαθδέλσλ (Ν3).

ΣΤΑΓΙΟ ΙV
Μεηαζηαηηθφο θαξθίλνο

Ο θαξθίλνο έρεη εμαπισζεί ζε άιια κέξε
ηνπ ζψκαηνο, φπσο νη πλεχκνλεο, ηα νζηά
ή ην ήπαξ.

(Dr Φχζζαο Γ.Π., 2009).
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ΠΡΨΣΟΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΧΗ
Οη ηξφπνη πξσηνγελνχο πξφιεςεο είλαη νη παξαθάησ:
Σξνπνπνίεζε επηβαξπληηθψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ ( άζθεζε, απνθπγή
παρπζαξθίαο, απνθπγή αθηηλνβνιίαο, απνθπγή καθξνρξφληαο ρξήζεο
νηζηξνγφλσλ)
Φαξκαθεπηηθή πξνθχιαμε ( ρνξήγεζε ηακνμηθαίλεο)
Υεηξνπξγηθή πξνθχιαμε ( καζηεθηνκή). (Μαξθφπνπινο Η. Υξήζηνο)

ΔΙΑΣΡΟΥΗ
Μηα δηαηξνθή κε ειεγρφκελε πξφζιεςε ελέξγεηαο θαη ιίπνπο είλαη ρξήζηκε. Ζ
παρπζαξθία κπνξεί λα επλνήζεη ηελ αξρηθή αλάπηπμε ηνπ φγθνπ θαη ε θαηαλάισζε
επηπιένλ ζεξκίδσλ θαίλεηαη λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. Μηα πξφζιεςε ιίπνπο 1020% κε κείσζε ησλ ιηπαξψλ νμέσλ έρεη πξνηαζεί. πλνιηθά, ν δπηηθφο ηξφπνο
δηαηξνθήο πξέπεη λα απνζαξξχλεηαη. Ζ θαηαλάισζε ηνπιάρηζηνλ 5-9 κεξίδσλ
θξνχησλ θαη ιαραληθψλ αιιά θαη 6 κεξίδσλ ηξνθίκσλ νιηθήο αιέζεσο θαζεκεξηλά
ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη γηα ηελ πξφζιεςε ζεκαληηθψλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ
ηλψλ θαη θπηνρεκηθψλ. Ζ θαηαλάισζε ειαηφιαδνπ, ρπκνχ απφ ζηαθχιηα, θφθθηλνπ
θξαζηνχ αιιά θαη ηπξηψλ θαίλεηαη λα είλαη επεξγεηηθή. Σα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά
ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ πεγέο απφ άιθα θαη βήηα θαξνηίλε, δεαμαλζίλε θαη
ιπθνπέλην. Σν ζθφξδν θαη ε θνπξθνπκίλε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζαλ
θαξπθεχκαηα. Ζ θαηαλάισζε αιθννινχρσλ πνηψλ ζε πνζφηεηα κεγαιχηεξε απφ έλα
πνηφ ηε κέξα ζα πξέπεη λα απνζαξξχλνληαη, δηφηη ην αιθνφι έρεη ξφιν ζηελ
πξναγσγή ησλ θαξθίλσλ ζεηηθψλ ζε νηζηξνγνληθνχο ππνδνρείο. Ζ θαηαλάισζε
θπηννηζηξνγφλσλ (ηξφθηκα ζφγηαο, ιηλαξφζπνξνπο θ.η.ι.) έρεη θαλεί φηη ειαηηψλεη
ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ ή φηη επηκεθχλεη ηελ ειεχζεξε λφζνπ
πεξίνδν. Τπάξρνπλ θπζηθά θαη αληηθξνπφκελεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ην ξφιν πνπ
παίδνπλ ηα θπηννηζηξνγφλα, θαη φηη πξέπεη νη αζζελείο λα πεξηνξίδνπλ ηηο πεγέο ζηε
δηαηξνθή ηνπο. Ζ πξφζιεςε ζφγηαο θαίλεηαη λα είλαη πξνζηαηεπηηθή γηα ηηο
πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο, εθηφο αλ είλαη νηζηξνγνλνεπαίζζεηεο. Μηα δηαηξνθή πινχζηα
ζε ηζνθιαβφλεο ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη ηα άγξηα ρφξηα, ζέιηλν, καξνχιη,
πηπεξηέο, σκφ ζπαλάθη, θξέζθν ιεκφλη θαη θξέζθν κατληαλφ. Οη δηαηξνθηθέο πεγέο
βηηακηλψλ θαη κεηάιισλ πνπ πιεξνχλ ηελ ζπληζηψκελε εκεξήζηα πξφζιεςε είλαη
ζπλήζσο επαξθείο. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ην θνιηθφ νμχ, ην αζβέζηην
θαη ηηο βηηακίλεο D, A, C, E.(Καξαθπιιίδεο Π.Δ., 2013).
Ζ Ακεξηθάληθε Αληηθαξθηληθή Δηαηξεία δεκνζίεπζε ζηηο 24/04/2012, γηα πξψηε
θνξά θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηνπο αζζελείο πνπ έρνπλ ‘’ληθήζεη’’ ηνλ θαξθίλν,
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κε έκθαζε ζηα νθέιε γηα ηελ πγεία απφ ηε δηαηήξεζε πγηνχο βάξνπο, ηελ ηαθηηθή
άζθεζε θαη ηελ πγηεηλή δηαηξνθή
Γηαηήξεζε πγηνύο βάξνπο: Απνθπγή αχμεζε βάξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο
αιιά θαη κείσζε βάξνπο ζε πεξίπησζε παρπζαξθίαο. Έλα πγηέο βάξνο είλαη
ζεκαληηθφ γηα ηε πξφιεςε ηεο ππνηξνπήο ηνπ θαξθίλνπ αιιά θαη άιισλ
πξνβιεκάησλ πγείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παρπζαξθία.
Ταθηηθή άζθεζε: (Μέρξη 150 ιεπηά ηε βδνκάδα). Γεκηνπξγεί αίζζεκα επεμίαο,
βειηηψλνληαο ηε δηάζεζε, ηελ πλεπκαηηθή δηαχγεηα θαη ηελ ελεξγεηηθφηεηα. Μπνξεί
λα βνεζήζεη ηνπο αζζελείο λα νινθιεξψζνπλ ηε ρεκεηνζεξαπεία κεηψλνληαο ην
αίζζεκα ηεο θφπσζεο θαη βνεζψληαο ηνπο λα ληψζνπλ θαιχηεξα.
Υγηεηλή δηαηξνθή: Ζ δηαηξνθή θαη νη επηινγέο ησλ ηξνθίκσλ κπνξεί λα επεξεάζνπλ
ηελ εμέιημε ηνπ θαξθίλνπ θαη ηελ εκθάληζε ππνηξνπψλ ζηνπο επηδψληεο. Πξνηείλεηαη
δηαηξνθή πινχζηα ζε θξνχηα, ιαραληθά, ηξφθηκα νιηθήο άιεζεο, πνπιεξηθά, ςάξηα
θαη απνθπγή επεμεξγαζκέλσλ ηξνθίκσλ, θφθθηλνπ θαηεξγαζκέλνπ θξέαηνο,
ηεγαληηψλ θαη ιηπαξψλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ. (Ακεξηθάληθε Αληηθαξθηληθή
Δηαηξεία, 2012).

ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΜΑΣΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΜΑ
Οη γπλαίθεο πνπ πεξλνχλ ηελ θιηκαθηήξην θαη θαπλίδνπλ ή ππήξμαλ θαπλίζηξηεο
δηαηξέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν λα αλαπηχμνπλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ, ην ίδην θαη φζεο
ππήξμαλ παζεηηθέο θαπλίζηξηεο ζην ζπίηη θαη ζην γξαθείν, πξνεηδνπνηνχλ εξεπλεηέο
απφ ηηο ΖΠΑ.
ε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ δηαπίζησζαλ πσο ν θίλδπλνο είλαη απμεκέλνο θαηά
16% ζε ζχγθξηζε κε ην θίλδπλν πνπ δηαηξέρνπλ νη γπλαίθεο νη νπνίεο νπδέπνηε
θάπληζαλ. Κάζε γπλαίθα ζηε ρψξα καο έρεη 1 πηζαλφηεηα ζηηο 10 λα εθδειψζεη
θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ ελψ ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Γχζεο νη αληίζηνηρεο
πηζαλφηεηεο είλαη κηα ζηηο νρηψ. Ζ κειέηε δείρλεη αθφκε, πσο νη γπλαίθεο νη νπνίεο
έρνπλ εθηεζεί εθηεηακέλα ζην παζεηηθφ θάπληζκα, είηε σο παηδηά είηε σο ελήιηθεο,
έρνπλ πνιχ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα εθδειψζνπλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ. Αλ θαη
πξνγελέζηεξεο κειέηεο έρνπλ μαλαδείμεη πσο ην θάπληζκα είλαη παξάγνληαο θηλδχλνπ
γηα ην ζπγθεθξηκέλν θαξθίλν, ν πηζαλφο ξφινο ηνπ παζεηηθνχ θαπλίζκαηνο
παξακέλεη ακθηιεγφκελνο. Οη εξεπλεηέο δξεο Σδνλρνλά Λνλφ απφ ην Παλεπηζηήκην
ηεο δπηηθήο Βηξηδίληα θαη Κάξελ Μαξγθφιθο απφ ην Δξεπλεηηθφ Ίδξπκα
HealthPartners ζηε Μηλεάπνιε, απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ επξείαο θιίκαθαο
κειέηε θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο εζειφληξηεο ηνπο επί ρξφληα γηα λα δηεξεπλήζνπλ
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πεξαηηέξσ ην ζέκα. Έηζη επηζηξάηεπζαλ ζρεδφλ 80.000 γπλαίθεο ειηθίαο 50 εηψλ θαη
άλσ, ηηο νπνίεο παξαθνινπζνχζαλ επί κηα δεθαεηία. πσο γξάθνπλ ζηελ «Βξεηαληθή
Ηαηξηθή Δπηζεψξεζε» (BMJ) ζηε δηάξθεηα ησλ 10 εηψλ, 3.250 γπλαίθεο
παξνπζίαζαλ δηεζεηηθφ θαξθίλν ηνπ καζηνχ. Ζ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ έδεημε πσο ην
ελεξγεηηθφ θάπληζκα απμάλεη ζηηο θαπλίζηξηεο ηνλ θίλδπλν θαξθίλν ηνπ καζηνχ έσο
16% αλαιφγσο κε ηα ρξφληα θαπλίζκαηνο. ζνλ αθνξά ηηο πξψελ θαπλίζηξηεο , ν
θίλδπλνο θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ απμαλφηαλ θαηά 9% θαη παξέκελε απμεκέλνο έσο θαη
20 ρξφληα έπεηηα απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Σν πην αμηνζεκείσην εχξεκα
φκσο αθνξά ην παζεηηθφ θάπληζκα. Οη εξεπλεηέο αλέιπζαλ ηα ζηνηρεία γηα γπλαίθεο
νη νπνίεο είραλ εθηεζεί εμαηξεηηθά πνιχ ζην παζεηηθφ θάπληζκα – 10 ρξφληα φηαλ
ήηαλ παηδηά , πάλσ απφ 20 ρξφληα ζην ζπίηη κεηά ηελ ελειηθίσζε θαη πάλσ απφ 10
ρξφληα ζηε δνπιεηά ηνπο κεηά ηελ ελειηθίσζε. πσο δηαπίζησζαλ ππφ απηέο ηηο
πξνυπνζέζεηο, ε κε θαπλίζηξηεο δηέηξεραλ θαηά 32% πςειφηεξν θίλδπλν λα
εθδειψζνπλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ. Δπεηδή, φκσο αμηνινγήζεθε κφλν απηή ε απμεκέλε
έθζεζε , εθηηκνχλ πσο ην εχξεκα ηνπο πξέπεη λα επηβεβαησζεί απφ άιιεο κειέηεο
θαζψο θαη λα δηεξεπλεζεί ηη γίλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε έθζεζε είλαη κηθξφηεξε.
(Παπαδνπνχινπ Γ. , 2008)

ΓΕΝΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ
Ο θαξθίλνο ηνπ καζηνχ είλαη ζνβαξή θαη δπλεηηθά ζαλαηεθφξα λφζνο θαη είλαη ε πην
ζπρλή θαθνήζεηα ζην γπλαηθείν πιεζπζκφ. Απνηειεί ηε δεχηεξε ζπρλφηεξε αηηία ησλ
ζαλάησλ απφ θαθνήζεηεο λενπιαζίεο ζηηο γπλαίθεο. ηελ Διιάδα θάζε ρξφλν πεξίπνπ
6.500 γπλαίθεο εκθαλίδνπλ ηε λφζν. Πεξίπνπ 70% ησλ πεξηζηαηηθψλ θαξθίλνπ
καζηνχ, εκθαλίδνληαη ζε γπλαίθεο ρσξίο πξνεγνχκελν νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ γηα ηε
λφζν θαη ζεσξνχληαη ζπνξαδηθέο θαθνήζεηεο. ε έλα πνζνζηφ γπλαηθψλ (30%), φκσο
ν θαξθίλνο ηνπ καζηνχ έρεη θιεξνλνκηθέο ή νηθνγελή αηηηνινγία. Οη γελεηηθνί
παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζρεηηθψλ γνληδίσλ
(BRCA1,BRCA2,P53,PTEN,CHEK2,CDH1,MSH2,6,ATM,NBS1,RAPSO,BRIP1,
θαη PALB2) είλαη δπλαηφλ λα επζχλνληαη κέρξη θαη ην 10% ησλ πεξηπηψζεσλ
θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Σα πην εθηελψο κειεηεκέλα γνλίδηα
πνπ εκπιέθνληαη είλαη ηα BRCA1 θαη BRCA2 νη κεηαιιάμεηο ησλ νπνίσλ
επζχλνληαη θαη γηα άιινπο ηχπνπο θαξθίλνπ φπσο ησλ σνζεθψλ, ηνπ πξνζηάηε, ηνπ
παγθξέαηνο αιιά θαη ηνπ κειαλψκαηνο. Δπίζεο, παξαηεξείηαη θαη ε ζπζρέηηζε ηνπ
θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ κε ηελ ειηθία πξηλ ην ηνθεηφ θαη ηνλ ηφθν ηεο γπλαίθαο.
Καξθίλνο ησλ σνζεθψλ απνηειεί ηελ πέκπηε αηηία ζαλάηνπ απφ θαθνήζεηεο ζην
γπλαηθείν πιεζπζκφ θαη ηελ 2ε αηηία ζαλάηνπ απφ γπλαηθνινγηθφ θαξθίλν θαη ν
θαξθίλνο ηνπ ελδνκεηξίνπ είλαη ν ηέηαξηνο ζε ζπρλφηεηα θαξθίλνο ζηηο γπλαίθεο.
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Πξέπεη λα ππνπηεπζνχκε κηα γελεηηθή κεηάιιαμε ε νπνία απμάλεη ηνλ θίλδπλν
θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, εάλ:


Τπάξρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξνη
ζηελνί ζπγγελείο ζηελ ίδηα πιεπξά ηεο νηθνγέλεηαο πνπ εθδειψλνπλ θαξθίλν
ηνπ καζηνχ ζε νπνηαδήπνηε ειηθία.

