ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
Ο καρκίνος του ενδομητρίου είναι ο τέταρτος κατά σειρά συχνότητας εμφάνισης καρκίνος στις γυναίκες. Αν
και συνήθως εμφανίζεται σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με μέση ηλικία εμφάνισης τα 61 έτη, υπάρχει 5%
πιθανότητα να εμφανιστεί σε νέες γυναίκες κάτω των 40 ετών. Μάλιστα, σε αυτές τις νέες γυναίκες υπάρχει
5-14% πιθανότητα να συνυπάρχει καρκίνος των ωοθηκών.
Ο καρκίνος του ενδομητρίου περίπου στο 74% των περιπτώσεων ανευρίσκεται σε στάδιο Ι με εξαιρετική
πρόγνωση και υψηλά ποσοστά επιβίωσης (Σχεδιάγραμμα 1 & 2).
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Σχεδιάγραμμα 1.
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Σχεδιάγραμμα 2. Συνολική επιβίωση 1-, 5- και 10-χρόνια μετά από την διάγνωση καρκίνου του ενδομητρίου.

Προδιαθεσικοί παράγοντες
Στους προδιαθεσικούς παράγοντες εμφάνισης του καρκίνου του ενδομητρίου περιλαμβάνονται:


η ηλικία



η ηλικία εμμηναρχής κάτω των 12 ετών



η ηλικία εμμηνόπαυσης



η υπογονιμότητα



η ατεκνία ειδικά επί εδάφους υπογονιμότητας



η λευκή φυλή



η καθιστική ζωή



οι διαιτητικές συνήθειες (πχ κατανάλωση τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε ζωικά λιπαρά)



ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ



η υπέρταση



το κάπνισμα ειδικά όταν το BMI είναι πάνω από 30 ή υπάρχει σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών
ακόμα και σε ηλικίες από 10 έως και 25 ετών.



το οικογενειακό ιστορικό με καρκίνο του ενδομητρίου ή του εντέρου: συνήθως οφείλεται σε
μεταλλάξεις στα γονίδια MLH1, MLH3, MSH2, MSH6, TGBR2, PMS1 και PMS2. Αυτή η
κατάσταση ονομάζεται “Lynch syndrome”. Η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του ενδομητρίου σε
γυναίκες με Lynch syndrome μπορεί να φτάσει το 71%.



το ατομικό ιστορικό καρκίνου των ωοθηκών ή του μαστού



το ατομικό ιστορικό υπερπλασίας του ενδομητρίου: η απλή υπερπλασία χωρίς ατυπία έχει 8%
πιθανότητα να γίνει καρκίνος, ενώ η σύνθετη υπερπλασία χωρίς ατυπία 29%.



το ατομικό ιστορικό ακτινοθεραπείας στην πύελο



οι ορμονικοί παράγοντες: η οιστρογονική επίδραση στο ενδομήτριο έχει σαν αποτέλεσμα την
αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης καρκίνου. Η οιστρογονική επίδραση μπορεί να γίνει λόγω
ενδογενούς παραγωγής οιστρογόνων ή λόγω λήψης ορμονών.
 Ενδογενής αύξηση των οιστρογόνων παρατηρείται:
 αυξημένο δείκτη μάζας σώματος (BMI): τα οιστρογόνα εκτός από τις ωοθήκες μπορούν να
παραχθούν και από τον λιπώδη ιστό. Μάλιστα, έχει βρεθεί ότι ΒΜΙ πάνω από 25 σχετίζεται με αύξηση
της πιθανότητας εμφάνισης καρκίνου του ενδομητρίου, ενώ ΒΜΙ πάνω από 30 αυξάνει την
πιθανότητα ακόμα και σε νέες κοπέλες κάτω των 25 ετών.
 στο σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS): αυξάνει από 2 έως και 5.4 φορές την
πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του ενδομητρίου. Αυτή η αύξηση γίνεται με 3 τρόπους:
-

την υπερανδρογοναιμία, που αυξάνει την παραγωγή των οιστρογόνων από τα ανδρογόνα μέσω
της αρωματοποίησης

-

στο μεταβολικό σύνδρομο και την αντίσταση στην ινσουλίνη με συνέπεια την αύξηση του
λιπώδους ιστού και κατ’ επέκταση των οιστρογόνων

-

την ανωοθυλακιορρηξία, που έχει σαν αποτέλεσμα την παρατεταμένη επίδραση των
αυξημένων επιπέδων οιστρογόνων στο ενδομήτριο με απουσία της προστατευτικής για το
ενδομήτριο επίδρασης της προγεστερόνης που παράγεται μετά των ωορρηξία

