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Η Μαστεκτοµή αποτέλεσε για πολλά χρόνια τη βασική χειρουργική επιλογή
για την αντιµετώπιση του Καρκίνου του Μαστού, µε άριστα θεραπευτικά
αποτελέσµατα. Παρόλα αυτά, οι επιπτώσεις της µαστεκτοµής είναι πολλαπλές και σε
όλο το φάσµα της σωµατικής και ψυχικής υγείας της γυναίκας. ∆εδοµένου δε ότι µε
τη πάροδο των ετών και τη πρόοδο των µέσων έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του
µαστού, ανιχνεύουµε όλο και µικρότερους σε µέγεθος όγκους, οι προσπάθειες της
Ιατρικής κοινότητας στράφηκαν σε µεθόδους αντιµετώπισης του καρκίνου του
µαστού χωρίς απαραίτητα την ακρωτηριαστική και µε υψηλό ψυχικό κόστος
επέµβαση της µαστεκτοµής.
O όρος "συντηρητικές χειρουργικές επεµβάσεις" (Conservative Operations)
αναφέρεται στην ευρεία τοπική εκτοµή του όγκου (wide local excision) και στην
τεταρτεκτοµή (quadrantectomy), οι οποίες συνδυάζονται κατά κανόνα µε
Ακτινοθεραπεία και ανάλογα µε τις ενδείξεις µε πλήρη ή µερική αφαίρεση των
λεµφαδένων της σύστοιχης µασχάλης.
Ο στόχος αυτών των επεµβάσεων είναι διπλός:
1. επίτευξη εξίσου καλού µε τη µαστεκτοµή θεραπευτικού αποτελέσµατος
(τοπικός έλεγχος της νόσου και επιβίωση των ασθενών), και
2. άριστο κοσµητικό αποτέλεσµα, διατηρώντας το µαστό και αποφεύγοντας
την ανατοµική δυσµορφία της µαστεκτοµής µε όλες της τις επιπτώσεις.
Τα τελευταία χρόνια έχουν επικρατήσει στην αντιµετώπιση του Καρκίνου του
Μαστού, αφενός µεν διότι έχει τεκµηριωθεί πλήρως η ασφάλειά τους όσον αφορά το
θεραπευτικό αποτέλεσµα µετά από αρκετές δεκαετίες παρακολούθησης µεγάλου
αριθµού ασθενών και αφετέρου διότι η έγκαιρη διάγνωση µικρών σε µέγεθος όγκων
και η εξέλιξη των τεχνικών και µέσων Ακτινοθεραπείας, µας δίνουν τη δυνατότητα
να επιτυγχάνουµε τις περισσότερες φορές άριστο ή πολύ καλό κοσµητικό
αποτέλεσµα.
Τονίζεται όµως, ότι θα πρέπει να εκτελούνται µε προσεκτικές και καθορισµένες

ενδείξεις (Πίνακας 1).
Πίνακας 1 : Κριτήρια επιλογής ασθενών για συντηρητική χειρουργική επέµβαση
1. Μέγεθος όγκου : κυρίως όγκοι µικρότεροι των 3 εκατοστών
2. Μέγεθος µαστού : τέτοιο που να επιτρέπει την ασφαλή ‘επί υγιούς’ αφαίρεση
του συγκεκριµένου όγκου (σχέση µεγέθους όγκου / µαστού κατάλληλη για καλό
κοσµητικό αποτέλεσµα)
3. Θέση του όγκου : δεν επηρεάζει το θεραπευτικό αποτέλεσµα, αν και σε όγκους
κοντά ή κάτω από τη θηλή είναι δύσκολο να επιτύχει κανείς καλό κοσµητικό
αποτέλεσµα
4. Όρια εκτοµής : δυνατότητα ευρείας αφαίρεσης του όγκου (WLE) µε
µικροσκοπικά ‘ελεύθερα όρια’ ή Τεταρτεκτοµή (Quadrantectomy) και απουσία
εκτεταµένης ενδοπορικής επέκτασης του όγκου (extensive in situ component)
5. Απουσία κλινικής και µαστογραφικής πολυκεντρικότητας (ανάπτυξη του
όγκου σε πολλά σηµεία σε όλη την έκταση του µαστού)
6. Μαστογραφικός τύπος : σχετική αντένδειξη είναι οι πυκνοί µαστοί τύπου DY
(δύσκολος µαστογραφικός έλεγχος και παρακολούθηση) και η παρουσία
διάσπαρτων µικροαποτιτανώσεων
7. Απουσία ιστορικού πρόσφατης χορήγησης Ακτινοθεραπείας (πχ. Νόσος
Hodgkin)
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συστηµατικής παρακολούθησης, µικρή πιθανότητα τοπικής υποτροπής ) και
Επιθυµία της Ασθενούς.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για την επίτευξη του καλύτερου θεραπευτικού και
κοσµητικού αποτελέσµατος είναι ουσιαστικό το µικρό µέγεθος του όγκου, πράγµα
που επιτυγχάνεται µε την έγκαιρη διάγνωση ακολουθώντας τους κανόνες ελέγχου
και παρακολούθησης των µαστών ανάλογα µε την ηλικία (Πίνακας 2). Επίσης θα
πρέπει να τονισθεί ότι οι συντηρητικές επεµβάσεις δεν µπορούν πάντα να
αντικαταστήσουν τη Μαστεκτοµή (περιορισµοί εφαρµογής ανάλογα µε τις
προϋποθέσεις του Πίνακα 1), η οποία δεν σηµαίνει απαραίτητα βαρύτερη νόσο.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΠΡΩΙΜΗ - ΕΓΚΑΙΡΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ*

Ηλικία

Μαστογραφία

Κλινική Εξέταση

35 έως 39 ετών

πρώτος έλεγχος

κάθε 2 µε 3 χρόνια

40 έως 50 ετών

κάθε 1 µε 2 χρόνια

κάθε χρόνο

άνω των 50 ετών

κάθε χρόνο

κάθε 6 µε 12 µήνες

* Τα ανωτέρω προσαρµόζονται ανάλογα µε το ιστορικό και τους παράγοντες
κινδύνου κάθε γυναίκας
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Κοσµητικό αποτέλεσµα ευρείας ογκεκτοµής και αφαίρεσης µασχαλιαίων
λεµφαδένων από δύο χωριστές τοµές - µαστού και µασχάλης (βέλη)

Σύγκριση αποτελέσµατος µαστεκτοµής και ογκεκτοµής + ακτινοθεραπείας