Τπάξρεη έλαο ή πεξηζζφηεξνη
ζηελνί ζπγγελείο πνπ αλέπηπμαλ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ θάησ απφ ηελ ειηθία
ησλ 45

Τπάξρεη έλαο ή πεξηζζφηεξνη
ζηελνί ζπγγελείο κε θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαη ζηνπο δχν καζηνχο

Τπάξρεη έλαο ή πεξηζζφηεξνη
ζηελνί ζπγγελείο κε θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαη άιινο ζπγγελήο ζηελ ίδηα πιεπξά
ηεο νηθνγέλεηαο κε θαξθίλν σνζεθψλ ή έλαο ζπγγελήο κε θαξθίλν καζηνχ θαη
σνζεθψλ ζηνλ ίδην άλζξσπν.
Με ηνλ φξν ζηελνί ζπγγελείο ελλννχκε ηνπο ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ, δειαδή νη
γνλείο , ηα παηδηά, νη αδεξθέο θαη νη αδεξθνί.. (Σξηαληαθπιιίδνπ, Βηηάιε Ο.
2015).

ΑΤΣΟΕΞΕΣΑΗ ΜΑΣΨΝ
Ζ απηνεμέηαζε ηνπ καζηνχ είλαη κηα απφ ηηο κεζφδνπο γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ
θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, αιιά πνιιέο γπλαίθεο παξακεινχλ λα εμεηάζνπλ ην ζηήζνο
ηνπο. Απηφ θπζηθά κπνξεί λα γίλεη ζην ζπίηη απφ ηελ ίδηα ηελ γπλαίθα. Δίλαη κηα
εχθνιε, γξήγνξε θαη δσξεάλ δηαδηθαζία πνπ έρεη ζψζεη ηηο δσέο πνιιψλ γπλαηθψλ.
Γηαηί ζην θαξθίλν ηνπ καζηνχ ,ε έγθαηξε δηάγλσζε θάλεη ηελ θξίζηκε δηαθνξά.
(Κνπξνχζεο Υ.).
Πξέπεη λα γίλεηαη κηα θνξά θάζε κήλα, πεξίπνπ 7-10 ψξεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο
έκκελνπ ξχζεσο, φηαλ νη καζηνί είλαη ζπλήζσο καιαθνί θαη ιηγφηεξν επαίζζεηνη.
Μεηά ηελ εκκελφπαπζε ή ζε γπλαίθεο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε αθαίξεζε κήηξαο, ε
εμέηαζε κπνξεί λα γίλεηαη ηελ ίδηα κέξα θάζε κήλα. (Μαξθφπνπινο Η. Υ.).
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«ηο ληοσς

Με ην έλα ρέξη ζηνλ απρέλα θαη κε ηα δάρηπια ηνπ αληίζεηνπ ρεξηνχ κπνξείηε λα
ςειαθίζεηε πηζαλφλ νπνηαδήπνηε αλνκνηνκνξθία ηνπ δέξκαηνο ή ηνπ καζηνχ.

Μπροζηά ζηολ θαζρέθηε

Με ηα ρέξηα ζηελ κέζε θαη κεηά πίζσ απφ ηνλ απρέλα πξνζέμηε πξνζερηηθά
νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην ρξψκα, ζην ζρήκα ή ζηελ επηδεξκίδα ηνπ ζηήζνπο ζαο.
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ηο θρεβάηη

Γηα λα εμεηάζεηε ηνλ αξηζηεξφ καζηφ ηνπνζεηείηε θάησ απφ ηελ αξηζηεξή σκνπιάηε
έλα καμηιάξη θαη ζεθψλεηε ην αξηζηεξφ ρέξη πίζσ απφ ην θεθάιη. Με ην δεμί θαη ηα
δάρηπια ηελησκέλα θαη ελσκέλα ςειαθίζηε κε θπθιηθέο θηλήζεηο απφ ηελ ζειή πξνο
ηελ πεξηθέξεηα θαηά ηελ θνξά ησλ δεηθηψλ ηνπ σξνινγίνπ.
Γηα κηα νινθιεξσκέλε εμέηαζε ε ςειάθεζε ζα πξέπεη λα επαλαιεθηεί πέληε θνξέο
γηα θάζε καζηφ. Σέινο πηέδεηε ειαθξψο κε ηνλ αληίρεηξα θαη κε ηνλ δείθηε ηελ ζειή
θαη παξαηεξήζηε αλ ππάξρεη έθθξηζε πγξνχ.

Δάλ αηζζαλζείηε θάπνπ πφλν ή θαη θάηη ζθιεξφ ή θάηη πνπ «θνιιάεη» πάλσ ζην
ζψξαθά ζαο λα ην αλαθέξεηε ακέζσο ζηνλ γηαηξφ ζαο. (Μπισλάθεο Γ., 2013).

Η ΠΡΟΛΗΧΗ ΨΖΕΙ ΖΨΕ
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ΔΕΤΣΕΡΟΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΧΗ
Ζ βαζηθή κέζνδνο γηα ηε δεπηεξνγελή πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ ζην
γεληθφ πιεζπζκφ είλαη ε καζηνγξαθία. Ζ καζηνγξαθία είλαη ε κφλε
απεηθνληζηηθή κέζνδνο πνπ επηηξέπεη αμηφπηζηα ηελ αλίρλεπζε παζνινγηθψλ
κηθξναπνηηηαλψζεσλ ζην καζηφ. Τπνινγίδεηαη φηη παζνινγηθέο
κηθξναπνηηηαλψζεηο παξαηεξνχληαη πεξίπνπ ζην 30% - 40% ηνπ ζπλφινπ ησλ
δηεζεηηθψλ θαξθηλσκάησλ θαη ζε σο θαη 90% ησλ θαξθηλσκάησλ in situ ηνπ
καζηνχ. Γίλεηαη έηζη θαλεξφ φηη ε καζηνγξαθία κπνξεί λα κεηψζεη ηε
ζλεζηκφηεηα απφ θαξθίλν ηνπ καζηνχ. Πξάγκαηη, ππνινγίδεηαη φηη κε ην
ζπζηεκαηηθφ πξνιεπηηθφ έιεγρν κε καζηνγξαθία, ε ζλεζηκφηεηα απφ θαξθίλν
ηνπ καζηνχ κπνξεί λα κεησζεί 30% - 50%. Απηφ νθείιεηαη θαη ζην φηη, εθηφο απφ
ηελ ππεξνρή ηεο ζηελ αλίρλεπζε ηνπ θαξθηλψκαηνο in situ, επηηξέπεη θαη ηελ
δηάγλσζε ηνπ δηεζεηηθνχ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ ζε πξσηκφηεξα ζηάδηα απφ φηη
άιιεο κέζνδνη.( Smith R.A., Cokkinides V., Eyre H.J., 2008).
Οη θχξηνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε δεπηεξνγελήο πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ
καζηνχ κε καζηνγξαθία μεθηλά κεηά ηελ ειηθία ησλ 40 εηψλ είλαη ε ρακειή
επαηζζεζία ηεο κεζφδνπ θαη ν πνιχ ρακειφο επηπνιαζκφο ηεο λφζνπ ζηηο
λεφηεξεο γπλαίθεο. Μαζηνγξαθία ζα πξέπεη θαη’ εμαίξεζε λα πξαγκαηνπνηείηαη
ζε κηθξφηεξε ειηθία ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο :
ηαλ πξφθεηηαη γηα ηε ιεγφκελε
«καζηνγξαθία βάζεο» ή «καζηνγξαθία αλαθνξάο» πνπ πξαγκαηνπνηείηαη
ζην γεληθφ πιεζπζκφ ζηελ ειηθία ησλ 35 εηψλ, γηα λα απνηειέζεη ην
κέηξν ή ηε βάζε ζχγθξηζεο γηα ηηο κεηαγελέζηεξεο καζηνγξαθίεο.
2.
ηαλ ππάξρνπλ θιηληθά
επξήκαηα, νπφηε ε καζηνγξαθία πξαγκαηνπνηείηαη ζε γπλαίθεο θάησ ησλ
40 εηψλ γηα δηαγλσζηηθνχο ιφγνπο.
1.

3.

ηαλ πξφθεηηαη γηα γπλαίθεο κε
απνδεδεηγκέλν νηθνγελή θαξθίλν καζηνχ/σνζεθψλ, ηφηε ν εηήζηνο
πξνιεπηηθφο καζηνγξαθηθφο έιεγρνο ζα πξέπεη λα μεθηλά ζε λεφηεξε
ειηθία.(Smith R.A., Cokkinides V., Eyre H.J., 2008).

Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη αλαπηπρζεί ζεκαληηθά ε ηερλνινγία ηεο ςεθηαθήο
καζηνγξαθίαο. Ζ ςεθηαθή καζηνγξαθία έρεη ηα αθφινπζα πιενλεθηήκαηα:
Σε δπλαηφηεηα ςεθηαθήο
αξρεηνζέηεζεο θαη κεηάδνζεο ησλ εηθφλσλ ζε ρακειφ θφζηνο.
b.
Σελ εθκεδέληζε δηαθφξσλ
artifacts, φπσο είλαη ε ζθφλε ζηα θιαζζηθά θηικο καζηνγξαθίαο
a.
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c.

d.
e.
f.
g.

Σν γεγνλφο φηη ν ρξφλνο
ζπκπίεζεο ηνπ καζηνχ είλαη βξαρχηεξνο, θάηη πνπ θάλεη ηελ εμέηαζε
πεξηζζφηεξν απνδεθηή απφ ηελ εμεηαδφκελε.
Σε δπλαηφηεηα απεηθφληζεο ζε
κεγέζπλζε, ρσξίο ηελ αλάγθε ιήςε λέαο εηθφλαο
Σελ κεγαιχηεξε επθξίλεηα ζηελ
απεηθφληζε ηνπ δέξκαηνο θαη ζε καζηνχο κε πξνζέζεηο ζηιηθφλεο.
Σελ αλίρλεπζε βιαβψλ κε ηε
βνήζεηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.( Computed Aided Detection)
Σελ ςεθηαθή επεμεξγαζία ηεο
εηθφλαο.( Lewin J.M., 2009).

Δπίζεο, κηα ζπκπιεξσκαηηθή κέζνδνο γηα ηε δεπηεξνγελή πξφιεςε είλαη ε
ππεξερνγξαθία πνπ βειηηψλεη ζεκαληηθά ηελ επαηζζεζία θαη ηελ εηδηθφηεηα ηεο
καζηνγξαθίαο. Ζ ππεξερνγξαθία κφλε ηεο ππνινγίδεηαη φηη έρεη επαηζζεζία 57% 90% θαη εηδηθφηεηα 60% - 90%. Με ηελ πξνζζήθε ηεο ππεξερνγξαθίαο ζηελ
αμηνιφγεζε ηεο καζηνγξαθίαο, ε αζξνηζηηθή εηδηθφηεηα θαη απφ ηηο δχν κεζφδνπο
κπνξεί λα θηάζεη απφ 92% - 95%. Αθφκε, ζε φηη αθνξά ηελ επαηζζεζία κε ηελ
ππεξερνγξαθία είλαη δπλαηφλ λα αλεπξεζνχλ φγθνη πνπ δελ είλαη αληρλεχζηκνη κε ηελ
καζηνγξαθία θπξίσο ζε ππθλνχο καζηνχο.( Εαθξάθαο Μ., Αζαλαζηάδεο Α.,
Σδεβειάθεο Φ., θ.ά., 2009).