 Λήψη ορμονών:
-

η λήψη οιστρογόνων είτε από το στόμα είτε διαδερμικά χωρίς ταυτόχρονη λήψη
προγεστερόνης μπορεί να συντελέσει στην αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης καρκίνου του
ενδομητρίου. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει όταν χαμηλής δοσολογίας οιστρογόνα χορηγούνται
κολπικά.
 Τα αντισυλληπτικά επειδή ακριβώς περιέχουν προγεσταγόνα και ρυθμίζουν τον κύκλο

προστατεύουν το ενδομήτριο.
-

η λήψη ταμοξιφένης: αν και στο μαστό λειτουργεί ως αντι-οιστρογόνο, στο ενδομητρίο έχει
οιστρογονική επίδραση αυξάνοντας την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του ενδομήτριου. Το
όφελος όμως που προσφέρει στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού ξεπερνάει κατά πολύ
την όποια μικρή αύξηση στην πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του ενδομήτριου γι’ αυτό και
συνεχίζεται να χορηγείται

-

η λήψη τροφών που περιέχουν φυτο-οιστρογόνα ΔΕΝ αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης
καρκίνου του ενδομητρίου. Μάλιστα, η κατανάλωση σόγιας φαίνεται ότι ελαττώνει τον κίνδυνο
καρκίνου του ενδομητρίου.

Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και η ασφάλεια της
 Οι μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής δεν αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ή

υποτροπής καρκίνου του ενδομητρίου. Συγκεκριμένα, μεγάλες μελέτες που συνθέτουν τα
δημοσιευμένα δεδομένα αναφέρουν ότι τα φάρμακα πρόκλησης ωορρηξίας δρουν μάλλον ουδέτερα
ή και προστατευτικά. Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου βρέθηκε αύξηση του σχετικού κινδύνου
εμφάνισης καρκίνου του ενδομητρίου μετά την λήψη φαρμάκων πρόκλησης ωορρηξίας, το κλειδί σε
αυτήν την αύξηση ήταν η υπογονιμότητα, που ούτως ή άλλως αποτελεί ανεξάρτητο προδιαθεσικό
παράγοντα, και όχι η λήψη των φαρμάκων αυτή καθ’ αυτή. Η λήψη κλομιφαίνης από την άλλη μόνο
όταν χορηγείται σε υψηλές δόσεις και μετά από πολυάριθμες προσπάθειες πρόκλησης ωορρηξίας
μπορεί να αυξήσει την εμφάνιση καρκίνου του ενδομητρίου. Αυτή η αύξηση ίσως σχετίζεται με την
αποτυχία επίτευξης κύησης αφού ο συνδυασμός κλομιφαίνης με γοναδοτροπίνες που έχει
περισσότερες πιθανότητες επίτευξης κύησης, δεν αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του
ενδομητρίου. Η κύηση είναι γνωστό ότι προστατεύει από την εμφάνιση ή την υποτροπή του καρκίνου
του ενδομητρίου ενώ η ατεκνία προδιαθέτει και στις 2 αυτές καταστάσεις. Γενικά όμως, η χρήση
κλομιφαίνης ΔΕΝ πρέπει να χορηγείται για πάνω από 6 κύκλους.

Θεραπευτική αντιμετώπιση καρκίνου του ενδομητρίου και υπογονιμότητα
Η θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του ενδομητρίου είναι εξατομικευμένη και εξαρτάται από το
στάδιο της νόσου, την επιθετικότητα του καρκίνου και εάν η γυναίκα έχει ολοκληρώσει τον οικογενειακό της
προγραμματισμό. Έτσι, μπορεί να είναι συντηρητική με στόχο την διατήρηση της γυναικείας γονιμότητας,
χειρουργική, χημειοθεραπευτική ή/και ακτινοθεραπευτική. Συνήθως, η χειρουργική αντιμετώπιση
περιλαμβάνει την αφαίρεση της μήτρας μετά των 2 ωοθηκών-σαλπίγγων (υστερεκτομή μετά των
εξαρτημάτων) με ή χωρίς λεμφαδενικό καθαρισμό. Όπως γίνεται αντιληπτό σε αυτήν την περίπτωση δεν
διατηρείται η γυναικεία γονιμότητα. Μερικές φορές όμως μπορεί να διατηρηθεί η μια ωοθήκη, με στόχο την
εμφάνιση ήπιων συμπτωμάτων εμμηνόπαυσης σε γυναίκες όπου δεν είχαν μπει στην εμμηνόπαυση κατά την
στιγμή διάγνωσης της νόσου και εφόσον η γενετική προδιάθεση για καρκίνο το επιτρέπει. Η χημειοθεραπεία
και η ακτινοθεραπεία συνήθως χορηγούνται σε πιο προχωρημένα στάδια ή σε επιθετική νόσο σε συνδυασμό
με την χειρουργική αντιμετώπιση.

