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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Οι ηλικιωμένες αζθενείς με καρκίνο ηοσ μαζηού κινδσνεύοσν περιζζόηερο 
από ηη νόζο ηοσς, λόγω ανεπαρκούς θεραπεσηικής ανηιμεηώπιζης. 

βάζει πρόζθαηης έρεσνας ποσ σλοποιήθηκε σπό ηην καθοδήγηζη  

ηοσ καθ. Φρ. Μαρκόποσλοσ 

 

Οη γπλαίθεο πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε θαξθίλν ηνπ καζηνύ ζε πξνρσξεκέλε ειηθία δηαηξέρνπλ 

κεγαιύηεξν θίλδπλν λα πεζάλνπλ από ηε λόζν ηνπο ζπγθξηηηθά κε γπλαίθεο πνπ δηαγλώζζεθαλ ζε 

λεώηεξε ειηθία, ζύκθσλα κε πξόζθαηε κειέηε πνπ αλαθνηλώζεθε ζην Παλεπξσπατθό Δηεπηζηεκνληθό 

Σπλέδξην γηα ηνλ Καξθίλν 2011 (ECCO-ESMO-ESTRO) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Σηνθρόικε ηεο 

Σνπεδίαο, κε ηε ζπκκεηνρή 15.000 ζπλέδξσλ από ηελ Επξώπε θαη ηελ Ακεξηθή. Τα απνηειέζκαηα 

δείρλνπλ ειιείςεηο ζηελ πεξίζαιςε ησλ ειηθησκέλσλ αζζελώλ κε θαξθίλν ηνπ καζηνύ, θαζώο θαη 

δηαθνξέο ζηελ εμέιημε ηεο αζζέλεηαο. 

 
Εξεπλεηέο ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Καζεγεηή ζηελ Ιαηξηθή Σρνιή Αζελώλ ηνπ 

Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη Πξνέδξνπ ηεο ΕΧΕΜ (Ειιεληθή Χεηξνπξγηθή Εηαηξεία 

Μαζηνύ), θ. Χξήζηνπ Μαξθόπνπινπ, ρξεζηκνπνίεζαλ ην πιεζπζκηαθό δείγκα ηεο δηεζλνύο κειέηεο 

ΤΕΑΜ (Tamoxifen Exemestane Adjuvant Multinational) ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη Ειιελίδεο 

αζζελείο κέζσ ηεο ΕΧΕΜ, έηζη ώζηε λα εμεηάζνπλ θαη λα ζπγθξίλνπλ ηε ζλεζηκόηεηα από ηνλ 

θαξθίλν ηνπ καζηνύ ζε γπλαίθεο κεηά ηελ ειηθία ησλ 75 εηώλ, κε αληίζηνηρεο γπλαίθεο λεαξήο ειηθίαο. 

Οη ζπκκεηέρνπζεο ιάκβαλαλ ζεξαπεία κε Exemestane γηα 5 ρξόληα ή κε Tamoxifen γηα 2.5 ρξόληα θαη 

ζηε ζπλέρεηα κε Εxemestane γηα 2.5 ρξόληα. Η ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ απηώλ θαηέζηε δπλαηή, 

επεηδή ε δνθηκή  ύζηεξα από 5 ρξόληα δελ έδεημε θακία δηαθνξά όζνλ αθνξά ζηα απνηειέζκαηα ησλ 

δύν ζπγθξηλόκελσλ ζεξαπεηώλ. 

 

Οη 9,766 αζζελείο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ κε βάζε ηελ ειηθία δηάγλσζεο ζε ηξείο νκάδεο: θάησ 

ησλ 65 ρξόλσλ, εθείλεο αλάκεζα ζηα 65 θαη 75 ρξόληα θαη εθείλεο άλσ ησλ 75 ρξόλσλ. Όιεο νη 

αζζελείο είραλ όγθνπο κε ζεηηθνύο νξκνληθνύο ππνδνρείο, 50% ησλ αζζελώλ είρε θιηληθώο αξλεηηθνύο 

ιεκθαδέλεο, 68% ππεβιήζε ζε αθηηλνζεξαπεία θαη 36% ζε ρεκεηνζεξαπεία. 

 

Η αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο θιηληθήο κειέηεο ζηε δηάξθεηα ησλ 5 ρξόλσλ έδεημε όηη παξά ην 

γεγνλόο όηη ν θίλδπλνο ζαλάηνπ από άιιεο αηηίεο, εθηόο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ, ήηαλ πνιύ 

πςειόηεξνο γηα ηηο ειηθησκέλεο αζζελείο, κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ απμαλόηαλ, επίζεο, θαη ν 

θίλδπλνο ζαλάηνπ από θαξθίλν ηνπ καζηνύ.  
 