30

CA ΜΑΣΤΟΥ

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΗ ΣΗ
ΠΡΟΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ
ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
Παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ stress: Παξά ην γεγνλφο φηη ζηηο κέξεο καο ν θαξθίλνο
ηνπ καζηνχ έρεη θαιχηεξε πξφγλσζε απφ άιια είδε θαξθίλσλ, ε δηάγλσζε ηνπ
πξνθαιεί θφβν θαη άγρνο. Σν άγλσζην, ε αλαηζζεζία θαη ν πφλνο, ε ζθέςε πηζαλήο
αλαπεξίαο, ην αίζζεκα ηεο αλαζθάιεηαο θαη ηνπ ζαλάηνπ θαη ε αλαζθάιεηα γηα ην
επαγγεικαηηθφ κέιινλ θαη ηα νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα είλαη παξάγνληεο πνπ
γεκίδνπλ ηελ αζζελή κε stress.
Ζ ζπγθηλεζηαθή ππνζηήξημε ηνπ ρεηξνπξγεκέλνπ

αξξψζηνπ

είλαη

κεγάιεο

ζπνπδαηφηεηαο δξαζηεξηφηεηα ησλ λνζειεπηψλ θαη εμαζθαιίδεηαη κε:
Σνλ κνλαδηθφ, εηδηθφ ξφιν ηνπ λνζειεπηή λα παξαηεξεί θαη λα αληρλεχεη
ζεκεία αγσλίαο θαη άγρνπο
Σελ επίδεημε πξαγκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζεβαζκνχ θαη

ζεκαζίαο

ζηα

ελδηαθέξνλ

θαη

αηζζήκαηα ηνπ αξξψζηνπ
Σελ παξνρή ινγηθψλ εμεγήζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ
Σελ ζπκπεξηθνξά κε ζχλεζε, θξίζε, ζηνξγή, επγέλεηα,
θαηαλφεζε
Σελ εθηέιεζε λνζειεπηηθψλ ηερληθψλ κε δεμηφηεηα θαη απηνπεπνίζεζε.
(Stergiopoulou, et al., 2010).

ΦΤΙΚΗ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ
ΠΡΟΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠ’ ΟΦΙΝ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΧ:
Απαηηείηαη ιήςε ηζηνξηθνχ ή θιηληθή εμέηαζε.
Ζιηθία αξξψζηνπ: ηα ειηθησκέλα άηνκα παξνπζηάδνπλ
αθπδάησζε

θαη

βξαδχηεξν

ξπζκφ

κεηεγρεηξεηηθά

επνχισζεο ζηηο

εχθνια

ηξαπκαηηθέο βιάβεο.

Υξφληα λνζήκαηα επηβαξχλνπλ ηε κεηεγρεηξεηηθή θαηάζηαζε.
Παρπζαξθία: πξνδηαζέηεη ζε κεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο φπσο δηαπχεζε ηξαχκαηνο,
εηζπιάρλσζε, ζξνκβνθιεβίηηδα, πλεπκνληθέο επηπινθέο, shock.
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Θξέςε

–πδαηνειεθηξηθή

ηζνξξνπία:

ε

θαιή

ζξέςε

θαη

ελπδάησζε

πξνεγρεηξεηηθά βνεζά ζηελ αληηκεηψπηζε
κεηεγρεηξεηηθνχ αξλεηηθνχ ηζνδπγίνπ αδψηνπ, θαη ηελ
ειιηπή ζίηηζε ησλ πξψησλ κεηεγρεηξεηηθψλ επηπινθψλ ρσξίο ζπλέπεηεο. Ο άξξσζηνο
κε θαθή ζξέςε έρεη κηθξή αληνρή ζην κεηεγρεηξεηηθφ ζηξεο θαη είλαη επηξξεπήο ζηηο
ινηκψμεηο ιφγσ κεησκέλεο άκπλαο.
Φάξκαθα: αλ ν άξξσζηνο παίξλεη θάξκαθα, φπσο
θνξηηθνεηδή, αληηβηνηηθά, δηνπξεηηθά θαη αληηπεθηηθά

θξίλεηαη

αλ

πξέπεη

λα

ζπλερηζηνχλ ή φρη, γηαηί κπνξεί λα ππάξρεη ζπλέξγεηα κε ηα αλαηζζεηηθά θάξκαθα.
Έληεξν: πξέπεη λα ξπζκίδεηαη θαιά πξνεγρεηξεηηθά κε
θαηάιιειε δίαηηα, φρη κε ππαθηηθά γηαηί πξνθαινχλ πδαηνειεθηξνιπηηθέο δηαηαξαρέο
(Perez, 2011).
ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ
ε φινπο, γεληθψο, ηνπο αξξψζηνπο γίλνληαη νη παξαθάησ εμεηάζεηο. Απηέο είλαη:
Γεληθή αίκαηνο

(Ht, Hb, αξηζ. εξπζξψλ, ιεπθψλ θαη

αηκνπεηαιίσλ

ιεπθνθπηηαξηθφο ηχπνο)
Γεληθή νχξσλ
Σαρχηεηα θαζίδεζεο εξπζξψλ
Υξφλνο πξνζξνκβίλεο, INR
Οκάδα Rhesus
HIV
Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα
Αθηηλνγξαθία ζψξαθνο (Perez, 2011).
ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΑΡΡΧΣΟΤ:
Σερληθή δηαθξαγκαηηθήο αλαπλνήο: ζθνπφο ηεο είλαη ε ηζρπξνπνίεζε ηνπ
δηαθξάγκαηνο.
Απνηειεζκαηηθφηεξν βήρα: ζθνπφο είλαη ε απνηειεζκαηηθή απνβνιή ησλ εθθξίζεσλ
γηα ηελ πξφιεςε κεηεγρεηξεηηθψλ πξνβιεκάησλ.
Αζθήζεηο θάησ άθξσλ αιιαγή ζέζεο: γίλνληαη γηα βειηίσζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αί
καηνο θαη ηελ πξφιεςε ζξνκβνθιεβίηηδαο θαη κφληκσλ κπτθψλ ζπζπάζεσλ
(Perez, 2011).
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ΠΡΟΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΜΔΡΑ
Καζαξηηθφο ππνθιπζκφο: γίλεηαη ην απφγεπκα ηεο πξνεγνχκελεο κέξαο γηα ηνλ
θαζαξηζκφ ηνπ εληέξνπ γηα λα απαιιαγεί ην έληεξν απφ ην πεξηερφκελφ ηνπ είλαη
δπλαηφλ κε ηελ λάξθσζε, ε νπνία πξνθαιεί κπτθή
ράιαζε, λα έρεη αθνχζηα ζην ρεηξνπξγηθφ ηξαπέδη.Δπίζεο βνεζά ζηελ πξφιεςε ζπιι
νγήο αεξίσλ θαη κεηεγρεηξεηηθήο δηάηαζεο ηνπ εληέξνπ.
Δηνηκαζία δέξκαηνο εγρεηξεηηθνχ πεδίνπ: γίλεηαη απνηξίρσζε θαη ηνπηθή αληηζεςία,
γηα απαιιαγή απφ κηθξννξγαληζκνχο ρσξίο εξεζηζκνχο ή ιχζε ηεο ζπλερείαο ηνπ
δέξκαηνο.
Αηνκηθή πγηεηλή: πεξηιακβάλεη ινπηξφ θαζαξηφηεηαο,ινχζηκν θεθαιήο, θξνληίδα ζψ
καηνο θαη λπρηψλ. Καζαξίδεηαη ην δέξκα θαη πξνθαιείηαη ζπγρξφλσο κπτθή ράιαζε, ε
νπνία δηεπθνιχλεη ηελ επέιεπζε ηνπ χπλνπ.
Γηαηξνθή: ηελ πξνεγνχκελε κέξα ν άξξσζηνο παίξλεη ειαθξά ηξνθή θαη 6-8h πξηλ
ηελ

επέκβαζε

ηίπνηα

απφ

ην ζηφκα. Σν άδεην ζηνκάρη κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα

δηάηαζήο ηνπ θαη εηζξφθεζεο θαηά θαη κεηά ηελ αλαηζζεζία (Roles of preoperative
nurse, 2010).

ΣΔΛΙΚΗ ΠΡΟΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ ΔΣΟΙΜΑΙΑ
( ΗΜΔΡΑ ΔΠΔΜΒΑΗ)
Παξακέλεη λεζηηθφο, ην πξσί ηεο ίδηαο κέξαο
Σνπνζεηείηαη ηαπηφηεηα ρεξηνχ κε ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ αξξψζηνπ θαη ηελ
θιηληθή πνπ αλήθεη γηα πξφιεςε πηζαλνχ ιάζνπο
Αθαηξνχληαη θαθνί επαθήο ή γπαιηά γηα πξφιεςε
ηξαπκαηηζκνχ θαη εχθνιν έιεγρν ηεο θφξεο ηνπ νθζαικνχ θαηά ηε λάξθσζε
Αθαηξνχληαη θαη δαθηπιίδηα γηα λα κε ραζνχλ.Καηαγξάθνληαη, παξαδίδνληαη
ζηνπο νηθείνπο ή ηελ πξντζηακέλε. Άιινο ιφγνο πνπ αθαηξνχληαη είλαη γηα
πξφιεςε

εγθαχκαηνο

απφ

ηε

δηαζεξκία

ζε

πεξίπησζε

επαθήο κε ην κεηαιιηθφ πιαίζην ηεο ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο.
Πξηλ ηελ επέκβαζε ν άξξσζηνο νπξεί. Μηα γεκάηε θχζηε κπνξεί λα θελσζεί
ζην ρεηξνπξγηθφ ηξαπέδη ιφγσ κπτθήο ράιαζήο ηεο απφ ηε λάξθσζε ή λα
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ηξσζεί θαηά ηελ επέκβαζε. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο φπσο γπλαηθνινγηθέο
επεκβάζεηο ηνπνζεηείηαη πξνεγρεηξεηηθά νπξνθαζεηήξαο.
Ο άξξσζηνο θνξά ηελ εηδηθή ζηνιή ρεηξνπξγείνπ:

ρεηξνπξγηθφ

πνπθάκηζν,

πνδνλάξηα, θάιπκκα θεθαιήο γηα ιφγνπο θαζαξηφηεηαο θαη δηεπθφιελζεο ησλ
ρεηξνχξγσλ.
Γίλεηαη πξνλάξθσζε (ΗΜ) ½ -1 h πξηλ ηε κεηαθνξά ηνπ αξξψζηνπ ζην
ρεηξνπξγείν.Πεξηιακβάλεη
ρνξήγεζε½ amp πεζηδίλεο (0,05gr) γηα ηελ θαηαζηνιή ησλεθθξίζεσλ. Γίλνλη
αη νδεγίεο λα κε ζεθσζεί νάξξσζηνο γηα πξφιεςε ησλ πηψζεσλ, επεηδήπξνθ
αιείηαη γεληθή κπτθή ράιαζε θαη ππλειία ρσξίο λαράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ θαη
μεξφηεηα ζηφκαηνο.
Γίλεηαη ιήςε δσηηθψλ ζεκείσλ, σο βαζηθφ θξηηήξην ηεο γεληθήο θαηάζηαζεο
ηνπ αξξψζηνπ. ε πεξίπησζε π.ρ.ππξεηνχ, αλαθέξεηαη ζην γηαηξφ θαη κπνξεί
λα είλαη θξηηήξην αλαβνιήο ηεο επέκβαζεο.
ηαλ εηνηκαζηεί ν άξξσζηνο ζπκπιεξψλνληαη φια ηα ζηνηρεία ζην
πξνεγρεηξεηηθφ δειηίν. πγρξφλσο γίλεηαη θαη έιεγρνο αλ έγηλαλ φιεο νη
απαηηνχκελεο ελέξγεηεο. Σν πξνεγρεηξεηηθφ δειηίν, ν θάθεινο ηνπ αξξψζηνπ
θαηηα θάξκαθα – αλ έρεη –
ηνλ ζπλνδεχνπλ ζηνρεηξνπξγείν. ην ηέινο ην πξνεγρεηξεηηθφ δειηίνππνγξάθ
εηαη απφ ην λνζειεπηή.
Ο άξξσζηνο κεηαθέξεηαη ζην ρεηξνπξγείν κε θνξείν
ηνπ ρεηξνπξγείνπ (Brichant, 2012).
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Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΗ ΣΗ
ΜΕΣΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ
Ακέζσο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ αζζελνχο ζηε κνλάδα λνζειείαο, ν λνζειεπηήο
πξνβαίλεη ζε κία αξρηθή εθηίκεζε. Ζ αιιεινπρία ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνηθίιιεη απφ
πεξηζηαηηθφ ζε πεξηζηαηηθφ. Ο λνζειεπηήο ζπκβνπιεχεηαη ηηο κεηεγρεηξεηηθέο
νδεγίεο ηνπ ρεηξνχξγνπ γηα λα κάζεη ηα εμήο:
Σηο ηξνθέο θαη ηα πγξά πνπ

o
επηηξέπεηαη λα ιάβεη απφ ην ζηφκα

Σα ελδνθιέβηα δηαιχκαηα θαη

o
ηελ ελδνθιέβηα θαξκαθεπηηθή αγσγή
o

Σε ζέζε ηνπ αζζελνχο ζηε θιίλε

o

Σε θαξκαθεπηηθή αγσγή

o

Σηο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο

o

Σελ πξφζιεςε θαη απνβνιή ησλ
νχξσλ

o

Σελ επηηξεπφκελε
δξαζηεξηφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο βάδηζεο.

