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Τι είναι ο καρκίνος;
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Όταν υγιή κύτταρα πολλαπλασιάζονται εκτός ελέγχου
µπορούν να σχηµατίσουν έναν όγκο.
Αυτός ο όγκος µπορεί να είναι καλοήθης ή κακοήθης (καρκίνος).
Στην περίπτωση ενός καλοήθους όγκου τα κύτταρα µπορεί να αναπτυχθούν τοπικά
και να σχηµατίσουν µια µάζα χωρίς, όµως, δυνατότητα να εξαπλωθούν (µετασταθούν)
σε άλλα µέρη του σώµατος.
Αντίθετα, βασικό χαρακτηριστικό του καρκίνου είναι η δυνατότητα των κυττάρων
που τον αποτελούν να εισέρχονται σε αγγεία και λεµφαγγεία και µέσω
αυτών να ταξιδεύουν σε άλλα µέρη του σώµατος
και να σχηµατίζουν εκεί νέους όγκους που ονοµάζονται µεταστάσεις.

Τι είναι ο μεταστατικός καρκίνος του μαστού;
Όταν ο καρκίνος του µαστού περιορίζεται στις περιοχές του µαστού
και των κοντινών λεµφαδένων (µασχάλης), λέµε ότι βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο
ή είναι τοπικά προχωρηµένος.
Όταν όµως κύτταρα του καρκίνου του µαστού ταξιδέψουν και δηµιουργήσουν όγκους
σε άλλα σηµεία του σώµατος εκτός από το µαστό, οι γιατροί λένε ότι ο καρκίνος
έχει «κάνει µετάσταση» και τότε η ασθένεια ονοµάζεται µεταστατικός
ή προχωρηµένος καρκίνος του µαστού. Ωστόσο, αυτός ο όρος δεν πρέπει
να συγχέεται µε τον «τοπικά προχωρηµένο καρκίνο του µαστού»,
ο οποίος είναι καρκίνος του µαστού που έχει εξαπλωθεί σε κοντινούς ιστούς
ή λεµφαδένες, αλλά όχι σε άλλα µέρη του σώµατος.
Ο µεταστατικός καρκίνος του µαστού µπορεί να προσβάλει οποιοδήποτε µέρος
του σώµατος. Συχνότερα, όµως, εξαπλώνεται στα οστά, στο συκώτι (ήπαρ),
στους πνεύµονες και στον εγκέφαλο.

Ποιος μπορεί να νοσήσει με μεταστατικό καρκίνο μαστού;
Οποιοσδήποτε έχει νοσήσει µε καρκίνο του µαστού µπορεί να εµφανίσει µετάσταση,
αυτό, όµως, δε σηµαίνει ότι όλες οι γυναίκες µε καρκίνο του µαστού
θα εµφανίσουν. Η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών που θα θεραπευτεί για
έναν πρώιµο καρκίνο του µαστού δε θα εµφανίσει µεταστατικό καρκίνο του µαστού.
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