Υπάρχουν δύο κατηγορίες ασθενών µε µεταστατικό καρκίνο µαστού.
Εκείνοι οι ασθενείς που διαγιγνώσκονται µε µετάσταση κατά την αρχική διάγνωση
του καρκίνου του µαστού (µεταστατικός καρκίνος µαστού «de novo») κι εκείνοι που
έχουν αρχικά διαγνωστεί µε πρώιµο καρκίνο µαστού, αλλά παρά τη θεραπεία
(χηµειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ορµονοθεραπεία) θα εµφανίσουν υποτροπή.
Θα πρέπει βέβαια να τονιστεί ότι η πλειοψηφία των ασθενών που θα διαγνωστεί
Τιπρώιµο
είναικαρκίνο
ο καρκίνος;
µε
µαστού θα ιαθεί και δε θα εµφανίσει
µεταστατικό καρκίνο µαστού.

Ποια είναι τα στατιστικά στοιχεία
για το μεταστατικό καρκίνο μαστού;
Σύµφωνα µε το International Agency for Research on Cancer (IARC),
ο καρκίνος του µαστού αποτελεί την πιο κοινή µορφή καρκίνου µεταξύ των γυναικών,
µε περίπου 1.000.000 νέα κρούσµατα παγκοσµίως.
Υπολογίζεται ότι 1 στις 8 γυναίκες στην Αµερική και 1 στις 9 στην Ευρώπη
θα νοσήσει από αυτήν την ασθένεια κάποια στιγµή στη ζωή της.
Περίπου 30% των ασθενών µε καρκίνο του µαστού θα εµφανίσει µετάσταση
κάποια στιγµή µετά την αρχική διάγνωση
και περίπου 5% των γυναικών µε καρκίνο µαστού θα διαγνωστεί µε µετάσταση
κατά την αρχική διάγνωση.

Μπορεί να αντιμετωπιστεί ο μεταστατικός καρκίνος μαστού;
Ο µεταστατικός καρκίνος µαστού αντιµετωπίζεται όλο και καλύτερα
χάρη στις νεότερες θεραπείες που τίθενται στη διάθεση των γιατρών.
Η θεραπεία είναι διαρκής και εστιάζει στην πρόληψη της εξέλιξης της νόσου
και στη διαχείριση των συµπτωµάτων.
Ο στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής
και η αύξηση του προσδόκιµου ζωής.
Δεν είναι, ωστόσο, λίγες οι ασθενείς που ζουν πολλά χρόνια
µε µεταστατικό καρκίνο µαστού.
Απώτερος στόχος είναι να γίνει ο µεταστατικός καρκίνος µαστού µία χρόνια νόσος,
όπως ο διαβήτης ή τα αυτοάνοσα νοσήµατα
για όλο και περισσότερες γυναίκες και, γιατί όχι, για όλες!
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