Ο λνζειεπηήο ειέγρεη επίζεο θαη ηα αληίηππα πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ αζζελή ζηελ
αίζνπζα αλάλεςεο πνπ αθνξνχλ ηα εμήο ζηνηρεία:


Σν είδνο ηεο ρεηξνπξγηθήο
επέκβαζεο



Σελ παξνπζία θαη ζέζε
παξνρεηεχζεσλ



Σν αλαηζζεηηθφ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε



Σε κεηεγρεηξεηηθή δηάγλσζε



Σελ εθηηκψκελε απψιεηα
αίκαηνο



Σε θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ
ρνξεγήζεθε ζην ζάιακν αλάλεςεο.

Πνιιά λνζνθνκεία δηαζέηνπλ κεηεγρεηξεηηθά πξσηφθνιια γηα ηελ ηαθηηθή εθηίκεζε
ησλ αζζελψλ. Οη εθηηκήζεηο εθηεινχληαη θάζε 15 ιεπηά, κέρξηο φηνπ
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ζηαζεξνπνηεζνχλ ηα δσηηθά ζεκεία, θάζε κία ψξα γηα ηηο επφκελεο 4 ψξεο θαη ζηε
ζπλέρεηα θάζε 4 ψξεο γηα ηηο επφκελεο 2 κέξεο ( Sarvis, 2010).

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΟΤ
ΥΗΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΚΑΙ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ
Ζ δηδαζθαιία ηεο αζζελνχο είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο ρεκεηνζεξαπείαο
αιιά θαη θαζήθνλ ηνπ λνζειεπηή, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν δπλαηφ
ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα. Απηφ γίλεηαη κε ηε ζπλεξγαζία ηεο πάζρνπζαο, ηνπ
πεξηβάιινληνο ηεο αιιά θαη ηελ νκάδα πγείαο πνπ έρεη δίπια ηεο.
Η δηδαζθαιία ποσ κεηαδίδεη ε λοζειεύηρηα ζηελ αζζελή περηιακβάλεη:
o

o
o
o

o

Δλεκέξσζε ησλ αζζελψλ γηα ηηο
παξελέξγεηεο ησλ θαξκάθσλ θαη ηνπο ηξφπνπο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζήο
ηνπο.
Φπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ
αζζελψλ πνπ παξνπζηάδνπλ αιιαγέο ζην ζψκα ηνπο.
πκβνπιέο απφ δηαηηνιφγν γηα
κηα ζσζηή θαη ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή.
Δλζάξξπλζε ησλ παζρφλησλ λα
κνηξαζηνχλ θνηλέο εκπεηξίεο κε άιιεο αζζελείο, νη νπνίεο ππνβάιινληαη ζε
ζεξαπεία.
Δλζάξξπλζε ησλ αζζελψλ λα
δηαηεξήζνπλ ζεηηθή εηθφλα γηα ην ζψκα ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ελπδαηηθέο
θξέκεο , λα αγγίδνπλ ηελ νπιή ηνπο θαη λα εμεξεπλνχλ άιιεο πεξηνρέο ηνπ
ζψκαηφο ηνπο πνπ είλαη παξακειεκέλεο. (Keller M., Fall P., 2009).

ΑΚΣΙΝΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΚΑΙ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ
Ζ αθηηλνζεξαπεία ζπλίζηαηαη ζηε ρξήζε ηνλίδνπζσλ αθηηλνβνιηψλ. Καηά ηε
ρνξήγεζε ηεο πςειήο δφζεο ηεο αθηηλνβνιίαο ζηνλ θαθνήζε φγθν γίλεηαη
ηαπηφρξνλα θαη πξνζηαζία ησλ πγηψλ δνκψλ πνπ πεξηβάιινπλ ηελ αθηηλνβνιηηέα
πεξηνρή. Ζ αθηηλνβνιία ρνξεγείηαη ζε εκεξήζηεο δφζεηο, ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ
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απνηειεί ηελ νιηθή ζεξαπεπηηθή δφζε. Σν χςνο ηεο ζπλνιηθήο δφζεο εμαξηάηαη απφ
ηελ αθηηλνεπαηζζεζία ηνπ φγθνπ. (Kνχβαξεο Η., 2011).
Ο ζθνπφο ρνξήγεζεο ηεο αθηηλνζεξαπείαο είλαη είηε ε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ( π.ρ.
θαξθίλνο ηνπ δέξκαηνο), είηε ν έιεγρνο ηεο λφζνπ ( π.ρ. κεηαζηαηηθφο θαξθίλνο), ή ε
αλαθνχθηζε ζπκπησκάησλ ( αλαθνχθηζε πφλνπ, πξφιεςε παζνινγηθψλ θαηαγκάησλ)
ζηα ηειηθά ζηάδηα ηεο λφζνπ. (Camporeale J.,2011).
ήκεξα θπζηθά ρξεζηκνπνηνχληαη θαηλνχξηεο ηερληθέο αθηηλνβφιεζεο, έηζη ψζηε ε
αθηηλνζεξαπεία λα γίλεηαη πην αζθαιήο θαη απνηειεζκαηηθή. Σέηνηεο ηερληθέο είλαη ε
ζηεξενηαθηηθή αθηηλνζεξαπείαθαη ζηεξενηαθηηθή αθηηλνρεηξνπξγηθή, ε ηξηζδηάζηαηε
κεηαβαιιφκελεο έληαζεο δέζκεο θαη ε δηεγρεηξεηηθή αθηηλνζεξαπεία. (American
Cancer Society.,2011).

Ο λοζειεσηής ζα πρέπεη:
o

o

o
o

o

λα πξαγκαηνπνηεί ηηο
θαηάιιειεο λνζειεπηηθέο παξεκβάζεηο πξνθεηκέλνπ λα αλαθνπθίζεη απφ ηελ
θφπσζε( λα ελζαξξχλεη ηελ αζζελή λα βιέπεη ηειεφξαζε, λα δηαβάδεη βηβιία
θαη λα απνθεχγεη ηα παξάγσγα ηεο θαθετλεο)
λα αλαθνπθίζεη ηηο αληηδξάζεηο
ηνπ δέξκαηνο( ε αζζελήο ελζαξξχλεηαη λα θνξά βακβαθεξά θαη ειαθξηά
ξνχρα
λα δηαηεξεί ζηεγλφ ην δέξκα θαη
λα θάλεη κπάλην κε ριηαξφ θαη φρη θαπηφ λεξφ)
λα αλαθνπθίζεη ηε κεηαθηηληθή
εληεξίηηδα θαη ηε βιελνγνλίηηδα ζηφκαηνο (μεξνζηνκία), νη νπνίεο ζα πξέπεη
λα είλαη βαζηζκέλεο ζηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία.
Δπίζεο, ν λνζειεπηήο ζα πξέπεη
λα γλσξίδεη φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο παξελέξγεηεο κπνξεί λα
θαηαβάιινπλ ππεξβνιηθά ηνπο αζζελείο θαη λα ηνπο επεξεάζεη ζηε πνηφηεηα
δσήο ηνπο. (Lev El., Eller ES., Gejerman G., et.al., 2010).

ήκεξα έρεη δηαπηζησζεί φηη ε λνζειεπηηθή έξεπλα ζην ρψξν ηεο αθηηλνζεξαπείαο
έρεη εμειηρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σα ζέκαηα κε ηα νπνία έρεη αζρνιεζεί θπξίσο
είλαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο, ε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο θαη κεηαβνιήο ζπκπησκάησλ
φπσο ε θφπσζε, ε θξνληίδα ηνπ δέκαηνο, θαζψο θαη ζπκπηψκαηα πνπ εκθαλίδνληαη
κεηά ην ηέινο ηεο αθηηλνζεξαπείαο. Ζ αθηηλνζεξαπεία θαίλεηαη λα απνηειεί
λνζειεπηηθή πξνηεξαηφηεηα ζε ρψξεο φπσο ε Ηξιαλδία, ελψ ε Ογθνινγηθή
Ννζειεπηηθή Δηαηξεία ζέηεη κεηαμχ ησλ άιισλ πξνηεξαηνηήησλ ζηελ έξεπλα ηε
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δηεξεχλεζε ηεο εκθάληζεο αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ κεηά ην ηέινο ηεο
αληηλενπιαζκαηηθήο ζεξαπείαο. (Oncology Nursing Society., 2011).

ΟΡΜΟΝΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΚΑΙ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ
Οη αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε νξκνλνζεξαπεία βηψλνπλ αξθεηέο αλεπηζχκεηεο
ελέξγεηεο φπσο γηα παξάδεηγκα ε αχμεζε βάξνπο, εθδήισζε απμεκέλνπ νζηηθνχ
πφλνπ, ν νπνίνο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ νζηηθή κεηάζηαζε, εμάςεηο, θφπσζε,
λπρηεξηλέο εθηδξψζεηο, μεξφηεηα ηνπ θφιπνπ, ειάηησζε ηεο libido θαη θπζηθά απηά
έρνπλ επίδξαζε θαη ζηε ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγία. (Σζηξιηάγθνο, 2010).

Έλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα θάξκαθα ζηελ νξκνλνζεξαπεία είλαη ε ηακνμηθέλε
(tamoxifen). Σν ζπγθεθξηκέλν αληηνηζηξνγφλν έρεη ηελ ίδηα δξάζε πνπ ζα κπνξνχζε
λα επηθέξεη ε εθηνκή σνζεθψλ. Με απιά ιφγηα ε ηακνμηθέλε εκπνδίδεη ηελ
πξνζθφιιεζε ησλ νηζηξνγφλσλ πάλσ ζηα θαξθηληθά θχηηαξα, κεηψλνληαο έηζη ηνλ
πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο. Υνξεγείηαη θαζεκεξηλά ζε ηακπιέηεο θαη
είλαη ζπλήζσο θαη ε πξψηε επηινγή νξκνλνζεξαπεία ελψ παξάιιεια ππάξρνπλ
πνιιέο ελαιιαθηηθέο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο ζε πεξίπησζε πνπ ν θαξθίλνο δελ έρεη
αληαπφθξηζε κε ην θάξκαθν απηφ. Βέβαηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη ν
ζπλδπαζκφο νξκνλνζεξαπείαο θαη ρεκεηνζεξαπείαο, γηαηί ζεσξείηαη φηη ε θάζε
κέζνδνο ζεξαπείαο δξα πάλσ ζε δηαθνξεηηθνχο θπηηαξηθνχο πιεζπζκνχο. ια ηα
νξκνληθά ζθεπάζκαηα ρνξεγνχληαη απφ ην ζηφκα, έηζη ψζηε νη αζζελείο λα έρνπλ ηελ
δπλαηφηεηα λα ζπλερίζνπλ ηε ζεξαπεία ζην ζπίηη ηνπο. (Σζηξιηάγθνο, 2010).
Καζήθολ της νοσηλεύτριας λοιπόν είναι:
ε ελεκέξσζε, ε δηδαζθαιία ηεο
αζζελνχο ζρεηηθά κε απηέο ηηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο
o
ε βνήζεηα λα θαηαλνήζεη θαη λα
αληηζηαζκίζεη ηα πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηα κεηνλεθηήκαηα.
o
Καη ηέινο, ζα πξέπεη λα ηνλίζεη
θαη ηελ πξνζσξηλή δηάξθεηα ησλ παξελεξγεηψλ απηψλ.( Σζηξιηάγθνο, 2010).
o
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ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1)

2015 Jun 8;13:121. doi:
10.1186/s12916-015-0362-z.

Travier N., Velthuis MJ., Steins Bisschop., et. al.

