
Μ
ία από τις πιο γνωστές ανησυχίες των γυναικών αφορά στη
σχέση του στηθόδεσµου µε τον καρκίνο του µαστού. Συχνά οι
ιατροί καλούµαστε να απαντήσουµε στην ερώτηση: Τι στηθό-
δεσµο πρέπει να φοράω για να µην προκαλέσω την ανάπτυξη
καρκίνου; Η σύνδεση του στηθόδεσµου µε τον καρκίνο του

µαστού ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια όταν, το 1995, κυκλοφόρησε το βιβλίο
µε τον τίτλο Dressed to kill από τους Sydney Ross Singer και Somma Grismaijer.
Σύµφωνα µε τους συγγραφείς, οι γυναίκες του δυτικού κόσµου που φορούν
στηθόδεσµο εµφανίζουν υψηλότερο ποσοστό καρκίνου του µαστού από τις γυ-
ναίκες που προέρχονται από παραδοσιακές κουλτούρες και σπάνια τον χρησι-
µοποιούν. Υποστηρίζουν, µάλιστα, ότι τα σουτιέν περιορίζουν την απορροή του
λεµφικού συστήµατος µε αποτέλεσµα τη συσσώρευση τοξινών στο µαστό.

Στον αντίποδα αυτής της θεωρίας, η Dr. Susan Love στο Breast Book (2015)
υποστηρίζει πως η υπόθεση ότι ο στηθόδεσµος προκαλεί καρκίνο προέρχεται α-
πό την επιθυµία µας να έχουµε τον έλεγχο σε τοµείς της ζωής που µας προκα-
λούν αβεβαιότητα ή φόβο. Οι άνθρωποι θέλουν πάντα να ενοχοποιήσουν κάτι
που είναι εύκολο και κοινό, εξορκίζοντας µε αυτόν τον τρόπο το κακό. Έτσι και οι
γυναίκες ελπίζουν ότι αποφεύγοντας τον στηθόδεσµο θα αποφύγουν και τον
καρκίνο του µαστού.

Ποια όµως είναι η αλήθεια;
∆εν υπάρχει καµία δηµοσιευµένη µελέτη που να επιβεβαιώνει ότι τόσο η χρήση
οποιουδήποτε στηθόδεσµου (µε µπανέλες ή όχι) όσο και η χρονική διάρκεια
χρήσης του στηθόδεσµου συνδέονται µε την αύξηση κινδύνου εµφάνισης καρ-
κίνου του µαστού. Η δε θεωρία ότι ο στηθόδεσµος περιορίζει την λεµφική κυ-
κλοφορία είναι αντίθετη µε την ανατοµία και τη φυσιολογία του µαστού. Η λέµ-
φος αποχετεύεται στους λεµφαδένες της µασχάλης ακολουθώντας πορεία προς
τα άνω. Σύµφωνα µε την θεωρία της τοξικότητας της λεµφικής στάσης οι καρκί-
νοι θα εµφανίζονταν κεντρικά ή στο κατωφερέστερο µέρος του µαστού που
«τραυµατίζεται» µάλιστα από τις µπανέλες. Το µεγαλύτερο ποσοστό των καρκί-

νων του µαστού, όµως, εµφανίζεται στο άνω έξω τεταρτηµόριο, σε σηµείο δηλ.
που δεν εφάπτεται µε τον στηθόδεσµο. Μπορεί πράγµατι στις χώρες του τρί-
του κόσµου, όπου οι περισσότερες γυναίκες δεν φορούν στηθόδεσµο, το πο-
σοστό εµφάνισης καρκίνου του µαστού να είναι συγκριτικά µικρότερο. Όµως,
στις χώρες αυτές, οι άνθρωποι έχουν µικρότερη πρόσβαση στην ιατρική περί-
θαλψη και για αυτόν το λόγο ο καρκίνος µπορεί να µην διαγνωστεί ενώ είναι
παρών. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι η εµφάνιση καρκίνου αυ-
ξάνεται µε την ηλικία. Στις χώρες αυτές η θνησιµότητα των γυναικών είναι µε-
γάλη από άλλες αιτίες και σε νεαρότερη ηλικία, είτε έχουν φορέσει στηθόδε-
σµο, είτε όχι. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι παχύσαρκες γυναίκες µε µεγάλο στήθος
που είναι υποχρεωµένες να φορούν στηθόδεσµο πολλές ώρες καθηµερινά εµ-
φανίζουν πιο συχνά τη νόσο. Όµως, στην περίπτωση αυτή, ενοχοποιητικός πα-
ράγοντας είναι η παχυσαρκία και όχι ο στηθόδεσµος.

