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OυδÝν κακüν αìιγÝò καλοý. Iσχýει ακüìα και στον νευραλγικü τοìÝα τηò υγεßαò. Aν 
και η συχνüτητα του καρκßνου του ìαστοý αυξÞθηκε σηìαντικÜ την τελευταßα 20ετßα 
στην EλλÜδα, Ýχουν ìειωθεß οι θÜνατοι χÜρη στην εξÝλιξη των διαγνωστικþν και 
θεραπευτικþν ìεθüδων. 

Σýìφωνα ìε τα στοιχεßα που παρουσßασε χθεò ο αναπληρωτÞò καθηγητÞò 
XειρουργικÞò κ. Xρ. Mαρκüπουλοò, ìε αφορìÞ τη διοργÜνωση του 7ου συìποσßου 
για τον καρκßνο του Mαστοý στην AθÞνα (ΣÜββατο, 2 Oκτωβρßου) περßπου 4.000 
περιπτþσειò τηò νüσου αντιìετωπßζονται ετησßωò στην EλλÜδα και περισσüτερεò 
απü 1.200.000 σε üλο τον κüσìο. Eχει υπολογιστεß üτι κÜθε 2,5 þρεò γßνεται ìßα 
διÜγνωση καρκßνου του ìαστοý και κÜθε Ýξι þρεò ìßα γυναßκα χÜνει τη ζωÞ τηò απü 
την ßδια ασθÝνεια, η οποßα αποτελεß την πρþτη αιτßα θανÜτου γυναικþν ηλικßαò 40 - 
49 ετþν και τη δεýτερη αιτßα θανÜτου απü κακüηθεò νεüπλασìα. 

Tα ενθαρρυντικÜ νÝα εßναι üτι σýγχρονεò ορìονοθεραπεßεò αποδεικνýονται ýστερα 
απü σχετικÝò ìελÝτεò περισσüτερο αποτελεσìατικÝò στην καταπολÝìηση τηò νüσου. 
Eιδικüτερα, πρüκειται για τουò «αναστολεßò τηò αρωìατÜσηò» (ενüò ενζýìου που 
βοηθÜει στην παραγωγÞ οιστρογüνων στιò γυναßκεò ìετÜ την εììηνüπαυση). Mε τη 
χρÞση αυτþν των ουσιþν, αναστÝλλεται η παραγωγÞ οιστρογüνων και εποìÝνωò ο 
πολλαπλασιασìüò των καρκινικþν κυττÜρων. 

H ìÝθοδοò αυτÞ εφαρìüζεται τα τελευταßα δýο χρüνια στην EλλÜδα κυρßωò σε 
ìετεγχειρητικÝò και ìεταστατικÝò φÜσειò. ΣÞìερα, προτεßνεται η χρÞση των 
«αναστολÝων αρωìατÜσηò» και στο πρþιìο στÜδιο τηò κακοÞθειαò. Aυτοý του 
εßδουò η θεραπεßα φαßνεται πωò διαθÝτει περισσüτερα πλεονεκτÞìατα απü την 
παραδοσιακÞ ταìοξιφÝνη που χρησιìοποιεßται ευρÝωò τα τελευταßα εßκοσι χρüνια και 
κοστßζει 15 ευρþ η ìηνιαßα θεραπεßα. AρκετÜ ακριβüτερη εßναι η ορìονοθεραπεßα ìε 
αναστολεßò αρωìατÜσηò (περßπου 120 ευρþ το ìÞνα). 

«Eνα Üλλο υποσχüìενο φÜρìακο, το οποßο Ýχει λιγüτερεò παρενÝργειεò στον 
γυναικεßο οργανισìü, εßναι η φουλβεστρÜνη, η οποßα Ýχει αντιοιστρογονικÞ δρÜση και 
αναìÝνεται να κυκλοφορÞσει στη χþρα ìαò την 1η Oκτωβρßου», επισηìαßνει ο 
παθολογοανατüìοò κ. A. Πολýζοò. 

Oσον αφορÜ στη διÜγνωση, η πλÝον σýγχρονη, ακριβÞò αλλÜ και... ακριβÞ ìÝθοδοò 
ακοýει στο üνοìα ìαγνητικÞ ìαστρογραφßα και προò το παρüν τη διαθÝτουν τÝσσερα 
ιδιωτικÜ θεραπευτÞρια και κανÝνα δηìüσιο νοσοκοìεßο. «H δυνατüτητα του 
ìηχανÞìατοò Ýγκειται στο üτι καταγρÜφει ìε κÜθε λεπτοìÝρεια üλεò τιò αγγειþσειò 
του ìαστοý και εποìÝνωò παρÝχει πληρÝστερη εικüνα», τονßζει ο κ. Mαρκüπουλοò. 

Σε τι υπολεßπεται η EλλÜδα στον τοìÝα τηò καταπολÝìησηò του καρκßνου του 
στÞθουò; «Eνþ στην Eυρþπη υπÜρχουν ειδικοß χειρουργοß του ìαστοý, στην EλλÜδα 
τιò επεìβÜσειò τιò πραγìατοποιοýν üλοι οι χειρουργοß. EπιπλÝον, χρειαζüìαστε 
ποιοτικοýò ελÝγχουò των ìαστογρÜφων, για να διασφαλßσουìε την αξιοπιστßα τουò», 
καταλÞγει ο κ. Mαρκüπουλοò. 

 


