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Εισαγωγή: Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη συχνότερη κακοήθεια στις γυναίκες παγκοσμίως και το 16% 

όλων των γυναικολογικών καρκίνων. Η διάγνωση καρκίνου μαστού περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ιστολογικών 

υποτύπων (πορογενές, λοβιακό, βλεννώδες, μυελοειδές, σωληνώδες αποκρινές, μεταπλαστικό). Οι συχνότερα 

εμφανιζόμενοι είναι δύο: το πορογενές και το λοβιακό καρκίνωμα του μαστού. 

Σκοπός: Η παρουσίαση του τρόπου διαχείρισης ενός περιστατικού που προσήλθε στο νοσοκομείο μας. 

Υλικό-Μέθοδος:43χρονη γυναίκα (G1,P0) προσήλθε στο νοσοκομείο μας λόγω επιδείνωσης της κλινικής της 

εικόνας (ασκίτης υπό τάση). 

Αποτελέσματα: Η ασθενής, λόγω αιφνίδιας απώλειας βάρους, αδυναμίας και καταβολής, είχε υποβληθεί σε 

απεικονιστικό έλεγχο με υπερηχογράφημα, αξονική και μαγνητική τομογραφία αλλαχού. Διαπιστώθηκαν 

ασκιτική συλλογή και κυστικό μόρφωμα αριστερού παραμητρίου. Επίσης, διενεργήθηκαν υπερηχογράφημα 

μαστού και μαγνητική μαστογραφία, τα οποία ανέδειξαν σκιάσεις με ασαφή όρια στους μαστούς άμφω με 

συνοδό πάχυνση δέρματος και εισολκή θηλών. Από τον εργαστηριακό έλεγχο, αυξημένο ανευρέθηκε το 

καρκινικό αντιγόνο Ca – 15-3 (>263U/mL). Ακολούθως, η ασθενής υποβλήθηκε σε λαπαροσκοπική διερεύνηση, 

διαγνωστική απόξεση, γαστροσκόπηση και βιοψία του δεξιού μαστού. Η ιστολογική εξέταση του 

γαστρεντερικού περιγράφει μεταστατική διήθηση του γαστρικού βλεννογόνου από διαχύτως αναπτυσσόμενο 

καρκίνωμα συμβατό με λοβιακό καρκίνωμα του μαστού. Λαπαροσκοπικά, αναρροφήθηκαν 2,4L ασκιτικού 

υγρού και ελήφθησαν πολλαπλές βιοψίες. Η κυτταρολογική απέβη θετική για κακοήθεια αδενικού τύπου. Η 

ιστολογική εξέταση έθεσε τη διάγνωση μεταστατικού λοβιακού καρκινώματος. Το σπινθηρογράφημα οστών 

ανέδειξε ευρήματα ύποπτα για δευτεροπαθείς εντοπίσεις της νόσου. Με απόφαση του Ογκολογικού 

Συμβουλίου, η ασθενής υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία και βρίσκεται υπό παρακολούθηση. 

Συμπεράσματα: Η χημειοθεραπεία είναι η κατάλληλη επιλογή για τις περισσότερες ασθενείς με μεταστατικό 

καρκίνο του μαστού. Διάφορα φάρμακα χορηγούνται μόνα τους ή σε συνδυασμό. Η ανταπόκριση κυμαίνεται 

από 35 έως 50%, όταν χορηγούνται ως μονοθεραπεία σε ασθενείς που δεν έχουν εκτεθεί σε χημειοθεραπεία. Η 

διάρκεια της ανταπόκρισής τους είναι περίπου 8 έως 12 μήνες. 

 

 


