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Ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η σχέση της εμμηνόπαυσης και του γυναικολογικού καρκίνου δεν έχει 

διευκρινισθεί πλήρως.
Στην παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζονται βιβλιογραφικά δεδομένα 

σχετικά με την επιδημιολογία και τους μηχανισμούς επίδρασης της εμμη-
νόπαυσης στον κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων μορφών καρκίνου, όπως ο 
καρκίνος του μαστού, του ενδομητρίου, των ωοθηκών και του αιδοίου. 
Τέλος, αναφέρονται οι σύγχρονες απόψεις σχετικά με την επίπτωση πα-
ραγόντων κινδύνου, όπως η παχυσαρκία και η ορμονική θεραπεία υποκα-
τάστασης, στην επιδημιολογία του γυναικολογικού καρκίνου, που συχνά 
συνυπάρχουν κατά την εμμηνόπαυση. 

Όροι ευρετηρίου: εμμηνόπαυση, γυναικολογικός καρκίνος, παχυσαρ-
κία.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εμμηνόπαυση χαρακτηρίζεται από πλήθος ορμονικών μεταβολών, 

που συχνά επιπλέκονται από παράγοντες όπως η παχυσαρκία και η θε-
ραπεία ορμονικής υποκατάστασης. Αυτές οι μεταβολές σε ποικίλο βαθμό 
επηρεάζουν τον κίνδυνο ανάπτυξης των διαφόρων μορφών του γυναικο-
λογικού καρκίνου. Στην παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζονται οι πρό-
σφατες απόψεις σχετικά με την επιδημιολογία του καρκίνου μαστού, εν-
δομητρίου, ωοθηκών και αιδοίου στην εμμηνόπαυση.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Μετά από πολλαπλές επιδημιολογικές παρατηρήσεις έχει διευκρινισθεί 

ότι η σχέση οιστρογόνων-προγεστερόνης είναι μία από τις κυριότερες αι-
τίες εμφάνισης καρκίνου του μαστού1,2. Σχετικά με την επίδραση της ηλι-
κίας στον κίνδυνο καρκίνου του μαστού έχει παρατηρηθεί ελάττωση της 
επίπτωσης κατά τη μετεμμηνοπαυσιακή περίοδο σε σχέση με την προεμ-
μηνοπαυσιακή περίοδο. Στη μετεμμηνοπαυσιακή περίοδο, ο αυξανόμενος 
κίνδυνος μειώνεται με την απότομη πτώση των επιπέδων οιστραδιόλης και 
προγεστερόνης στη μετεμμηνοπαυσιακή γυναίκα1,2. Επίσης, η παχυσαρκία 
σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκί-
νου του μαστού, ενώ στην προεμμηνοπαυσιακή φάση καταδεικνύεται ελά-
χιστη μείωση αυτού του κινδύνου. Η πτώση των τιμών της προγεστερόνης 
και η αυξημένη συχνότητα ανωοθυλακιορρηξίας, που παρατηρούνται στις 
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γυναίκες με προεμμηνοπαυσιακή παχυσαρκία, έχουν 
ως αποτέλεσμα τη μείωση της έκθεσης του μαστού σε 
οιστραδιόλη και προγεστερόνη, που ενοχοποιούνται 
για τη δημιουργία κακοήθους νόσου στο μαστό. Μετά 
την εμμηνόπαυση παρατηρείται αύξηση του κινδύνου 
στις γηραιότερες γυναίκες, λόγω των αυξημένων επι-
πέδων οιστραδιόλης που εμφανίζονται στη μετεμμηνο-
παυσιακή παχυσαρκία1,2. 

Σχετικά με την πρόληψη του καρκίνου του μαστού 
στην εμμηνόπαυση, είναι γενικά αποδεκτό ότι η ετήσια 
μαστογραφία ελαττώνει τη θνητότητα από καρκίνο του 
μαστού κατά 30% περίπου στις μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες 50-69 ετών3. Επίσης, όλες οι μετεμμηνοπαυ-
σιακές γυναίκες πρέπει να υποβάλλονται σε ετήσιο κλι-
νικό έλεγχο του μαστού. Αρκετές μελέτες έχουν κατα-
δείξει ότι ο σχετικός κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του 
μαστού κυμαίνεται στο 1,3 σε γυναίκες που λαμβάνουν 
θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, ενώ ο κίνδυνος 