Effects of an 18-week exercise programme started early during breast
cancer treatment: a randomised controlled trial.
Abstract
BACKROUND:
Exercise started shortly after breast cancer diagnosis might prevent or diminish
fatigue complaints. The Physical Activity during Cancer Treatment (PACT) study
was designed to primarily examine the effects of an 18-week exercise intervention,
offered in the daily clinical practice setting and starting within 6 weeks after
diagnosis, on preventing an increase in fatigue.
METHODS:
This multi-centre controlled trial randomly assigned 204 breast cancer patients to
usual care (n = 102) or supervised aerobic and resistance exercise (n = 102). By
design, all patients received chemotherapy between baseline and 18 weeks. Fatigue
(i.e., primary outcome at 18 weeks), quality of life, anxiety, depression, and physical
fitness were measured at 18 and 36 weeks.
RESULTS:
Intention-to-treat mixed linear model analyses showed that physical fatigue increased
significantly less during cancer treatment in the intervention group compared to
control (mean between-group differences at 18 weeks: -1.3; 95 % CI -2.5 to -0.1;
effect size -0.30). Results for general fatigue were comparable but did not reach
statistical significance (-1.0, 95%CI -2.1; 0.1; effect size -0.23). At 18 weeks,
submaximal cardiorespiratory fitness and several muscle strength tests (leg extension
and flexion) were significantly higher in the intervention group compared to control,
whereas peak oxygen uptake did not differ between groups. At 36 weeks these
differences were no longer statistically significant. Quality of life outcomes favoured
the exercise group but were not significantly different between groups.
CONCLUSIONS:
A supervised 18-week exercise programme offered early in routine care during
adjuvant breast cancer treatment showed positive effects on physical fatigue,
submaximal cardiorespiratory fitness, and muscle strength. Exercise early during
treatment of breast cancer can be recommended. At 36 weeks, these effects were no
longer statistically significant. This might have been caused by the control
participants' high physical activity levels during follow-up.
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Μεηάθραζε
Δπηδράζεης ελός προγράκκαηος άζθεζες 18 εβδοκάδφλ άρτηζε λφρίς θαηά ηε
δηάρθεηα ηες ζεραπείας ηοσ θαρθίλοσ ηοσ καζηού: κηα ησταηοποηεκέλε
ειεγτόκελε δοθηκή.
ΙΣΟΡΙΚΟ: Ζ άζθεζε πνπ μεθίλεζε ιίγν κεηά ηε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ
καζηνχ κπνξεί λα απνηξέςεη ή λα κεηψζεη ηα παξάπνλα θφπσζεο. Ζ ζσκαηηθή
άζθεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ηνπ θαξθίλνπ κειέηεο (PACT) ζρεδηάζηεθε
γηα λα εμεηάζεη θπξίσο ηηο επηπηψζεηο κηαο παξέκβαζεο άζθεζεο 18 εβδνκάδσλ, πνπ
πξνζθέξνληαη ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξαθηηθή ξχζκηζε θαη ηελ έλαξμε εληφο 6
εβδνκάδσλ κεηά ηε δηάγλσζε, ηελ πξφιεςε αχμεζεο ηεο θφπσζεο.
ΜΔΘΟΓΟΙ: Απηή ε πνιπθεληξηθή, ειεγρφκελε δνθηκή αλέζεζε ζε 204 ηπραίνπο
αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ καζηνχ κε ηε ζπλήζε θξνληίδα (n = 102) ή επνπηεπφκελε
αεξφβηα θαη άζθεζε αληνρήο (n = 102). Απφ ηε ζρεδίαζε, φινη νη αζζελείο έιαβαλ
ρεκεηνζεξαπεία κεηαμχ βάζεο θαη 18 εβδνκάδεο. Κφπσζε (δειαδή, θχξηα έθβαζε ζε
18 εβδνκάδεο), ηελ πνηφηεηα δσήο, ην άγρνο, ε θαηάζιηςε, θαη ηελ θπζηθή
θαηάζηαζε κεηξήζεθαλ ζε 18 θαη 36 εβδνκάδεο.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: Πξφζεζε γηα ζεξαπεία κηθηψλ γξακκηθψλ κνληέισλ
αλάιπζεο έδεημε φηη ε ζσκαηηθή θφπσζε απμήζεθε ζεκαληηθά ιηγφηεξν θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ηνπ θαξθίλνπ ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ
έιεγρν (κέζε δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζε 18 εβδνκάδεο: -1.3? 95% CI -2,5 έσο 0,1? κέγεζνο ηεο επίδξαζεο -0.30). Απνηειέζκαηα γηα γεληθή θφπσζε ήηαλ
ζπγθξίζηκα, αιιά δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (-1.0, 95% CI -2.1? 0.1? Μέγεζνο
ηεο επίδξαζεο -0,23). ηηο 18 εβδνκάδεο, ππνκέγηζηε θαξδηναλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία
θαη αξθεηέο δνθηκέο κπτθήο δχλακεο (επέθηαζε πφδη θαη θάκςε) ήηαλ ζεκαληηθά
πςειφηεξε ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ έιεγρν, ελψ ε κέγηζηε
πξφζιεςε νμπγφλνπ δελ δηέθεξε κεηαμχ ησλ νκάδσλ. ηηο 36 εβδνκάδεο νη δηαθνξέο
απηέο δελ ήηαλ πηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Οη εθβάζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο επλφεζαλ
ηελ νκάδα άζθεζεο, αιιά δελ ήηαλ ζεκαληηθά δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Έλα πξφγξακκα επνπηείαο άζθεζεο 18 εβδνκάδσλ
πξνζθέξνληαη λσξίο γηα ξνπηίλα θξνληίδαο θαηά ηε δηάξθεηα επηθνπξηθήο ζεξαπείαο
ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, έδεημε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ ζσκαηηθή θφπσζε,
ππνκέγηζηε θαξδηναλαπλεπζηηθή θαη κπτθή δχλακε. Άζθεζε λσξίο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζεξαπείαο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ κπνξεί λα ζπζηεζεί. ηηο 36 εβδνκάδεο, νη
επηδξάζεηο απηέο δελ ήηαλ πηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα έρεη
πξνθιεζεί απφ ηα πςειά επίπεδα θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ειεγρφκελσλ
ζπκκεηερφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο.

2) 2015 May;42(3):241-9. doi: 10.1188/15.ONF.42-03AP.
Martin EA., Battaqlini CL., Hands B., Naumann F.
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Higher-Intensity Exercise Results in More Sustainable Improvements for
VO2peak for Breast and Prostate CancerSurvivors.
Abstract
PURPOSE/OBJECTIVES:
To examine peak volume of oxygen consumption (VO2peak) changes after a high- or
low-intensity exercise intervention.
DESIGN:
Experimental trial comparing two randomized intervention groups with control.
SETTING:
An exercise clinic at a university in Australia.
SAMPLE:
87 prostate cancer survivors (aged 47-80 years) and 72 breast cancer survivors (aged
34-76 years).
METHODS:
Participants enrolled in an eight-week exercise intervention (n = 84) or control (n =
75) group. Intervention participants were randomized to low-intensity (n = 44, 60%65% VO2peak, 50%-65% of one repetition maximum [1RM]) or high-intensity (n =
40, 75%-80% VO2peak, 65%-80% 1RM) exercise groups. Participants in the control
group continued usual routines. All participants were assessed at weeks 1 and 10. The
intervention groups were reassessed four months post intervention for sustainability.
MAIN RESEARCH VARIABLES:
VO2peak and self-reported physical activity.
FINDINGS:
Intervention groups improved VO2peak similarly (p = 0.083), and both more than
controls (p < 0.001). The high-intensity group maintained VO2peak at follow-up,
whereas the low-intensity group regressed (p = 0.021). The low-intensity group
minimally changed from baseline to follow-up by 0.5 ml/kg per minute, whereas the
high-intensity group significantly improved by 2.2 ml/kg per minute (p = 0.01).
Intervention groups always reported similar physical activity levels.
CONCLUSIONS:
Higher-intensity exercise provided more sustainable cardiorespiratory benefits than
lower-intensity exercise.
Μεηάθραζε
Τυειόηερε έληαζε ηες άζθεζες θαηαιήγεη ζε περηζζόηερο βηώζηκες βειηηώζεης
γηα VO2peak ηοσ καζηού θαη ηοσ προζηάηε ηφλ επηδώληφλ ηοσ θαρθίλοσ.
Περίιευε
ΚΟΠΟ / ΣΟΥΟΙ:
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Να εμεηάζεη ηηο αιιαγέο ηεο θνξπθήο ηνπ φγθνπ θαηαλάισζεο νμπγφλνπ (VO2peak)
κεηά απφ κία πςειήο ή ρακειήο έληαζεο παξέκβαζε ηεο άζθεζεο.
ΥΔΓΙΑΜΟ: Πεηξακαηηθή κειέηε πνπ ζπλέθξηλε δχν ηπραηνπνηεκέλεο νκάδεο
παξέκβαζεο κε έιεγρν.
ΡΤΘΜΙΗ:
Μηα θιηληθή άζθεζε ζε έλα παλεπηζηήκην ζηελ Απζηξαιία.
ΓΔΙΓΜΑ:
87 επηδψληεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε (ειηθίαο 47-80 εηψλ) θαη νη επηδψληεο ηνπ
θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ 72 (ειηθίαο 34-76 εηψλ).
ΜΔΘΟΓΟΙ:
Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ εγγξάθνληαη ζε κηα νθηψ εβδνκάδσλ παξέκβαζε άζθεζεο (n
= 84) ή ειεγρφκελε (n = 75) νκάδα. Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο παξέκβαζεο
ηπραηνπνηήζεθαλ ζε ρακειήο έληαζεο (n = 44, 60% -65% VO2peak, 50% -65% ηεο
κέγηζηεο κία επαλάιεςε [1RM]) ή πςειήο έληαζεο (n = 40, 75% -80% VO2peak, 65
% -80% 1RM) νκάδεο άζθεζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ νκάδα ειέγρνπ ζπλέρηζαλ ηε
ζπλήζε ξνπηίλα. ινη νη ζπκκεηέρνληεο αμηνινγήζεθαλ 1 έσο 10 εβδνκάδεο. Οη
νκάδεο παξέκβαζεο επαλεθηηκήζεθαλ ζε ηέζζεξηο κήλεο κεηά ηελ επέκβαζε γηα ηελ
αεηθνξία.
Κύρηες κεηαβιεηές
ΔΡΔΤΝΑ:
VO2peak θαη απην-αλαθεξφκελε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.
ΔΤΡΗΜΑΣΑ:
Οη νκάδεο παξέκβαζεο βειηίσζαλ ηελ VO2peak παξφκνηα (p = 0,083), θαη νη δχν
πάλσ απφ ηελ ειεγρφκελε (p <0,001). Ζ νκάδα πςειήο έληαζεο δηαηεξεί ηε
VO2peak θαηά ηελ παξαθνινχζεζε, ελψ ε νκάδα ρακειήο έληαζεο ππνρψξεζε (p =
0,021). Ζ νκάδα ρακειήο έληαζεο ειάρηζηα άιιαμε απφ ηελ έλαξμε έσο ηελ
παξαθνινχζεζε απφ 0,5 ml / kg αλά ιεπηφ, ελψ ε νκάδα πςειήο έληαζεο βειηηψζεθε
ζεκαληηθά θαηά 2,2 ml / kg αλά ιεπηφ (p = 0.01).Οη νκάδεο παξέκβαζεο αλαθέξνπλ
πάληα παξφκνηα επίπεδα θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ:
Ζ άζθεζε αλψηαηεο έληαζεο παξέρεη πην βηψζηκα θαξδηναλαπλεπζηηθά νθέιε απφ
ηελ άζθεζε ρακειφηεξεο έληαζεο.

3) 2012 Nov;39(6):568-77. doi: 10.1188/12.ONF.568-577.
Wyatt G., Sikorskii A., Rahbar MH., et al.
Health-related quality-of-life outcomes: a reflexology trial with patients with
advanced-stage breast cancer.
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Abstract
PURPOSE/OBJECTIVES:
To evaluate the safety and efficacy of reflexology, a complementary therapy that
applies pressure to specific areas of the feet.
DESIGN:
Longitudinal, randomized clinical trial.
SETTING:
Thirteen community-based medical oncology clinics across the midwestern
United States.
SAMPLE:
A convenience sample of 385 predominantly Caucasian women with advancedstage breast cancer receiving chemotherapy and/or hormonal therapy.
METHODS:
Following the baseline interview, women were randomized into three primary
groups: reflexology (n = 95), lay foot manipulation (LFM) (n = 95), or
conventional care (n = 96). Two preliminary reflexology (n = 51) and LFM (n =
48) test groups were used to establish the protocols. Participants were interviewed
again postintervention at study weeks 5 and 11.
MAIN RESEARCH VARIABLES:
Breast cancer-specific health-related quality of life (HRQOL), physical
functioning, and symptoms.
FINDINGS:
No adverse events were reported. A longitudinal comparison revealed significant
improvements in physical functioning for the reflexology group compared to the
control group (p = 0.04). Severity of dyspnea was reduced in the reflexology
group compared to the control group (p < 0.01) and the LFM group (p = 0.02). No
differences were found on breast cancer-specific HRQOL, depressive
symptomatology, state anxiety, pain, and nausea.
CONCLUSIONS:
Reflexology may be added to existing evidence-based supportive care to improve
HRQOL for patients with advanced-stage breast cancer during chemotherapy
and/or hormonal therapy.
ΜΔΣΑΦΡΑΗ
Πεξίιεςε
ΚΟΠΟ / ΣΟΥΟΙ:
Να αμηνινγεζεί ε αζθάιεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ξεθιεμνινγίαο, κηα
ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία πνπ εθαξκφδεη πίεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ησλ
πνδηψλ.
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ΥΔΓΙΟ:
Γηακήθεο, ηπραηνπνηεκέλε θιηληθή δνθηκή.
ΡΤΘΜΙΗ:
Γεθαηξείο θνηλφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζε θιηληθέο ηαηξηθήο νγθνινγίαο ζε φιε ηηο
κεζνδπηηθέο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο.
ΓΔΙΓΜΑ:
Έλα εχθνιν δείγκα 385 θπξίσο Καπθάζηεο γπλαίθεο κε πξνρσξεκέλν ζηάδην
θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ πνπ ιακβάλνπλ ρεκεηνζεξαπεία ή / θαη νξκνλνζεξαπεία.
ΜΔΘΟΓΟΙ:
Μεηά απφ ηε βαζηθή γξακκή ηεο ζπλέληεπμεο, νη γπλαίθεο ρσξίζηεθαλ ηπραία ζε
ηξεηο θχξηεο νκάδεο: ξεθιεμνινγίαο (n = 95), θαζνξίδνπλ ηηο πξάμεηο
ρεηξαγψγεζεο ηνπ πνδηνχ (LFM) (n = 95), ή ζπκβαηηθή θξνληίδα (n = 96). Γχν
πξνθαηαξθηηθέο νκάδεο ξεθιεμνινγίαο (n = 51) θαη LFM (n = 48) δνθηκήο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξσηνθφιισλ. Οη ζπκκεηέρνληεο
εξσηήζεθαλ θαη πάιη κεηά ηελ παξέκβαζε ζε εβδνκάδεο κειέηεο 5 θαη 11.
θύρηες κεηαβιεηές
ΔΡΔΤΝΑ:
Δηδηθή γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ πνηφηεηα δσήο (ΤΠΕ), ζσκαηηθή ιεηηνπξγία,
θαη ηα ζπκπηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία.
ΔΤΡΗΜΑΣΑ:
Γελ αλαθέξζεθαλ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο. Μηα δηακήθεο ζχγθξηζε απνθάιπςε
ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηε θπζηθή ιεηηνπξγία γηα ηελ νκάδα ξεθιεμνινγίαο ζε
ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ (ξ = 0.04). Ζ ζνβαξφηεηα ηεο δχζπλνηαο
κεηψζεθε ζηελ νκάδα ξεθιεμνινγία ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ (ξ <0,01)
θαη ζηελ νκάδα LFM (p = 0.02). Γελ βξέζεθαλ δηαθνξέο ζε θαξθίλν ηνπ καζηνχεηδηθή HRQOL, θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία, ηελ θαηάζηαζε ηνπ άγρνπο, ηνπ
πφλνπ, θαη λαπηία.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ:
Ρεθιεμνινγία κπνξεί λα πξνζηεζεί ζηελ ππάξρνπζα ππνζηεξηθηηθή θξνληίδα
βάζεη ζηνηρείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο HRQOL γηα αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ
καζηνχ πξνρσξεκέλνπ ζηαδίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρεκεηνζεξαπείαο ή / θαη
νξκνλνζεξαπεία.

