
 

Κατανόηση του Καρκίνου του Μαστού

Ο καρκίνος είναι ένας ευρύς όρος για μια κατηγορία ασθενειών που χαρακτηρίζονται από μη 
φυσιολογικά κύτταρα που αναπτύσσονται και εισβάλλουν σε υγιή κύτταρα στο σώμα. Ο καρκίνος 
του μαστού ξεκινά από τα κύτταρα του μαστού ως μια ομάδα καρκινικών κυττάρων που μπορούν 
στη συνέχεια να εισβάλουν στους περιβάλλοντες ιστούς ή να εξαπλωθούν (μετάσταση) σε άλλες 
περιοχές του σώματος.

Τι προκαλεί την ανάπτυξη του καρκίνου;
Ο καρκίνος ξεκινά από τα κύτταρα που είναι τα βασικά δομικά στοιχεία που συνθέτουν τον ιστό. Ο
ιστός βρίσκεται στο στήθος και σε άλλα μέρη του σώματος. Μερικές φορές, η διαδικασία της 
κυτταρικής ανάπτυξης πηγαίνει στραβά και νέα κύτταρα σχηματίζονται όταν το σώμα δεν τα 
χρειάζεται και τα παλιά ή κατεστραμμένα κύτταρα δεν πεθαίνουν όπως θα έπρεπε. Όταν συμβαίνει 
αυτό, μια συσσώρευση κυττάρων συχνά σχηματίζει μια μάζα ιστού που ονομάζεται όγκος  ή 
νεόπλασμα.



Ποια είναι τα συμπτώματα και τα σημάδια του καρκίνου του μαστού;

Κάθε άτομο πρέπει να γνωρίζει τα συμπτώματα και τα σημάδια του καρκίνου του μαστού και κάθε 
φορά που ανακαλύπτεται μια ανωμαλία, θα πρέπει να διερευνάται από έναν επαγγελματία υγείας.

Οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν συμπτώματα και σημεία καρκίνου του μαστού θα 
παρατηρήσουν αρχικά μόνο ένα ή δύο και η παρουσία αυτών των συμπτωμάτων και σημείων δε 
σημαίνει αυτόματα ότι έχετε καρκίνο του μαστού.

Πραγματοποιώντας μηνιαίες αυτοεξετάσεις μαστού, θα μπορείτε να εντοπίσετε πιο εύκολα τυχόν 
αλλαγές στο στήθος σας. Φροντίστε να μιλήσετε με τον επαγγελματία υγείας σας εάν 
παρατηρήσετε οτιδήποτε ασυνήθιστο.

Γνωρίζατε ότι 1 στις 8 γυναίκες θα διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού στη ζωή της; Αν και 
συνήθως δεν μπορείτε να αποτρέψετε τον καρκίνο, είναι σημαντικό να είστε προληπτικοί για την 
υγεία σας.

Ανδρικός Καρκίνος Μαστού
Όλοι οι άνθρωποι, είτε άνδρες είτε γυναίκες, γεννιούνται με κάποια κύτταρα και ιστούς του 
μαστού. Παρόλο που τα αρσενικά δεν αναπτύσσουν στήθη που παράγουν γάλα, τα κύτταρα και ο 
ιστός του μαστού ενός άνδρα μπορεί να αναπτύξουν καρκίνο. Ακόμα κι έτσι, ο καρκίνος του 
μαστού στους άνδρες είναι πολύ σπάνιος. Λιγότερο από το ένα τοις εκατό όλων των περιπτώσεων 
καρκίνου του μαστού αναπτύσσονται σε άνδρες και μόνο ένας στους χίλιους άνδρες θα διαγνωστεί 
κάποια στιγμή με καρκίνο του μαστού.

Ο καρκίνος του μαστού στους άνδρες συνήθως ανιχνεύεται ως ένα σκληρό εξόγκωμα κάτω από τη 
θηλή ή πάνω στη θηλή. Οι άνδρες έχουν υψηλότερη θνησιμότητα από τις γυναίκες, κυρίως επειδή η
ευαισθητοποίηση μεταξύ των ανδρών είναι μικρότερη και είναι λιγότερο πιθανό να υποθέσουν ότι 
ο όγκος είναι καρκίνος του μαστού, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση στην 
αναζήτηση θεραπείας. Η πλειοψηφία των ανδρών που διαγιγνώσκονται είναι άνω των 50 ετών.
Ενδείξεις & Συμπτώματα
Ο ανδρικός καρκίνος του μαστού μπορεί να εμφανίσει τα ίδια συμπτώματα με τον καρκίνο του 
μαστού στις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένου ενός όγκου. Όποιος παρατηρεί οτιδήποτε ασυνήθιστο
στο στήθος του, πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με τον γιατρό του.

Σχεδόν πάντα ο καρκίνος του μαστού στους άνδρες είναι θετικός σε υποδοχείς οιστρογόνων με 
θεραπεία που περιλαμβάνει ορμονική θεραπεία, όπως ακριβώς συμβαίνει για το 70% των 
γυναικών. Τα ποσοστά επιβίωσης και θεραπείας για τους άνδρες με καρκίνο του μαστού είναι πολύ 
παρόμοια με αυτά των γυναικών. Η έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του μαστού αυξάνει τις 
επιλογές θεραπείας και συχνά μειώνει τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του μαστού.

Έγκαιρη Ανίχνευση
Σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία, όταν ο καρκίνος του μαστού ανιχνεύεται 
έγκαιρα και βρίσκεται σε εντοπισμένο στάδιο, το ποσοστό 5ετούς σχετικής επιβίωσης είναι 99%. Η
έγκαιρη ανίχνευση περιλαμβάνει τη διενέργεια μηνιαίων αυτοεξετάσεων μαστού και τον 
προγραμματισμό τακτικών κλινικών εξετάσεων μαστού και μαστογραφιών.



Τι μπορώ να κάνω για να μειώσω τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού;
Αν και δεν μπορείτε να αποτρέψετε τον καρκίνο, ορισμένες συνήθειες που μπορούν να σας 
βοηθήσουν να μειώσετε τον κίνδυνο είναι:

● Διατηρήστε ένα υγιές βάρος
● Παραμείνετε σωματικά δραστήριοι
● Τρώτε φρούτα και λαχανικά
● Μην καπνίζετε
● Περιορίστε την κατανάλωση αλκοόλ