 Συντηρητική αντιμετώπιση καρκίνου του ενδομητρίου
Η συντηρητική αντιμετώπιση δεν μπορεί να γίνει σε όλες τις περιπτώσεις. Μπορεί να γίνει μόνο σε
περιπτώσεις που πληρούνται συγκεκριμένες ενδείξεις (Πίνακας 1). (το έχω βάλει σαν πινακάκι ώστε
εάν θέλετε να το πατάνε και να ανοίγει)
Πίνακας 1. Ενδείξεις συντηρητικής αντιμετώπισης καρκίνου του
ενδομητρίου.
 ηλικία <40 ετών όπου ΔΕΝ έχει ολοκληρωθεί ο οικογενειακός
προγραμματισμός και υπάρχει επιθυμία τεκνοποίησης
 καρκίνος ενδομητρίου grade 1 ή υπερπλασία του ενδομητρίου
 εντοπισμό της νόσου μόνο στο ενδομήτριο χωρίς διήθηση του μυομητρίου
ή παρουσία μεταστάσεων
 απουσία αντενδείξεων χορήγησης προγεστερονικής θεραπείας
 καλή συμμορφωσιμότητα και κατανόηση των πλεονεκτημάτων αλλά και των
κινδύνων που συνοδεύουν την συντηρητική αντιμετώπιση

Η συντηρητική αντιμετώπιση έχει σαν στόχο την διατήρηση της ικανότητας της γυναίκας να γίνει
μητέρα και ακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωση του οικογενειακού προγραμματισμού. Μόλις
ολοκληρωθεί ο οικογενειακός προγραμματισμός θα πραγματοποιηθεί η χειρουργική αντιμετώπιση
λόγω του υψηλού κινδύνου υποτροπής της νόσου.

Η συντηρητική αντιμετώπιση περιλαμβάνει:


την διατήρηση της μήτρας και των ωοθηκών



την υστερόσκοπηση και εξαίρεση της βλάβης



την χορήγηση προγεσταγόνων από το στόμα (gold-standard θεραπεία):
 χορήγηση μεδροξυπρογεστερόνης 400-600 mg ημερησίως
 ή χορήγηση μεγεστρόλης 160-320 mg ημερησίως

-

το ποσοστό ανταπόκρισης στην θεραπεία είναι περίπου 75% στους καρκίνους
που είναι θετικοί στους προγεστερονικούς υποδοχείς και 50% σε καρκίνους
που είναι αρνητικοί στους προγεστερονικούς υποδοχείς

-

το ποσοστό υποτροπής φτάνει έως και το 50%

-

επί υποτροπής της νόσου ένας δεύτερος κύκλος με προγεστερόνη έχει
ανταπόκριση στο 89% των ασθενών



την τοποθέτηση ενδομητρικού σπειράματος λεβονοργεστρέλης (LNG-IUS)



την χορήγηση GnRH ανάλογων με ή χωρίς την τοποθέτηση ενδομητρικού σπειράματος
ή χορήγησης αναστολέων της αρωματάσης

Tο χρονικό διάστημα όπου φαίνεται εάν τελικά η συντηρητική αντιμετώπιση είναι αποτελεσματική στην
αντιμετώπιση της νόσου είναι οι 6 μήνες.


Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ανταπόκριση: πραγματοποιείται χειρουργική αντιμετώπιση
χωρίς προσπάθεια κύησης.



Στις περιπτώσεις που υπάρχει ανταπόκριση: η προσπάθεια κύησης θα πρέπει να γίνει όσο
πλησιέστερα στους 6 μήνες με δυνατότητα αναβολής της προσπάθειας για ακόμα 1 εξάμηνο. Ο
λόγος είναι ότι υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες υποτροπής της νόσου που τελικά μπορεί να
οδηγήσουν σε υστερεκτομή χωρίς την επίτευξη κύησης.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ
Η διατήρηση γονιμότητας σε γυναίκες με καρκίνο του ενδομήτριου επιτυγχάνεται με τους κάτωθι τρόπους