4) 2015 Dec;45(12):1146-53. doi: 10.1093/jjco/hyv155. Epub 2015 Oct 20.
Sekiguchi K., Ogita M., Akahane K., et al.
Randomized, prospective assessment of moisturizer efficacy for the
treatment of radiation dermatitis following radiotherapy after breastconserving surgery.
Abstract
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OBJECTIVE:
The effect of heparinoid moisturizer use after acute skin damage for patients
receiving whole-breast radiotherapy after lumpectomy is understudied.
METHODS:
A total of 30 patients were randomly assigned to receive heparinoid
moisturizer (Group M), and 32 patients comprised the control group (Group
C). Patients in Group M were instructed to apply heparinoid moisturizer from
2 weeks following whole-breast radiotherapy, and to continue to use the
moisturizer until 3 months after completion of whole-breast radiotherapy.
Group C patients were instructed to not apply any topical moisturizer during
the study period. The relative ratio of skin water content ratio (RWCR(t) =
(It /Nt)/(I0/N0)) between irradiated and non-irradiated field was calculated.
Signs and symptoms were also assessed. The primary endpoint was the
difference in relative ratio of skin water content ratio between 2 and 4 weeks
following whole-breast radiotherapy.
RESULTS:
In Group C, relative ratio of skin water content ratio dropped to 0.80 ± 0.15 at
2 weeks and maintained the low level at 4 weeks following whole-breast
radiotherapy. Similarly, in Group M, relative ratio of skin water content ratio
dropped to 0.81 ± 0.19 at 2 weeks (prior to application), however, it returned
to baseline level (1.05 ± 0.23) at 4 weeks (2 weeks after application). The
arithmetic difference of relative ratio of skin water content ratio in Group M
was 0.24 ± 0.23 and was significantly larger than in Group C (0.06 ± 0.15; P
< 0.01). Skin dryness and desquamation were less severe in Group M.
CONCLUSIONS:
The application of heparinoid moisturizer for 2 weeks following whole-breast
radiotherapy significantly increased water content and helped improve skin
dryness and desquamation compared with no use of moisturizer.

ΜΔΣΑΦΡΑΗ
ΚΟΠΟ:
Ζ επίδξαζε ηεο ρξήζεο επαξηλνεηδέο ελπδαηηθήο θξέκαο κεηά απφ νμεία
βιάβε ηνπ δέξκαηνο γηα αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ αθηηλνζεξαπεία ζε
νιφθιεξν καζηνχ κεηά απφ νγθεθηνκή είλαη κειεηεκέλε.
ΜΔΘΟΓΟΙ:
πλνιηθά 30 αζζελείο ηπραηνπνηήζεθαλ λα ιάβνπλ επαξηλνεηδέο ελπδαηηθή
θξέκα (νκάδα Μ), θαη 32 αζζελείο απνηεινχζαλ ηελ νκάδα ειέγρνπ (νκάδα
Γ). Οη αζζελείο ζηελ νκάδα Μ έιαβαλ νδεγίεο λα εθαξκφζνπλ επαξηλνεηδέο
ελπδαηηθή θξέκα απφ 2 εβδνκάδεο κεηά ηελ αθηηλνζεξαπεία ζε νιφθιεξν ην
ζηήζνο, θαη λα ζπλερίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ελπδαηηθή θξέκα κέρξη 3
κήλεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αθηηλνζεξαπείαο ηνπ πιήξνπο καζηνχ.Οη
αζζελείο ηεο νκάδαο Γ έιαβαλ νδεγίεο λα κελ εθαξκφζνπλ θακία ηνπηθή
ελπδαηηθή θξέκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο κειέηεο. Ζ ζρεηηθή
αλαινγία πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ δέξκαηνο ζε λεξφ (RWCR (t) = (It / Nt) / (I0 /
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N0)) κεηαμχ αθηηλνβνιεκέλσλ θαη κε αθηηλνβνιεκέλσλ ηνκέσλ
ππνινγίδνληαη. Σα ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα αμηνινγήζεθαλ επίζεο. Σν
πξσηεχνλ ηειηθφ ζεκείν ήηαλ ε δηαθνξά ζηελ ζρεηηθήο αλαινγίαο ηνπ δείθηε
πεξηεθηηθφηεηαο ζε λεξφ ηνπ δέξκαηνο κεηαμχ 2 θαη 4 εβδνκάδεο κεηά απφ
αθηηλνζεξαπεία ζε νιφθιεξν ην ζηήζνο.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
ηελ Οκάδα C, ε ζρεηηθή αλαινγία ηνπ δείθηε πεξηεθηηθφηεηαο ζε λεξφ ηνπ
δέξκαηνο κεηψζεθε ζε 0,80 ± 0,15 ζε 2 εβδνκάδεο θαη δηαηεξείηαη ην ρακειφ
επίπεδν ζε 4 εβδνκάδεο κεηά ηελ αθηηλνζεξαπεία ζε νιφθιεξν ην ζηήζνο.
Οκνίσο, ζηελ νκάδα Μ, ε ζρεηηθή αλαινγία ηνπ δείθηε πεξηεθηηθφηεηαο ζε
λεξφ ηνπ δέξκαηνο κεηψζεθε ζε 0,81 ± 0,19 ζε 2 εβδνκάδεο (πξηλ απφ ηελ
εθαξκνγή), σζηφζν, επέζηξεςε ζην επίπεδν αλαθνξάο (1,05 ± 0,23) ζε 4
εβδνκάδεο (2 εβδνκάδεο κεηά ηελ εθαξκνγή). Ζ αξηζκεηηθή δηαθνξά ηεο
ζρεηηθήο αλαινγίαο αλαινγία πεξηεθηηθφηεηαο ζε λεξφ ηνπ δέξκαηνο ζηελ
νκάδα Μ ήηαλ 0,24 ± 0,23 θαη ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απφ φ, ηη ζηελ
νκάδα C (0,06 ± 0,15? Ρ <0.01). μεξφηεηα ηνπ δέξκαηνο θαη απνιέπηζε ήηαλ
ιηγφηεξν ζνβαξή ζηελ νκάδα Μ
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ:
Ζ εθαξκνγή ησλ επαξηλνεηδέο ελπδαηηθή θξέκα γηα 2 εβδνκάδεο κεηά απφ
αθηηλνζεξαπεία ζε νιφθιεξν καζηνχ απμήζεθε ζεκαληηθά ε πεξηεθηηθφηεηα
ζε λεξφ θαη βνήζεζε λα βειηηψζεη ηελ μεξφηεηα ηνπ δέξκαηνο θαη απνιέπηζε
ζε ζχγθξηζε κε ηε κε ρξήζε ηεο ελπδαηηθήο θξέκαο.

5) 2015 Sep;158(3):669-75. doi: 10.1016/j.surg.2015.03.056. Epub 2015 May 29.
Ulloa JG., Hemmelgarn M., Viveros L., et al.
Improving breast cancer survivors' knowledge using a patient-centered
intervention.

Abstract
BACKGROUND:
Low-income, minority women with breast cancer experience a range of
barriers to receiving survivorship information. Our objective was to test a
novel, patient-centered intervention aimed at improving communication about
survivorship care.
METHODS:
We developed a wallet card to provide oncologic and follow-up care
survivorship information to breast cancer patients. We used a prospective,
pre-post design to assess the intervention at a safety net hospital. The
intervention was given by a patient navigator or community health worker.
RESULTS:
Patient knowledge (n = 130) of personal cancer history improved from
baseline pretest to 1 week after the intervention for stage (66-93%; P < .05),
treatment (79-92%; P < .05), and symptoms of recurrence (48-89%; P < .05),
which was retained at 3 months. The intervention reduced the number of
patients who were unsure when their mammogram was due (15-5% at 1 week
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and 6% at 3 months; P < .05). Nearly 90% reported they would be likely to
share their survivorship card with their providers.
CONCLUSION:
A patient-centered survivorship card improved short-term recall of key
survivorship care knowledge and seems to be effective at reducing
communication barriers for this population. Further studies are warranted to
assess long-term retention and the impact on receipt of appropriate
survivorship follow-up care.
ΜΔΣΑΦΡΑΗ
ΙΣΟΡΙΚΟ:
Υακειφ εηζφδεκα, ησλ κεηνλνηηθψλ γπλαηθψλ κε θαξθίλν ηνπ καζηνχ
βηψλνπλ κηα ζεηξά απφ εκπφδηα γηα ηε ιήςε πιεξνθνξηψλ επηβίσζε. Ο
ζηφρνο καο ήηαλ λα δνθηκαζηεί έλα κπζηζηφξεκα, κε επίθεληξν ηνλ αζζελή
παξέκβαζε κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο ζρεηηθά κε ηε θξνληίδα
επηβίσζε.
ΜΔΘΟΓΟΙ:
Έρνπκε αλαπηχμεη κηα θάξηα πνξηνθφιη γηα ηελ παξνρή νγθνινγηθψλ θαη
ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ επηβίσζε θαη θξνληίδα ζε
αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ καζηνχ. Υξεζηκνπνηήζακε κηα πξννπηηθή, πξν-post
ζρεδηαζκφο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο παξέκβαζεο ζε έλα δίρηπ αζθαιείαο ηνπ
λνζνθνκείνπ. Ζ παξέκβαζε δφζεθε απφ έλαλ πινεγφ ή ηελ θνηλφηεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ γηα ηελ πγεία ησλ αζζελψλ.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
Γλψζε ησλ αζζελψλ (n = 130) ηεο πξνζσπηθήο ηζηνξίαο ηνπ θαξθίλνπ
βειηηψζεθε απφ ηελ αξρηθή ηηκή πξνκέηξεζεο έσο 1 εβδνκάδα κεηά ηελ
παξέκβαζε γηα ηε θάζε (66-93%? P <0,05), επεμεξγαζία (79-92%? P <0,05),
θαη ζπκπηψκαηα ππνηξνπήο (48 έσο 89%? Ρ <0,05), ην νπνίν δηαηεξήζεθε
ζηνπο 3 κήλεο. Ζ παξέκβαζε κείσζε ηνλ αξηζκφ ησλ αζζελψλ πνπ ήηαλ
ζίγνπξνη φηαλ καζηνγξαθία ηνπο νθεηιφηαλ (15-5% ζε 1 εβδνκάδα θαη 6%
ζε 3 κήλεο? P <.05). ρεδφλ ην 90% αλέθεξαλ φηη ζα ήηαλ πηζαλφ λα
κνηξαζηνχλ ηελ θάξηα επηβίσζε ηνπο κε ηνπο παξφρνπο ηνπο.
ΤΜΠΔΡΑΜΑ:
Μηα θάξηα επηβίσζεο κε επίθεληξν ηνλ αζζελή κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ
βξαρππξφζεζκα αλάθιεζε ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ γηα ηε θξνληίδα θαη
επηβίσζε θαη θαίλεηαη λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζηε κείσζε ησλ εκπνδίσλ
επηθνηλσλίαο γηα απηφλ ηνλ πιεζπζκφ. Πεξαηηέξσ κειέηεο δηθαηνινγείηαη λα
αμηνινγήζεη ηε καθξνπξφζεζκε δηαηήξεζε θαη ηελ επίπησζε απφ ηελ
παξαιαβή ηεο θαηάιιειεο θξνληίδαο παξαθνινχζεζε επηβίσζε.

6) 2013 May;22(5):756-64. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-12-1325.

