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Ενθαρρυντικά και αισιόδοξα συ-
μπεράσματα για τη θεραπευτική 
αντιμετώπιση του καρκίνου του 

μαστού ανακοινώθηκαν πρόσφατα 
στην ετήσια συνάντηση της Αμερικα-
νικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας 
(ASCO) που πραγματοποιήθηκε στην 
Ατλάντα των ΗΠΑ. Στη συνάντηση πα-
ρουσιάστηκαν νέα σημαντικά αποτελέ-
σματα από τη γνωστή διεθνή κλινική 
μελέτη HERA, η οποία είναι μία από 
τις μεγαλύτερες που έχουν διεξαχθεί 
ποτέ για τον καρκίνο του μαστού. 

Τα συμπεράσματα της έρευνας δεί-
χνουν όφελος επιβίωσης στις γυναίκες 
που πάσχουν από θετικό στο HER-2 καρ-
κίνο του μαστού, ο οποίος βρίσκεται σε 
πρώιμο στάδιο. 

Ο συγκεκριμένος τύπος καρκίνου θε-
ωρείται ιδιαίτερα επιθετικός και ανταποκρίνεται ελάχιστα στη 
χημειοθεραπεία. Τα νέα στοιχεία από τη μελέτη δείχνουν ότι 
η χορήγηση του Herceptin (τραστουζουμάμπη) μετά από τη 
χημειοθεραπεία μειώνει τον κίνδυνο θανάτου πάνω από 34%. 
Η λήψη του φαρμάκου αποδείχθηκε ότι προσφέρει παράλλη-
λα στις ασθενείς μειωμένες πιθανότητες να επανεμφανισθεί η 
νόσος. Ο θετικός στο HER-2 καρκίνος προσβάλλει σχεδόν το 
20-30% των γυναικών που πάσχουν από καρκίνο του μαστού 
και, όπως υπογραμμίζουν οι ειδικοί, απαιτεί ιδιαίτερη προσο-
χή, καθώς οι όγκοι αναπτύσσονται πολύ γρήγορα και υπάρ-
χει μεγαλύτερη πιθανότητα υποτροπής. 

Τα συμπεράσματα της μελέτης που παρουσιάστηκαν στο 
συνέδριο έδειξαν ότι η λήψη της τραστουζουμάμπης για 12 
μήνες αυξάνει την πιθανότητα επιβίωσης χωρίς υποτροπή της 
νόσου εμποδίζοντας τις μεταστάσεις. 

Ο Καθηγητής Ian Smith, επικεφαλής στο Τμήμα Καρκίνου 
του Μαστού στο Νοσοκομείο Royal Marsden του Λονδίνου και 
ένας από τους ερευνητές της μελέτης HERA, αναφέρει: «Τα ση-
μαντικά αυτά συμπεράσματα, ειδικά για τον καρκίνο που βρί-
σκεται σε πρώιμο στάδιο, είναι πολύ ενθαρρυντικά. Πριν ένα 
χρόνο αποδείχθηκε από την ίδια μελέτη ότι η τραστουζουμά-
μπη μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο επανεμφάνισης της νόσου. 
Με τα νέα στοιχεία έχουμε ακόμη πιο αισιόδοξα μηνύματα, 
καθώς γνωρίζουμε πλέον ότι αυξάνεται η πιθανότητα η ασθε-
νής να επιβιώσει σε καλή κατάσταση υγείας».

Το ίδιο αισιόδοξα είναι τα αποτελέσματα 
και για το από του στόματος χημειοθερα-
πευτικό φάρμακο Xeloda (καπεσιταμπίνη), 
σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έγιναν 
στο ίδιο ογκολογικό συνέδριο. Μια νέα 
μελέτη φάσης ΙΙΙ σε ασθενείς με προχω-
ρημένο καρκίνο μαστού έδειξε ότι η προ-
σθήκη της καπεσιταμπίνης στην ενδεδειγ-
μένη χημειοθεραπεία επιτυγχάνει όχι μόνο 
αποτελεσματικότητα, αλλά και μειωμένη 
τοξικότητα. Το συμπέρασμα αυτό είναι 
πολύ σημαντικό, καθώς άλλες θεραπευ-
τικές επιλογές με τις οποίες συγκρίθηκε η 
καπεσιταμπίνη, έχει αποδειχθεί ότι επηρε-
άζουν την καρδιακή λειτουργία και μπο-
ρεί να προκαλέσουν σταδιακά ακόμη και 
καρδιακή ανεπάρκεια. Αντιθέτως, η καπε-
σιταμπίνη έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ 
ασφαλέστερη για τις ασθενείς. 

Ειδικά για τον προχωρημένο καρκίνο του μαστού, οι ειδικοί 
υπογραμμίζουν ότι απαιτούνται πολύ καλές θεραπευτικές επι-
λογές, οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν όσο το δυνατόν νω-
ρίτερα στις ασθενείς. Η καπεσιταμπίνη κυκλοφορεί σε 90 χώ-
ρες παγκοσμίως και ήδη έχει χορηγηθεί σε περισσότερες από 
ένα εκατομμύριο ασθενείς. 

Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη μορφή καρκίνου 
στις γυναίκες και αποτελεί το κύριο αίτιο θανάτων οφειλόμε-
νων σε καρκίνο στο γυναικείο πληθυσμό παγκοσμίως και το 
δεύτερο κύριο αίτιο θανάτων στις γυναίκες στην Ευρώπη. 

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι μία στις έντεκα γυναίκες θα ανα-
πτύξει καρκίνο του μαστού κάποια στιγμή στη ζωή της, ενώ τα 
πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι 1,2 εκατομμύ-
ρια γυναίκες διαγιγνώσκεται ότι πάσχουν από τη νόσο. 

Περίπου 5-10% από το σύνολο των περιπτώσεων καρκίνου 
του μαστού είναι κληρονομούμενοι, αν και απαιτείται περαι-
τέρω διερεύνηση της σχέσης μεταξύ οικογενειακού ιστορικού 
και κινδύνου ανάπτυξης της νόσου. Το οικογενειακό ιστορικό 
καρκίνου του μαστού πιθανολογείται πάντως ότι αυξάνει τον 
κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου, παρά το γεγονός ότι σχεδόν 9 
στις 10 γυναίκες που εμφανίζουν την ασθένεια δεν έχουν οι-
κογενειακό ιστορικό.

Η μέση ηλικία διάγνωσης είναι τα 64 έτη, ενώ το 78% των 
περιστατικών της ασθένειας εκδηλώνεται σε γυναίκες άνω των 
50 ετών και μόλις το 6% σε γυναίκες κάτω των 40 ετών.

Αισιόδοξα νέα για την αντιμετώπιση  
του καρκίνου του μαστού
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Ανακοινώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην ετήσια συνάντηση 
της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO)
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