Εθαξκόδνληαο κία ζηαηηζηηθή κέζνδν, ε νπνία ιακβάλεη ππόςε ηνλ θίλδπλν ησλ δηαθόξσλ 

αηηηώλ ζαλάηνπ ζην πιεζπζκό ησλ ειηθησκέλσλ, παξαηεξήζεθε όηη ν θίλδπλνο ζαλάηνπ από θαξθίλν 

ηνπ καζηνύ ήηαλ ηδηαίηεξα κεγαιύηεξνο γηα όζεο γπλαίθεο δηαγλώζηεθαλ ζε πξνρσξεκέλε ειηθία. 
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Σύκθσλα κε ηνλ θαζ. Χξήζην Μαξθόπνπιν, ην πςειόηεξν, ζε απόιπηεο ηηκέο, πνζνζηό 

ζλεζηκόηεηαο αλάκεζα ζηηο ειηθησκέλεο γπλαίθεο κε θαξθίλν ηνπ καζηνύ ππνδειώλεη ιήςε 

αλεπαξθνύο ζεξαπείαο. “Tα επξήκαηα δείρλνπλ όηη νη ειηθησκέλεο αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ καζηνύ 

είλαη πην πηζαλό λα ράζνπλ ηε δσή ηνπο από αηηία δηαθνξεηηθή ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ. Γηα 

παξάδεηγκα, από ζπρλά ζηελ ειηθία απηή ζπλνδεπηηθά λνζήκαηα/παζνινγίεο, όπσο ε θαξδηαθή 

πξνζβνιή. Παξόια απηά, ζηηο αζζελείο πνπ δελ πάζρνπλ από άιιεο θαηαζηάζεηο ή ζε απηέο πνπ 

έρνπλ επηβηώζεη από άιιεο θαηαζηάζεηο, νη ζάλαηνη από θαξθίλν ηνπ καζηνύ είλαη πςειόηεξνη ζε 

ζύγθξηζε κε λεαξόηεξεο αζζελείο κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά όγθνπ”, εμεγεί. “Τν γεγνλόο απηό πηζαλά 

ζεκαίλεη όηη νη ειηθησκέλεο γπλαίθεο κε θαξθίλν ηνπ καζηνύ δελ ιακβάλνπλ ζε επαξθή βαζκό ηελ 

απαηηνύκελε ζεξαπεία, θαζώο νη γηαηξνί ζεσξνύλ όηη ζα ράζνπλ ηε δσή ηνπο από θάπνηα άιια αηηία.” 

     
Αξθεηνί παξάγνληεο, νη νπνίνη κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ζλεζηκόηεηα από θαξθίλν ηνπ 

καζηνύ κε ηελ αύμεζε ηεο ειηθίαο ηεο αζζελνύο, όπσο ε θαηά ειηθία κείσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ  εμέιημε ησλ όγθσλ, ζα κπνξνύζαλ δπλεηηθά λα επεξεάζνπλ ηα 

απνηειέζκαηα αιιά δελ είλαη εύθνιν λα εθηηκεζνύλ, ηνλίδεη ν θ. Χ. Μαξθόπνπινο. Παξάιιεια, 

πξνζζέηεη όηη «παξόια απηά, παξαηεξήζακε όηη ε ρνξήγεζε ρεκεηνζεξαπείαο κεησλόηαλ αηζζεηά κε 

ηελ αύμεζε ηεο ειηθίαο ησλ αζζελώλ θαη όηη ε ρνξήγεζε αθηηλνζεξαπείαο ήηαλ ιηγόηεξν ζπρλή. 

Σπλεπώο, είλαη πην πηζαλό ε αλεπαξθήο ζεξαπεία λα εμεγεί ηα ρεηξόηεξα θαηά ειηθία απνηειέζκαηα 

ζρεηηθά κε ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ, πνπ βξέζεθαλ από ηε κειέηε καο».  

 

Απηή ε θαηάζηαζε αλαδεηθλύεη κηα ςεπδή αληίιεςε, όηη, δειαδή, ην απνηέιεζκα γηα ηηο 

κεγαιύηεξεο ειηθηαθά γπλαίθεο κε θαξθίλν ηνπ καζηνύ, είλαη ζρεηηθά θαιύηεξν, ιέεη ν θ. Χ. 

Μαξθόπνπινο θαη πηζαλόλ, “H εζθαικέλε απηή εληύπσζε νθείιεηαη ζηνπο πνιύ πεξηζζόηεξνπο 

ζαλάηνπο από άιιεο ζρεηηδόκελεο κε ηελ ειηθία παζήζεηο.”   