Έτσι, αν θέλετε πραγµατικά να µειώσετε τις πιθανότητες να αναπτύξετε καρκίνο
του µαστού, πρέπει να ακολουθείτε ένα πρόγραµµα υγιεινής διατροφής, να διατη-
ρείτε σωστό σωµατικό βάρος, να γυµνάζεστε τακτικά, να αποφεύγετε το κάπνισµα
και την κατανάλωση αλκοόλ, να αποφεύγετε την λήψη ορµονικών σκευασµάτων
και την έκθεση σε τοξικούς παράγοντες. Η σηµαντικότερη και ουσιαστικότερη µέ-
θοδος προστασίας παραµένει ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος των µαστών σας πά-
ντα µε την καθοδήγηση και φροντίδα του προσωπικού σας µαστολόγου. 

Και όσον αφορά τον στηθόδεσµο… συνεχίστε να φοράτε αυτόν που σας κάνει
να νιώθετε άνετα.

34 Volta

NATASA PAZAITI, MD, PhD, FEBS
General surgeon – Specialist Breast Surgeon / 
Γενική Χειρουργός – Ειδική Χειρουργός Μαστού
Director of Surgical Oncology and Breast Reconstruction 
Clinic of Metropolitan General Hospital / 
∆ιευθύντρια Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας 
και Αποκατάστασης Μαστού του Metropolitan General

BREAST HEALTH CENTER / ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣΤΟΥ
49 Kifisias Avenue, 11523, Athens, 
Tel.: 6973 000404, 210 6910660, Fax: 210 6910661,
natasapazaiti.gr, facebook.com/NatasaPazaitiBCH, e-mail: info@natasapazaiti.gr, 
@natasapazaitibhc - ON INSTAGRAM 

Natasa Pazaitis is one of the most qualified surgeons in Greece with
extensive experience in breast surgery. She was trained at the Breast

Cancer and Reconstructive Surgery at St Thomas Hospital of King's College
London, in the Department of Plastic Surgery and diseases and breast
surgery in the breast unit of the Guy’s Hospital of King's College. She
specialized in the rehabilitation of the nipple – areola complex with the
means of 'micropigmentation' in the Finishing Touches Group of Great
Britain. Her expertise was certified with the European Diploma in Breast
surgery from the EU Board of Breast Surgery. She has extensive experience
in diagnostic and invasive use of breast ultrasound and she is the only
surgeon in Greece, and one of the few in the world, to receive certification
for the use of breast ultrasounds from the North Bristol NHS Trust-
Southmead Hospital. Her personal practice is at the Breast Health Center,
which she founded in order to provide holistic treatment of breast diseases.
At the same time, she directs the Surgical Oncology and Breast
Reconstruction Clinic at the Metropolitan General Hospital.

ΗΝατάσα Παζαΐτη είναι από τους πιο καταρτισµένους γιατρούς-
χειρουργούς στην Ελλάδα µε εκτενή εµπειρία στον χώρο της χειρουργικής

µαστού. Εκπαιδεύτηκε στην Ογκοπλαστική και Επανορθωτική Χειρουργική του
µαστού στο St Thomas Hospital του King’s College του Λονδίνου, στο Τµήµα
Πλαστικής Χειρουργικής και στις παθήσεις και στη Χειρουργική Μαστού στη
Μονάδα Μαστού του Guys’ Hospital του King’s College. Ειδικεύτηκε στην
αποκατάσταση συµπλέγµατος θηλής θηλαίας άλω µε ‘micropigmentation’ στο
Finishing Touches Group της Μεγάλης Βρετανίας.  Η εξειδίκευσή της
πιστοποιήθηκε µε το Ευρωπαϊκό ∆ίπλωµα Χειρουργικής Μαστού από το
European Board of Breast Surgery. Έχει τεράστια εµπειρία στην διαγνωστική
και επεµβατική χρήση υπερήχων µαστού και είναι η µοναδική στην Ελλάδα και
από τους λίγους χειρουργούς στον κόσµο που έλαβε πιστοποίηση για την
χρησιµοποίηση υπερήχων µαστού από το North Bristol NHS Trust-Southmead
Hospital. Ίδρυσε το Κέντρο Υγείας Μαστού για την ολιστική αντιµετώπιση των
παθήσεων του µαστού,  όπου λειτουργεί το  προσωπικό της ιατρείο.
Συγχρόνως διευθύνει την Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας και
Αποκατάστασης Μαστού στο Metropolitan General.
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Η σηµαντικότερη και
ουσιαστικότερη µέθοδος
προστασίας παραµένει 

ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος
των µαστών σας πάντα µε 

την καθοδήγηση και φροντίδα 
του προσωπικού σας µαστολόγου

The most important and effective
means of protection is to conduct

your annual screening, always
following the care and guidance

of your mastology specialist
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W
omen are known to worry about the connection
between bras and breast cancer. Doctors are of-
ten asked to answer the question: What type of
bra should I be wearing in order to reduce the
risk of getting cancer? The association of bras

with breast cancer goes back many years. In 1995, Sydney Ross
Singer and Somma Grismaijer published the book “Dressed to
kill”, according to which, western women wearing bras get breast
cancer more often than women from traditional cultures who
rarely ever wear them. 

According to the book, bras block the lymphatic drainage sys-
tem, causing the accumulation of toxins in the breast. 

On the other hand, in her “Breast Book” (2015), Dr. Susan Love
claims that the cancer-causing bra theory stems from a desire to
control aspects of our lives that cause us either uncertainty or fear. 

In their effort to banish all things bad, people tend to put the
blame on easy, everyday things. Following this rule, women avoid
wearing bras, hoping to avoid cancer. 

Is that, however, true?
At the moment there is no published research that links the use
of bras of any kind (with or without underwire) or the length of
time for which the bra is used, with the risk of getting breast cancer. 

The theory according to which bras block the lymphatic fluid
circulation is contrary to breast physiology and anatomy. Lymph is
being drained by lymph nodes in our armpits, running upwards.
According to the toxicity due to lymph stasis theory, the tumors
should be developing on the center or lower part of the breast area
that is being injured by the underwire. 

However, most of the time, breast cancer develops on the upper
exterior quarter of the beast, on a spot that usually does not come
in contact with the bra. It may be a fact that women in developing
countries, who are not used to wearing bras, rarely get cancer.
However, in these countries, people’s restricted access to medical
care, which lowers the chance of being diagnosed with cancer in
the first place. Furthermore, the risk of cancer increases with age.
In these countries, women often die younger due to other causes,
regardless of whether they use bras or not.

Another notable fact is that obese women with large breasts,
who need to wear bras longer during the day, do tend to get cancer
more often. 

However, the causing factor in these cases is obesity rather than
the use of bras. If you are really looking to lower the chances of
getting breast cancer, the best thing to do is follow a healthy diet,
maintain good body weight, exercise regularly, avoid smoking and
drinking alcohol, avoid hormonal medications and being exposed
to toxic factors. The most important and effective means of pro-
tection is to conduct your annual screening, always following the
care and guidance of your mastology specialist. 

As far as bras are concerned…. You can go on wearing whatever
makes you feel comfortable.
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Bra &
Brest

Cancer

Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΝΟΣΟΣ ΠΟΥ
ΤΡΟΜΑΖΕΙ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ. Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ, Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ 
ΚΑΙ Η ΚΑΚΟΥΧΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΑΓΧΟΣ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΨΥΧΗ
ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑΡΗ ΑΚΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑ. 

ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ, ΛΟΙΠΟΝ, ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΝΑ
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΡΟΠΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ 
ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ. 

BREAST CANCER IS A DISEASE THAT TERRIFIES
WOMEN. THE FEMALE SOUL TREMBLES AT THE
THOUGHT OF MASTECTOMY, HAIR LOSS AND

CHEMOTHERAPY. IT IS THEREFORE NO WONDER
THAT WOMEN LOOK FOR WAYS TO REDUCE THE

RISK OF GETTING CANCER.

Στηθόδεσµος &
Καρκίνος του Μαστού
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