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ó Ο Dr. Charles Hewitt Moore στα 1867 θέτει τις αρχές 
της χειρουργικής στον καρκίνο του μαστού 
ó Ο Dr. William Steward Halsted στα 1882 εκτελεί την 

ριζική μαστεκτομή, η οποία για πάρα πολλά χρόνια 
αποτέλεσε την εγχείρηση εκλογής για τον καρκίνο του 
μαστού 





ó Ο Dr. David Pattey, το 1948, εισάγει την τροποποιημένη 
ριζική μαστεκτομή. Η μαστεκτομή γίνεται λιγότερο 
ακρωτηριαστική. 
ó Ο Pr. Umberto Veronesi το 1969 και ο B. Fisher το 1970, 

ανακοινώνουν τα πολύ καλά αποτελέσματα της τοπικής 
εκτομής σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία για όγκους 
μικρότερους από 3 εκατοστά. Πολλές γυναίκες 
γλυτώνουν τον ακρωτηριασμό αλλά το αισθητικό 
αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις (>30%) είναι 
φτωχό (αφαίρεση ολόκληρου τεταρτημορίου, υγιή όρια 
τουλάχιστον 2-3 εκατοστά, αφαίρεση του υπερκείμενου 
δέρματος) 
 







ó Αφαίρεση μεγάλου τμήματος του μαστού 
ó Μεγάλος όγκος σε σχετικά μικρό μαστό 
ó Θέση του όγκου («δύσκολα» τεταρτημόρια) 
ó Θέση και προσανατολισμός χειρουργικών τομών 
ó Μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία 

 



¨ Αφαίρεση του όγκου σε υγιή όρια (1 χιλ για 
διηθητικό καρκίνο και 2 χιλ για in situ καρκίνωμα) 
και συμπληρωματική ακτινοθεραπεία. Όσο πιο 
«μακρινά» τα χειρουργικά όρια τόσο μικρότερη η 
πιθανότητα τοπικής υποτροπής. 

¨ Αφαίρεση δέρματος μόνο σε περίπτωση που αυτό 
διηθείται από τον όγκο. 

¨ Μεγαλύτεροι όγκοι μετά από εισαγωγική 
χημειοθεραπεία (προεγχειρητική) μπορούν να 
αφαιρεθούν  με τοπική εκτομή 



Ογκολογικά 
ασφαλής αφαίρεση 

του όγκου 

Άριστο αισθητικό 
αποτέλεσμα 

Ογκοπλαστική χειρουργική 



¨ Χρησιμοποίηση καθιερωμένων τεχνικών πλαστικής 
χειρουργικής (κυρίως μειωτικής και μαστοπηξίας) 
για την αφαίρεση του όγκου 

¨ Χρησιμοποίηση παραλλαγών των τεχνικών 
πλαστικής χειρουργικής (δημιουργία κρημνών) 

¨ Δημιουργία «αόρατων» ουλών (περιθηλαία) 
¨ Δημιουργία «κρυμμένων» ουλών (κάτω ημιμόριο 

μαστού, υπομαστική αύλακα, περιοχή 
στηθόδεσμου) 



Ασφαλής 
αφαίρεση 
του όγκου 

σε υγιή όρια 

Άμεση ανάπλαση 
του ελλείμματος  

Ανάπλαση θηλής 
όταν απαιτείται 

Συμμετρικοποίηση 
του άλλου μαστού 

Αποκατάσταση 
μετά 

μαστεκτομή 



¨ Μείωση του αριθμού των μαστεκτομών 
¨ Εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα 
¨ Δυνατότητα μεγαλύτερων εκτομών για εξασφάλιση 

υγιών χειρουργικών ορίων 



¨ Μεγαλύτερη διάρκεια της επέμβασης 
¨ Σε μερικές περιπτώσεις ίσως πιο ορατές ουλές 
¨ Πιθανώς υψηλότερη συχνότητα μετεγχειρητικών 

επιπλοκών σε πιο πολύπλοκες επεμβάσεις 
(αποκαταστάσεις μετά μαστεκτομή με χρήση 
κρημνών) 

¨ Αυξημένο κόστος σε περιπτώσεις επέμβασης 
συμμετρικοποίησης στον άλλο μαστό 

¨ Ανάγκη γνώσης και εμπειρίας των τεχνικών από τον 
χειρουργό. 



Ουλή «ανεστραμμένο Τ» Κάθετη ουλή 



Αριστερός μαστός - Ένα χρόνο μετά την Α/Θ 



Δεξιός μαστός - 30 ημέρες μετά το 
χειρουργείο 

2 μήνες μετά την Α/Θ 



Αριστερός μαστός - 30 ημέρες μετά την Α/Θ 



Δεξιός μαστός – 2 μήνες μετά την Α/Θ Αριστερός μαστός – 7 μήνες μετά την Α/Θ 



Σχεδόν αόρατη κυκλική περιθηλαία ουλή 



Αριστερός μαστός - Ένα μήνα μετά το χειρουργείο 



Δεξιός μαστός - Ένα μήνα μετά την Α/Θ 



Δεξιός μαστός – 6 εβδομάδες μετά την Α/Θ 



15 ημέρες μετά το χειρουργείο Ένα μήνα μετά την Α/Θ 



Αριστερός μαστός 20 μήνες μετά την Α/Θ 



Προεγχειρητικά 

15 ημέρες μετά το χειρουργείο 3 μήνες μετά την Α/Θ 



Δεξιός μαστός 3 μήνες μετά 
το χειρουργείο 

1 μήνα μετά την Α/Θ 



¨ Μέγεθος μαστού 
¨ Σύσταση μαστού (λιπώδης, πυκνός) 
¨ Πτωτικός ή όχι μαστός 
¨ Μέγεθος και θέση όγκου 
¨ Επιθυμία ασθενούς 
¨ Γνώση και εμπειρία χειρουργού 

 



Η θεραπεία από τον καρκίνο αποτελεί τον 
πρωταρχικό στόχο της χειρουργικής….. 
….. όμως και η παραμόρφωση της εμφάνισης 
της γυναίκας δεν αποτελεί ζήτημα μικρότερης 
σημασίας 



Κάθε γυναίκα που επιβιώνει 
από τον καρκίνο του μαστού 
έχει το δικαίωμα να είναι 
χαρούμενη και περήφανη με 
το σώμα της 
Κάθε χειρουργός πρέπει να 
προσπαθεί γι’ αυτό…. 
….γιατί τελικά η κάθε 
γυναίκα θα ζει μ’ αυτό που ο 
χειρουργός θα αφήσει μετά 
το χειρουργείο 
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