Smith AJ., Phipps WR., Thomas W., et al.
The effects of aerobic exercise on estrogen metabolism in healthy
premenopausal women.
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Abstract
BACKGROUND:
It is well accepted that exercise can decrease breast cancer risk. Limited
clinical evidence suggests that this risk could be mediated through changes in
estrogen metabolism in premenopausal women. Our objective was to
investigate the effects of exercise on premenopausal estrogen metabolism
pertinent to breast cancer risk.
METHODS:
Sedentary, healthy, young eumenorrheic women were randomized into an
intervention of 30 minutes of moderate-to-vigorous aerobic exercise five
times a week for approximately 16 weeks (n = 212), or into a usual-lifestyle
sedentary control group (n = 179). Urinary levels of estrogens [estrone [E1],
estradiol, and estriol] and nine estrogen metabolites were measured at
baseline and at study end by liquid chromatography/tandem mass
spectrometry. The ratios of 2-hydroxyestrone to 16α-hydroxyestrone (2OHE1/16α-OHE1) and 2-OHE1 to 4-hydroxyestrone (2- OHE1/4-OHE1)
were also calculated.
RESULTS:
The exercise intervention resulted in significant increases in aerobic fitness
and lean body mass and a significant decrease in percent body fat. For
exercisers who completed the study (n = 165), 2-OHE1/16α-OHE1 increased
significantly (P = 0.043), whereas E1 decreased significantly (P = 0.030) in
control participants (n = 153). The change from baseline in 2-OHE1/16αOHE1 was significantly different between groups (P = 0.045), even after
adjustment for baseline values.
CONCLUSIONS:
The exercise intervention resulted in a significant increase in the 2OHE1/16α-OHE1 ratio but no differences in other estrogen metabolites or
ratios.

ΜΔΣΑΦΡΑΗ
Αθερεκέλο
ΙΣΟΡΙΚΟ:
Δίλαη επξέσο απνδεθηφ φηη ε άζθεζε κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν
εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ. Πεξηνξηζκέλα θιηληθά ζηνηρεία δείρλνπλ φηη
ν θίλδπλνο απηφο ζα κπνξνχζε λα δηακεζνιαβείηαη κέζσ αιιαγψλ ζηνλ
κεηαβνιηζκφ ησλ νηζηξνγφλσλ ζε πξνεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο. ηφρνο καο
ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηηο επηδξάζεηο ηεο άζθεζεο ζε πξνεκκελνπαπζηαθέο
κεηαβνιηζκνχο ησλ νηζηξνγφλσλ είλαη ζρεηηθέο κε ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο
θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ.
ΜΔΘΟΓΟΙ:
Καζηζηηθή δσή, πγηείο, λεαξνχο, ακελνξξνηαθέο γπλαίθεο ηπραηνπνηήζεθαλ
ζε κηα παξέκβαζε ησλ 30 ιεπηψλ κέηξηαο έσο έληνλεο αεξφβηαο άζθεζεο
πέληε θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα πεξίπνπ 16 εβδνκάδεο (n = 212), ή κέζα ζε
έλα ζχλεζεο-ηξφπνπ δσήο νκάδα θαζηζηηθή ειέγρνπ (n = 179). Δπίπεδα
αθξάηεηαο νηζηξνγφλσλ [νηζηξφλε [Δ1], ε νηζηξαδηφιε θαη ε νηζηξηφιε] θαη
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ελλέα κεηαβνιηηψλ νηζηξνγφλσλ κεηξήζεθαλ θαηά ηελ έλαξμε θαη ζην ηέινο
ηεο κειέηεο κε θαζκαηνκεηξία κάδαο πγξήο ρξσκαηνγξαθίαο / tandem. Οη
αλαινγίεο ηνπ 2-hydroxyestrone ζε 16α--πδξνμπεζηξφλε (2-OHE1 / 16αOHE1) θαη 2-OHE1 4--πδξνμπεζηξφλε (2 OHE1 / 4-OHE1) ππνινγίζηεθε
επίζεο.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
Ζ παξέκβαζε άζθεζεο νδήγεζε ζε ζεκαληηθέο απμήζεηο ζηελ αεξφβηα
ηθαλφηεηα θαη άιηπεο κάδαο ζψκαηνο θαη κηα ζεκαληηθή κείσζε ζην πνζνζηφ
ζσκαηηθνχ ιίπνπο. Γηα αζινχκελνπο πνπ νινθιήξσζαλ ηε κειέηε (n = 165),
2-OHE1 / 16α-OHE1 απμήζεθε ζεκαληηθά (P = 0,043), ελψ Δ1 κεηψζεθε
ζεκαληηθά (P = 0,030) ζηελ νκάδα ειέγρνπ (n = 153). Ζ αιιαγή απφ ηελ
αξρηθή ηηκή 2-OHE1 / 16α-OHE1 ήηαλ ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή κεηαμχ ησλ
νκάδσλ (P = 0,045), αθφκα θαη κεηά ηελ πξνζαξκνγή γηα αξρηθέο ηηκέο.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ:
Ζ παξέκβαζε άζθεζεο νδήγεζε ζε ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ αλαινγία 2OHE1 / 16α-OHE1 αιιά δελ δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο ζε άιινπο
κεηαβνιίηεο νηζηξνγφλσλ ή αλαινγίεο.