Συντηρητική αντιμετώπιση καρκίνου του ενδομητρίου



Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
o Πρόκληση ωορρηξίας
o Εξωσωματική γονιμοποίηση [(in vitro fertilization (IVF)] και εμβρυομεταφορά
o Προεμφυτευτική διάγνωση [(preimplantation genetic testing (PGT)]

Συντηρητική αντιμετώπιση
Αν και η συντηρητική αντιμετώπιση διατηρεί την ικανότητα της γυναίκας να κυοφορήσει δεν
σημαίνει ότι όλες οι γυναίκες θα μπορέσουν να έχουν αυτόματη σύλληψη.
 το 81% των γυναικών θα χρειαστεί τελικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή για την επίτευξη
εγκυμοσύνης
 ο BMI >25 ελαττώνει την πιθανότητα εγκυμοσύνης

Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μετά από συντηρητική αντιμετώπιση
Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με την χρήση κατάλληλων εξατομικευμένων πρωτοκόλλων
πρόκλησης ωορρηξίας για γυναίκες με καρκίνο του ενδομητρίου είναι ασφαλής και ΔΕΝ αυξάνει
την πιθανότητα υποτροπής της νόσου. Επίσης, η χρήση της σε αυτό τον πληθυσμό γυναικών είναι
εξαιρετικά σημαντική γιατί:
 ελαττώνει το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη κύησης
προλαβαίνοντας πιθανή υποτροπή της νόσου, με το 83% των κυήσεων να επιτυγχάνεται
μέσα στους πρώτους 12 μήνες
 αυξάνει έως και 6 φορές την πιθανότητα εγκυμοσύνης, με τα ποσοστά κύησης να
φτάνουν έως και το 61%
 αυξάνει την πιθανότητα γέννησης ζώντων νεογνών (σχεδιάγραμμα 3)
 επιτρέπει την κατάψυξη ωαρίων ή εμβρύων προκειμένου να μην χρειάζονται
επαναλαμβανόμενες προκλήσεις ωορρηξίας σε περιπτώσεις αποτυχίας της πρώτης
προσπάθειας εμφύτευσης εμβρύου ή σε περιπτώσεις που η γυναίκα θέλει πάνω από 1 παιδιά.
 επιτρέπει την προεμφυτευτική διάγνωση εμβρύου σε περιπτώσεις που ο καρκίνος
συσχετίζεται με γενετικές μεταλλάξεις
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Σχεδιάγραμμα 3. Ποσοστά γέννησης ζώντων νεογνών μετά από αυτόματη σύλληψη σε σύγκριση με τα ποσοστά
γέννησης ζώντων νεογνών μετά από υποβοηθούμενη αναπαραγωγή σε γυναίκες που έχουν αντιμετωπιστεί συντηρητικά
για καρκίνο του ενδομητρίου. (Galo et al. AJOG 2012)

Κρυοσυντήρηση ωαρίων ή εμβρύων
Η κρυοσυντήρηση των ωοκυττάρων όσο και των εμβρύων είναι μια εξαιρετικά ασφαλής και
αποτελεσματική μέθοδος που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης
Αναπαραγωγής σε γυναίκες που επιθυμούν να διατηρήσουν την γονιμότητα τους.
Η κρυοσυντήρηση των ωοκυττάρων συνήθως γίνεται σε γυναίκες που δεν έχουν σύντροφο, ενώ η
κρυοσυντήρηση των εμβρύων σε ζευγάρια.
-

Το πλεονέκτημα της κρυοσυντήρησης ωοκυττάρων είναι ότι τα ωάρια ανήκουν
αποκλειστικά στην γυναίκα χωρίς τον περιορισμό συντρόφου. Κατά την κρυοσυντήρηση
όμως των εμβρύων, τα έμβρυα ανήκουν στο ζευγάρι και υπάρχει ο περιορισμός του
συντρόφου.

-

Το μειονέκτημα όμως της κρυοσυντήρησης ωοκυττάρων είναι ότι είναι άγνωστη η
ικανότητα γονιμοποίησης τους οπότε ουσιαστικά δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο αριθμός
των εμβρύων που μπορούν να ληφθούν. Αυτός ο περιορισμός ΔΕΝ υπάρχει κατά την
κατάψυξη εμβρύων.