 

Σπλερίδνληαο ν θαζ. Χξήζηνο Μαξθόπνπινο αλέθεξε όηη «Αξθεηέο άιιεο κειέηεο έρνπλ δείμεη 

όηη νη ειηθησκέλεο αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ καζηνύ έρνπλ κηθξόηεξεο πηζαλόηεηεο λα ιάβνπλ ηελ 

αξκόδνπζα πεξίζαιςε, πεξηιακβάλνληαο απνθιίζεηο από ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ην 

ρεηξνπξγείν, ηελ αθηηλνζεξαπεία θαη ηε ρεκεηνζεξαπεία. Θα πξέπεη λα γίλνπλ κεγαιύηεξεο 

πξνζπάζεηεο γηα λα μεθαζαξίζεη ην ηνπίν ζηνλ πιεζπζκό ησλ ειηθησκέλσλ γπλαηθώλ, θαζώο νη 

αζζελείο από απηή ηελ ειηθηαθή νκάδα, ζπλήζσο, δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο κεγάιεο θιηληθέο 

δνθηκέο.” «Τνύην είλαη πνιύ ζεκαληηθό, αλ ιάβεη θαλείο ππ’ όςηλ όηη ε πηζαλόηεηα αλάπηπμεο θαξθίλνπ 

ηνπ καζηνύ απμάλεη κε ηελ ειηθία, ν κέζνο όξνο δσήο έρεη απμεζεί επίζεο θαη απηά νδεγνύλ ζηε 

ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ γπλαηθώλ πνπ δηαγηγλώζθνληαη κε θαξθίλν ηνπ καζηνύ ζε ειηθία 

άλσ ησλ 70 εηώλ» ηνλίδεη ν θαζ. Χξήζηνο Μαξθόπνπινο. 

 

 

 

Στεηικά με ηην Δλληνική Φειροσργική Δηαιρεία Μαζηού (ΔΦΔΜ) 

Η Δλληνική Φειροσργική Δηαιρεία Μαζηού είναι Σωμαηείο ποσ ιδρύθηκε ηο 2000 κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ πεξηζζνηέξσλ Χεηξνπξγηθώλ Μνλάδσλ Μαζηνύ ηεο Ειιάδαο θαη αποηελεί ιζόηιμο 

μέλος ηοσ Breast International Group (BIG). Δηαζέηεη 320 μέλη, ελώ έρεη δηνξγαλώζεη 56 

επιζηημονικές ημερίδες θαη ένα Πανελλήνιο Σσνέδριο. Επίζεο, διοργανώνει Εηήζηα 

Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Εηδηθεπνκέλσλ, πξνζθέξεη ππνηξνθίεο ζε λένπο ρεηξνύξγνπο θαη 

ζπκκεηέρεη ζηε δηακόξθσζε Δηεζλώλ θαη Ειιεληθώλ Κιηληθώλ πξσηνθόιισλ.  
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Σύνηομο Βιογραθικό ηοσ καθ. Φρήζηοσ Μαρκόποσλοσ 

Iδρσηής και Πρόεδρος ηης Δλληνικής Φειροσργικής Δηαιρείας Μαζηού είναι ο Φρήζηος 

Μαρκόποσλος, Αναπληρωηής Καθηγηηής Φειροσργικής ζηην Ιαηρική ζτολή ηοσ Δθνικού 

Καποδιζηριακού Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, πξνζθάησο εθιεγκέλν κέινο ηεο Executive 

Committee ηης EUSOMA (European Society of Breast Cancer Specialists) θαη επίηηκν κέινο ηεο 

Τνπξθηθήο Αθαδεκίαο Μαζηνύ (SENA-Turk). Είλαη, επίζεο, κέινο 13 Δλληνικών και 11 Γιεθνών 

Δπιζηημονικών Δηαιρειών κε ζπκκεηνρή ζε ζέζεηο ηνπ ΔΣ θαη κέινο ηνπ Επηζηεκνληθνύ Σπκβνπιίνπ 

ζε 3 μη επιζηημονικές οργανώζεις (Όκηινο Εζεινληώλ θαηά ηνπ Καξθίλνπ, Παλειιήληνο Σύιινγνο 

Γπλαηθώλ κε Καξθίλν Μαζηνύ, EUROPA DONNA HELLAS). Επηπιένλ, έρεη ζπκκεηνρή ζε 35 

ερεσνηηικά προγράμμαηα, ζηα πεξηζζόηεξα σο θύξηνο εξεπλεηήο, ελώ  είλαη θαη Εζληθόο 

αληηπξόζσπνο ελόο Παλεπξσπατθνύ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο (TRANS – BIG  Network of 

Excellence), καθώς θαη σπεύθσνος ηων κλινικών μελεηών ηεο Ειιεληθήο Χεηξνπξγηθήο Εηαηξείαο 

Μαζηνύ από ην έηνο 2000 

 

 

Για περιζζόηερες πληροθορίες παρακαλώ επικοινωνήζηε με ηην 

Run Communication: 210 87 78 853 και ηη Μσρηώ Σκοηίδα, 6974 417252 

 