7) 2015 Jul 23;373(4):307-16. doi: 10.1056/NEJMoa1415340.
Whelan TJ., Olivotto IA., Parulekar WR., et al.
Regional Nodal Irradiation in Early-Stage Breast Cancer.
Abstract
BACKGROUND:
Most women with breast cancer who undergo breast-conserving surgery receive
whole-breast irradiation. We examined whether the addition of regional nodal
irradiation to whole-breast irradiation improved outcomes.
METHODS:
We randomly assigned women with node-positive or high-risk node-negative breast
cancer who were treated with breast-conserving surgery and adjuvant systemic
therapy to undergo either whole-breast irradiation plus regional nodal irradiation
(including internal mammary, supraclavicular, and axillary lymph nodes) (nodalirradiation group) or whole-breast irradiation alone (control group). The primary
outcome was overall survival. Secondary outcomes were disease-free survival,
isolated locoregional disease-free survival, and distant disease-free survival.
RESULTS:
Between March 2000 and February 2007, a total of 1832 women were assigned to the
nodal-irradiation group or the control group (916 women in each group). The median
follow-up was 9.5 years. At the 10-year follow-up, there was no significant betweengroup difference in survival, with a rate of 82.8% in the nodal-irradiation group and
81.8% in the control group (hazard ratio, 0.91; 95% confidence interval [CI], 0.72 to
1.13; P=0.38). The rates of disease-free survival were 82.0% in the nodal-irradiation
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group and 77.0% in the control group (hazard ratio, 0.76; 95% CI, 0.61 to 0.94;
P=0.01). Patients in the nodal-irradiation group had higher rates of grade 2 or greater
acute pneumonitis (1.2% vs. 0.2%, P=0.01) and lymphedema (8.4% vs. 4.5%,
P=0.001).
CONCLUSIONS:
Among women with node-positive or high-risk node-negative breast cancer, the
addition of regional nodal irradiation to whole-breast irradiation did not improve
overall survival but reduced the rate of breast-cancer recurrence.
ΜΔΣΑΦΡΑΗ
Αθερεκέλο
ΙΣΟΡΙΚΟ:
Οη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο κε θαξθίλν ηνπ καζηνχ πνπ ππνβάιινληαη ζε ρεηξνπξγηθή
επέκβαζε δηαηήξεζεο ηνπ καζηνχ ιακβάλνπλ αθηηλνβνιία νιφθιεξνπ ηνπ καζηνχ.
Δμεηάζακε αλ ε πξνζζήθε ησλ πεξηθεξεηαθψλ θφκβσλ αθηηλνβνιίαο ζε αθηηλνβνιία
νιφθιεξνπ ηνπ καζηνχ βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ.
ΜΔΘΟΓΟΙ:
Δκείο ηπραία αλαζέζακε ζε γπλαίθεο κε ζεηηθνχο ιεκθαδέλεο ή αξλεηηθνχο
ιεκθαδέλεο θαξθίλν ηνπ καζηνχ πςεινχ θηλδχλνπ νη νπνίνη ππνβιήζεθαλ ζε
ζεξαπεία κε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε δηαηήξεζεο ηνπ καζηνχ θαη επηθνπξηθή
ζπζηεκαηηθή ζεξαπεία λα ππνβιεζνχλ είηε αθηηλνβφιεζε νιφθιεξνπ ηνπ καζηνχ
θαζψο θαη πεξηθεξεηαθά θνκβηθά αθηηλνβνιία (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
εζσηεξηθνχ ηνπ καζηνχ, ππεξθιείδηνπο, θαη καζραιηαίνπο ιεκθαδέλεο) (νκάδα
θνκβηθνχ-αθηηλνβνιία) ή αθηηλνβφιεζε νιφθιεξνπ ηνπ καζηνχ κφλν (νκάδα
ειέγρνπ). Σν θχξην απνηέιεζκα ήηαλ ε ζπλνιηθή επηβίσζε. Γεπηεξνγελή
απνηειέζκαηα ήηαλ ειεχζεξε- λφζνπ επηβίσζε, απνκνλσκέλεο ηνπνπεξηνρηθέο
ειεχζεξε λφζνπ επηβίσζε θαη καθξηλφ ειεχζεξε λφζνπ επηβίσζε.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
Μεηαμχ Μαξηίνπ 2000 θαη Φεβξνπάξην ηνπ 2007, ζπλνιηθά 1832 γπλαίθεο είραλ
αλαηεζεί ζηελ νκάδα θνκβηθφ-αθηηλνβνιίαο ή ηεο νκάδαο ειέγρνπ (916 γπλαίθεο ζε
θάζε νκάδα). Ζ δηάκεζε παξαθνινχζεζε ήηαλ 9,5 έηε. ην 10-εηψλ
παξαθνινχζεζεο, δελ ππήξμε ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζηελ
επηβίσζε, κε πνζνζηφ 82,8% ζηελ νκάδα θνκβηθφ-αθηηλνβνιία θαη 81,8% ζηελ
νκάδα ειέγρνπ (αλαινγία θηλδχλνπ, 0,91? 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο [ CI], 0,72 1,13? P = 0,38). Σα πνζνζηά επηβίσζεο ειεχζεξεο λφζνπ ήηαλ 82,0% ζηελ νκάδα
θνκβηθφ-αθηηλνβνιίαο θαη 77,0% ζηελ νκάδα ειέγρνπ (αλαινγία θηλδχλνπ, 0,76?
95% CI, 0,61 - 0,94? P = 0,01). Οη αζζελείο ζηελ νκάδα θνκβηθφ-αθηηλνβνιία είραλ
πςειφηεξα πνζνζηά βαζκνχ 2 ή κεγαιχηεξε νμεία πλεπκνλίηηδα (1,2% έλαληη 0,2%,
P = 0,01) θαη ιεκθνίδεκα (8,4% έλαληη 4,5%, P = 0,001).
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ:
Μεηαμχ ησλ γπλαηθψλ κε ζεηηθνχο ιεκθαδέλεο ή πςεινχ θηλδχλνπ αξλεηηθνχο
ιεκθαδέλεο θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, ε πξνζζήθε πεξηθεξεηαθψλ θνκβηθψλ
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αθηηλνβνιηψλ ζε αθηηλνβφιεζε νιφθιεξνπ ηνπ καζηνχ δελ βειηηψλνπλ ηε ζπλνιηθή
επηβίσζε, αιιά κείσζε ην πνζνζηφ ππνηξνπήο θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ.
8) 2014 Jul 22;20:1267-73. doi: 10.12659/MSM.890575.
Li XJ., Dai ZY., Zhu BY., et al.
Effects of sertraline on executive function and quality of life in patients with
advanced cancer.
Abstract
BACKGROUND:
The aim of this study was to investigate effects of the antidepressant sertraline on
executive function and quality of life in patients with advanced cancer.
MATERIAL/METHODS:
We assigned 122 patients with stage III or IV cancer to the depressed group (DG,
n=86) or the non-depressed group (NG, n=36). All subjects were given supportive
treatment and patients in the DG received additional antidepressant treatment.
RESULTS:
There were significant differences in total scores of the Hamilton anxiety scale
(HAMA) and the Hamilton depression scale (HAMD), performance in the Wisconsin
card sorting test, and SF-36 domains. After antidepressant treatment, the level of
depression and anxiety decreased significantly in the DG, but was still significantly
higher than in the NG. Low executive function was enhanced in the DG, but a
worsening executive function was found in total errors in the NG (-2.3±3.8) (P<0.05).
The dimensions of SF-36 in physical functioning (PF), role limitations-physical (RP),
bodily pain (BP), general health (GH), vitality (VT), social functioning (SF), role
limitations-emotional (RE), and mental health (MH) were decreased significantly at
baseline in the DG compared to the NG (P<0.01). After 12-week Sertraline treatment,
improvement in the DG in factors VT, SF, RE, and MH were more powerful than in
the NG (P<0.05). HAMA, HAMD, and VAS scores and tumor stage were
significantly correlated to any one dimension of quality of life.
CONCLUSIONS:
Depression is an important cause of decreased quality of life and executive function in
patients with advanced cancer. The antidepressant sertraline can improve the
executive function and quality of life, which may be helpful in the clinical practice of
cancer treatment.
ΜΔΣΑΦΡΑΗ
ΑΦΗΡΗΜΔΝΟ
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ΙΣΟΡΙΚΟ:
Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ απνηειεζκάησλ Σνπ
αληηθαηαζιηπηηθνχ θαξκάθνπ ζεξηξαιίλε ζηελ εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ
πνηφηεηα δσήο ζε αζζελείο κε πξνρσξεκέλν θαξθίλν.
ΤΛΙΚΟ / ΜΔΘΟΓΟΙ:
Αλαζέζακε ζε 122 αζζελείο κε ζηαδίνπ ΗΗΗ ή IV ηνπ θαξθίλνπ κε ηελ θαηάζιηςε
νκάδα (ΓΓ, n = 86) ή ε νκάδα ησλ κε αληηθαηαζιηπηηθψλ(NG, n = 36). ια ηα άηνκα
έιαβαλ ππνζηεξηθηηθή ζεξαπεία θαη νη αζζελείο ζηε ΓΓ έιαβαλ επηπιένλ ζεξαπεία κε
αληηθαηαζιηπηηθά.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
Γελ ππήξραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θιίκαθαο Hamilton
άγρνο (HAMA) θαη ηελ θιίκαθα θαηάζιηςεο Hamilton (HAMD), νη επηδφζεηο ζην
ηεζη Wisconsin ηαμηλφκεζεο θαξηψλ, θαη SF-36 ηνκείο. Μεηά απφ ζεξαπεία κε
αληηθαηαζιηπηηθά, ην επίπεδν ηεο θαηάζιηςεο θαη ηνπ άγρνπο κεηψζεθε ζεκαληηθά ην
ΓΓ, αιιά εμαθνινπζεί λα είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν ζε ζρέζε κε ην θπζηθφ αέξην.
Υακειή εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία εληζρχζεθε ζην ΓΓ, αιιά κηα επηδείλσζε ηεο
εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο βξέζεθε ζπλνιηθά ζθάικαηα ζην NG (-2,3 ± 3,8) (P
<0,05). Οη δηαζηάζεηο ηνπ SF-36 ζηε θπζηθή ιεηηνπξγία (PF), νη πεξηνξηζκνί-θπζηθή
ξφιν (RP), ζσκαηηθφο πφλνο (BP), ηε γεληθή πγεία (GH), ηε δσηηθφηεηα (VT), ηελ
θνηλσληθή ιεηηνπξγία (SF), νη πεξηνξηζκνί-ζπλαηζζεκαηηθή ξφιν (RE ), θαη ηελ
ςπρηθή πγεία (ΜΖ) κεηψζεθαλ ζεκαληηθά θαηά ηελ έλαξμε ηεο ΓΓ ζε ζρέζε κε ην
θπζηθφ αέξην (P <0,01). Μεηά απφ 12 εβδνκάδεο ζεξαπείαο κε ζεξηξαιίλε, βειηίσζε
ηνπ ΓΓ ζε παξάγνληεο VT, SF, RE, θαη ΜΖ ήηαλ πην ηζρπξή απφ φ, ηη ζην NG (P
<0,05). HAMA, HAMD, θαη VAS ζθνξ θαη ην ζηάδην ηνπ φγθνπ ζπζρεηίδνληαλ
ζεκαληηθά κε κία νπνηαδήπνηε δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο δσήο.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ:
Ζ θαηάζιηςε είλαη κηα ζεκαληηθή αηηία ηεο κεησκέλεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο
εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζε αζζελείο κε πξνρσξεκέλν θαξθίλν. Ζ αληηθαηαζιηπηηθή
ζεξηξαιίλε κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ πνηφηεηα δσήο,
ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζηελ θιηληθή πξαθηηθή ηεο ζεξαπείαο ηνπ θαξθίλνπ.
9) 2014 May;76(4):252-6. doi: 10.1097/PSY.0000000000000060.
Wu SM., Yang HC., Thayer JF., et al.
Association of the physiological stress response with depressive symptoms in
patients with breast cancer.
Abstract
OBJECTIVE:
The literature on the relationship of depressive symptoms and stress hormones after
cancer diagnosis has been mixed, with some studies showing a relationship and other
studies showing none. Time since diagnosis may explain these contradictory findings.
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This study examined the relationship of depressive symptoms to stress hormones in
patients with breast cancer using 12-month longitudinal data.
METHODS:
Patients with Stage II or III breast cancer (n = 227) were assessed every 4 months
from diagnosis/surgery to 12 months. They completed the Centers for
Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D) Iowa Short Form and the
Perceived Stress Scale and blood samples were obtained to measure stress hormones
(i.e., cortisol, adrenocorticotropin hormone, norepinephrine, and epinephrine).
RESULTS:
Depressive symptoms were negatively related to cortisol levels (β= -0.023, p = .002)
but were positively related to rate of change in cortisol (β = 0.003, p = .003).
Adrenocorticotropin hormone, epinephrine, and norepinephrine did not covary with
depressive symptoms (all p values > .05). When the CES-D and Perceived Stress
Scale were both used to predict cortisol, only the CES-D was significantly related (β =
-0.025, p = .017).
CONCLUSIONS:
Depressive symptoms were negatively related to cortisol, but this relationship
changed from the time of diagnosis/surgery through 12 months. Cortisol may initially
provide a buffering effect against depression during the stress of initial diagnosis and
treatment, but this relationship seems to change over time.
ΜΔΣΑΦΡΑΗ
ΑΦΗΡΗΜΔΝΟ
ΚΟΠΟ:
Ζ βηβιηνγξαθία είλαη ζρεηηθά κε ηε ζρέζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη ησλ
νξκνλψλ ηνπ ζηξεο κεηά απφ ηε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ πνπ έρεη αλακηρζεί, κε
κεξηθέο κειέηεο δείρλνπλ κηα ζρέζε θαη άιιεο κειέηεο πνπ δελ δείρλνπλ θακία.
Κακηά θνξά απφ ηε δηάγλσζε κπνξεί λα εμεγεζνχλ απηά ηα αληηθαηηθά επξήκαηα.
Απηή ε κειέηε εμέηαζε ηε ζρέζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ζε νξκφλεο ηνπ
ζηξεο ζε αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ καζηνχ ρξεζηκνπνηψληαο δηακήθε ζηνηρεία 12
κελψλ.
ΜΔΘΟΓΟΙ:
Οη αζζελείο κε ζηαδίνπ ΗΗ ή ΗΗΗ θαξθίλν ηνπ καζηνχ (n = 227) αμηνινγήζεθαλ θάζε 4
κήλεο απφ ηε δηάγλσζε / ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζε 12 κήλεο. Έρνπλ νινθιεξσζεί ηα
Κέληξα Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο Κιίκαθα Καηάζιηςεο (CES-D) Ατφβα ζε έληππν
ζπλνπηηθήο θαη ηελ αληηιεπηή θιίκαθα ζηξεο θαη ειήθζεζαλ δείγκαηα αίκαηνο γηα ηε
κέηξεζε νξκνλψλ ηνπ ζηξεο (δειαδή, ηεο θνξηηδφιεο, ηεο νξκφλεο
αδξελνθνξηηθνηξνπίλε, λνξεπηλεθξίλε θαη επηλεθξίλε).
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
Σα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηα επίπεδα ηεο θνξηηδφιεο (β
= -0,023, p = 0,002), αιιά ήηαλ ζεηηθά κε ηελ ηαρχηεηα κεηαβνιήο ηεο θνξηηδφιεο (β
= 0,003, p = 0,003). Αδξελνθνξηηθνηξνπίλεο νξκφλε, επηλεθξίλε, λνξεπηλεθξίλε θαη
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δελ ζπκκεηαβάιινληαη κε θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα (φιεο νη ηηκέο ξ> 0,05). ηαλ ε
CES-D θαη Αληηιεπηή Κιίκαθα άγρνο θαη νη δχν ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξφβιεςε
ηεο θνξηηδφιεο, κφλν ε CES-D ήηαλ ζεκαληηθά ζρεηηθά (β = -0,025, p = 0,017).
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ:
Σα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ήηαλ αξλεηηθά κε ηελ θνξηηδφιε, αιιά ε ζρέζε απηή
άιιαμε απφ ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο / ρεηξνπξγηθή επέκβαζε κέζα απφ 12 κήλεο. Ζ
θνξηηδφιε κπνξεί αξρηθά λα παξέρεη έλα ξπζκηζηηθφ απνηέιεζκα έλαληη θαηάζιηςεο
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηξεο απφ ηελ αξρηθή δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία, αιιά απηή ε
ζρέζε θαίλεηαη λα αιιάδεη κε ην ρξφλν.
10) 2013 May;22(5):773-81. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-12-0983. Epub 2013
Mar 1.
Phillips SM., McAuley E.
Physical activity and fatigue in breast cancer survivors: a panel model
examining the role of self-efficacy and depression.
Abstract
BACKGROUND:
Physical activity is associated with reductions in fatigue in breast cancer
survivors. However, mechanisms underlying this relationship are not wellunderstood. The purpose of this study was to longitudinally test a model
examining the role of self-efficacy and depression as potential mediators of the
relationship between physical activity and fatigue in a sample of breast cancer
survivors using both self-report and objective measures of physical activity.
METHODS:
All participants (N = 1,527) completed self-report measures of physical activity,
self-efficacy, depression, and fatigue at baseline and 6 months. A subsample was
randomly selected to wear an accelerometer at both time points. It was
hypothesized that physical activity indirectly influences fatigue via self-efficacy
and depression. Relationships among model constructs were examined over the
6-month period using panel analysis within a covariance modeling framework.
RESULTS:
The hypothesized model provided a good model-data fit (ρ(2) = 599.66, df = 105,
P ≤ 0.001; CFI = 0.96; SRMR = 0.02) in the full sample when controlling for
covariates. At baseline, physical activity indirectly influenced fatigue via selfefficacy and depression. These relationships were also supported across time. In
addition, the majority of the hypothesized relationships were supported in the
subsample with accelerometer data (ρ(2) = 387.48, df = 147, P ≤ 0.001, CFI =
0.94, SRMR = 0.04).
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CONCLUSIONS:
This study provides evidence to suggest the relationship between physical activity
and fatigue in breast cancer survivors may be mediated by more proximal,
modifiable outcomes of physical activity participation.
ΜΔΣΑΦΡΑΗ
ΑΦΗΡΗΜΔΝΟ
ΦΟΝΣΟ:
Ζ ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηίδεηαη κε κείσζε ηεο θφπσζεο ζε επηδψληεο ηνπ
θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ. Χζηφζν, νη κεραληζκνί πνπ δηέπνπλ ηε ζρέζε απηή δελ
είλαη θαιά θαηαλνεηή. Ο ζθνπφο απηήο ηεο κειέηεο ήηαλ λα κήθνο δνθηκάζεη
έλα κνληέιν πνπ εμεηάδεη ην ξφιν ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηελ
θαηάζιηςε σο πηζαλνί κεζνιαβεηέο ηεο ζρέζεο κεηαμχ θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο
θαη ηελ θνχξαζε ζε έλα δείγκα ησλ επηδψλησλ ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ κε ηε
ρξήζε ηφζν απην-έθζεζεο θαη αληηθεηκεληθέο κεηξήζεηο ηεο ζσκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο.
ΜΔΘΟΓΟΙ:
ινη νη ζπκκεηέρνληεο (N = 1.527) νινθιήξσζαλ κέηξα απηναλαθνξάο ηεο
θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηελ θαηάζιηςε θαη ηελ
θφπσζε θαηά ηελ έλαξμε θαη 6 κήλεο. Έλα επηκέξνπο δείγκα επηιέρζεθε ηπραία
γηα λα θνξέζεη έλα επηηαρπλζηφκεηξν θαη ζηα δχν ρξνληθά ζεκεία. Τπνηέζεθε
φηη ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα επεξεάδεη έκκεζα ηελ θνχξαζε κέζσ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ θαηάζιηςε. Οη ζρέζεηο κεηαμχ κνληέιν θαηαζθεπέο
εμεηάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 6 κελψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αλάιπζε ηνπ
πίλαθα κέζα ζε έλα πιαίζην ζπλδηαθχκαλζεο κνληεινπνίεζεο.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
Σν πξφηππν ππφζεζεο παξέρεηαη κηα θαιή ηαθηνπνίεζε κνληέιν δεδνκέλσλ (ρ
(2) = 599.66, df = 105, p ≤ 0.001? CFI = 0,96? SRMR = 0.02) ζην πιήξεο δείγκα
θαηά ηνλ έιεγρν γηα ζπκπαξάγνληεο. Καηά ηελ έλαξμε, ηε ζσκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα επεξεάδεηαη έκκεζα θφπσζε κέζσ ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηελ θαηάζιηςε. Απηέο νη ζρέζεηο επίζεο
ππνζηεξίδνληαλ ζε φιε ηελ ψξα. Δπηπιένλ, ε πιεηνλφηεηα ησλ ππνζεηηθψλ
ζρέζεσλ ππνζηεξίρζεθαλ ζην επηκέξνπο δείγκα κε δεδνκέλα ην
επηηαρπλζηφκεηξν (ρ (2) = 387.48, df = 147, Ρ ≤ 0,001, CFI = 0,94, SRMR =
0.04).
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ:
Απηή ε κειέηε παξέρεη ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο
θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ θνχξαζε ζε επηδψληεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ
καζηνχ κπνξεί λα πξνθαιείηαη απφ πεξηζζφηεξα εγγχο, ηξνπνπνηήζηκα
απνηειέζκαηα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
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