Υπάρχουν 2 τρόποι κρυοσυντήρησης η αργή ψύξη και η υαλοποίηση. Η αργή ψύξη όμως έχει
χειρότερα αποτελέσματα από την υαλοποίηση όσων αφορά τα ποσοστά κύησης και γέννησης ζώντων
νεογνών. Τα αποτελέσματα μάλιστα της υαλοποίησης στα ποσοστά κυήσεων και γεννήσεων ζώντων
νεογνών δεν είναι μόνο καλύτερα της αργής ψύξης αλλά εφάμιλλα εκείνων που προκύπτουν από
μη κρυοσυντηρημένα (φρέσκα) ωοκύτταρα ή έμβρυα. Αυτός είναι ο λόγος που στο Γέννημα
χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ η υαλοποίηση ως μέθοδος κρυοσυντήρησης.
Συνεπώς η κρυοσυντήρηση ωαριών ή εμβρύων με την μέθοδο της υαλοποίησης είναι ασφαλής γιατί:


ΔΕΝ καταστρέφονται τα ωάρια ή τα έμβρυα



Διατηρεί τα ωοκύτταρα ή τα έμβρυα αναλλοίωτα για μεγάλο χρονικό διάστημα



Έχει υψηλά ποσοστά γονιμοποίησης



Έχει υψηλά ποσοστά κυήσεων



Έχει υψηλά ποσοστά γεννήσεων ζώντων νεογνών



Τα ποσοστά γεννήσεων είναι αντίστοιχα με εκείνα των υγιών γυναικών



Έχει μικρότερη πιθανότητα αποβολής



ΔΕΝ αυξάνει τις χρωμοσωμιακές ανωμαλίες στο έμβρυο



ΔΕΝ αυξάνει τις ανωμαλίες ανάπτυξης στο έμβρυο



ΔΕΝ αυξάνει τις γενετικές ανωμαλίες στο έμβρυο



Έχει μικρότερη πιθανότητα γέννησης πρόωρων νεογνών



Έχει μικρότερη πιθανότητα γέννησης νεογνών με χαμηλό βάρος



ΔΕΝ αυξάνει την πιθανότητα εισαγωγής του νεογνού στην μονάδα νεογνών



ΔΕΝ αυξάνει την πιθανότητα νεογνικής θνησιμότητας



ΔΕΝ υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς καρκινικών κυττάρων



Έχει μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης συνδρόμου υπερδιέγερσης ωοθηκών



Δυνατότητα προεμφυτευτικής διάγνωσης και επιλογής του εμβρύου που δεν φέρει μεταλλάξεις

Προεμφυτευτική διάγνωση
Η προεμφυτευτική διάγνωση είναι μια μέθοδος που ελέγχει τα γονίδια του εμβρύου. Με αυτόν τον τρόπο
δίνει την δυνατότητα στους γονείς που ΔΕΝ επιθυμούν να μεταφερθούν οι μεταλλάξεις στο μωρό που
πρόκειται να γεννηθεί να επιλέξουν προς εμβρυομεταφορά το έμβρυο που δεν θα τις φέρει.
Η διαδιακασία της προεμφυτευτικής διάγνωσης δεν αλλάζει τα πρωτόκολλα διέγερσης των ωοθηκών ή την
διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης και κρυοσυντήρησης. Στις περιπτώσεις όπου η γυναίκα έχει
κρατήσει ωάρια, η διαδικασία περιλαμβάνει απόψυξη των ωαρίων, γονιμοποίηση, γονιδιακή εξέταση των
εμβρύων και εμβρυομεταφορά του υγιούς εμβρύου. Στις περιπτώσεις όπου έχουν κρυοσυντηρηθεί έμβρυα
τότε η προεμφυτευτική διάγνωση γίνεται μετά την απόψυξη των εμβρύων και πριν την έμβρυο μεταφορά.
Η διαδικασία της προεμφυτευτικής αναζήτησης των μεταλλάξεων είναι ασφαλής για το έμβρυο και την
μητέρα εφόσον έχει βρεθεί ότι:


ΔΕΝ ελαττώνει την πιθανότητα εγκυμοσύνης



ΔΕΝ ελαττώνει την πιθανότητα γεννήσεως ζώντων νεογνών



ΔΕΝ αυξάνει την πιθανότητα γενετικών ανωμαλιών



ΔΕΝ επηρεάζει το βάρος γέννησης των νεογνών



ΔΕΝ αυξάνει τα περιγεννητικά προβλήματα



ΔΕΝ αυξάνει τις μαιευτικές επιπλοκές



ΔΕΝ επηρεάζει την σωματική ανάπτυξη του παιδιού



ΔΕΝ επηρεάζει την νευροανάπτυξη του παιδιού



ΔΕΝ επηρεάζει την μαθησιακή ανάπτυξη του παιδιού
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