
ΠΡΩΙΜΟΣ
καρκίνος του μαστού

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣ
καρκίνος του μαστού

Χαρακτηριστικά του HER2-θετικού 
καρκίνου του μαστού

~1,67 εκατομμύρια
περιπτώσεις καρκίνου του 
μαστού  διαγιγνώσκονται 
παγκοσμίως κάθε χρόνο1

ο HER2-θετικός 
καρκίνος του μαστού

είναι μια επιθετική μορφή
της νόσου2

~1 στις 5
διαγιγνώσκονται με

HER2-θετικό
καρκίνο του μαστού2

Η διάγνωση της πλειονότητας των περιπτώσεων καρκίνου του 
μαστού γίνεται στο πρώιμο στάδιο, προτού ο καρκίνος εξαπλωθεί και 

γίνει προχωρημένος3,4

Στόχος θεραπείας του πρώιμου καρκίνου του μαστού:
πρόληψη επανεμφάνισης καρκίνου του μαστού 

και εξέλιξης σε μη ιάσιμο στάδιο6

Δυνητικά δεν υπάρχει ίαση για τον προχωρημένο
καρκίνο του μαστού6

Στόχος θεραπείας του προχωρημένου καρκίνου του μαστού: 
παράταση διάρκειας ζωής στο μέγιστο δυνατό, προσπαθώντας 

παράλληλα να εξακολουθούν οι ασθενείς να αισθάνονται
όσο το δυνατόν καλύτερα4
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Ο προχωρημένος καρκίνος του μαστού επιδρά στην ποιότητα ζωής
• ~90% των ασθενών με προχωρημένο καρκίνο του μαστού
  θα νοσηλευτεί7

• Επηρεάζεται η σωματική, λειτουργική και ψυχολογική ευζωία8

 

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν 
να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. 

Πρώιμο στάδιο σημαίνει ότι ο καρκίνος 
δεν έχει «κάνει μεταστάσεις» και δεν έχει 
εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος5

Γιατί είναι σημαντική η πρόληψη της
υποτροπής του HER2-θετικού καρκίνου του μαστού;