αυξάνεται με την πρόοδο της ηλικίας και την χρονική 
διάρκεια λήψης της φαρμακευτικής αγωγής (σχετικός 
κίνδυνος 1,45 σε αγωγή πλέον των 5 ετών)1,2,4,5,6. Σε 
επιδημιολογικές μελέτες έχει παρατηρηθεί ότι οι πα-
χύσαρκες εμμηνοπαυσιακές γυναίκες διατρέχουν αυ-
ξημένο κίνδυνο εμφάνισης του καρκίνου του μαστού, 
έστω και αν δεν λαμβάνουν αγωγή υποκατάστασης7,8. 
Το εθνικό ινστιτούτο καρκίνου των Η.Π.Α. έχει ανα-
πτύξει ερωτηματολόγιο που βασίζεται στο μοντέλο του 
Gail που εκτιμά την πιθανότητα διάγνωσης καρκίνου 
του μαστού σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες μέσα στα 
επόμενα 5 έτη (πίνακας 1)9,10. Έχει διατυπωθεί η άποψη 
ότι οι γυναίκες που συγκέντρωσαν βαθμολογικό αποτέ-
λεσμα ίσο ή μεγαλύτερο με 1,67 παρουσιάζουν ένδει-
ξη προφυλακτικής αγωγής με ταμοξιφένη11,12. Πάντως, 
τα δυνητικά μειονεκτήματα, όπως αυξημένος κίνδυνος 
εμφάνισης καρκίνου του ενδομητρίου και η επιδείνωση 
της συμπτωματολογίας της εμμηνόπαυσης θα πρέπει να 

Υπολογισμός κινδύνου 
1. Υπάρχει ιστορικό καρκίνου μαστού ή μη διηθητικού καρκίνου των εκφορητικών πόρων(DCIS) ή των 
 αδενικών λοβίων (LCIS); 
Ναι  Όχι 

2. Ποια είναι η ηλικία της γυναίκας; 
35-85 έτη ηλικίας
 (το ερωτηματολόγιο υπολογίζει τον κίνδυνο μόνο σε γυναίκες ηλικίας ίσης ή μεγαλύτερης των 35 ετών) 

3. Ποια ήταν η ηλικία εμμηναρχής της γυναίκας; 
Άγνωστη  7-11  12-13  ≥ 14 

4. Ποια ήταν η ηλικία της γυναίκας κατά τη γέννηση του πρώτου παιδιού της; 
 Άγνωστη  Άτοκος  < 20 ετών  20-24 ετών  25-29 ετών  ≥ 30 ετών  

5. Πόσοι από του συγγενείς α΄ βαθμού της γυναίκας, μητέρα, αδελφές, θυγατέρες, είχαν καρκίνο μαστού; 
 Άγνωστο  0  1  >1 

6. Έχει υποβληθεί η γυναίκα σε βιοψία μαστού; 
Άγνωστο  Ναι  Όχι 

6α. Πόσες βιοψίες μαστού έχουν διενεργηθεί (θετικές ή αρνητικές); 
 1  >1 

6β. Υπάρχει έστω μία βιοψία με ευρήματα άτυπης υπερπλασίας; 
 Άγνωστο  Ναι  Όχι 

 7. Ποια είναι η εθνικότητα/φυλή της γυναίκας; 
Καυκάσια  Αφρικανική  Ασιατική  Ερυθρόδερμη (Ιθαγενείς Αμερικής) 

Πίνακας 1. Ερωτηματολόγιο του εθνικού ινστιτούτου των Η.Π.Α. βασισμένο στο μοντέλο του Gail, που εκτιμά 
τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού σε γυναίκες κατά τη μετεμμηνοπαυσιακή ηλικία
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εκτιμηθούν συγκριτικά με το θεραπευτικό όφελος μίας 
τέτοιας αγωγής13,14.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ
Η επίπτωση της ηλικίας σε σχέση με τον καρκίνο του 

ενδομητρίου αυξάνει τον κίνδυνο με πολύ αργότερο 
ρυθμό στη μετεμμηνοπαυσιακή απ’ ότι στην προεμμηνο-
παυσιακή περίοδο. Στη μετεμμηνοπαυσιακή περίοδο ο 
αυξανόμενος κίνδυνος μειώνεται γρήγορα με την από-
τομη πτώση των οιστρογόνων της ωοθήκης. Στις μετεμ-
μηνοπαυσιακές γυναίκες τα επίπεδα της οιστραδιόλης 
εμφανίζονται σε μικρότερο ποσοστό (10% έως 20%), 
σε αντίθεση με τα αυξημένα επίπεδα επιθηλιακής οι-
στραδιόλης που ανευρίσκονται στην προεμμηνοπαυσι-
ακή περίοδο15. Η μεγάλη ελάττωση των οιστρογόνων 
έχουν ως αποτέλεσμα την ελαττωμένη έκθεση του εν-
δομητρίου στα οιστρογόνα. Αυτές οι ορμονικές μεταβο-
λές είναι περισσότερο έντονες στις αδύνατες γυναίκες, 
όπου τα επίπεδα της οιστραδιόλης του ορού είναι ιδιαι-
τέρως χαμηλά, ενώ αντίθετα τα επίπεδα της δεσμευ-
τικής σφαιρίνης του φύλου (SHBG) ανευρίσκονται 
σε αυξημένες τιμές. Η απότομη αύξηση του καρκίνου 
του ενδομητρίου στην πρόοδο της προεμμηνοπαυσι-
ακής ηλικίας παρατηρείται σε όλες τις χώρες, ακόμα 
και σε εκείνες με χαμηλά ποσοστά παχυσαρκίας στο 
γυναικείο πληθυσμό. Επομένως, η εμφάνιση των υψη-
λών ποσοστών της προγεστερόνης κατά την ωχρινική 
φάση δεν είναι επαρκής για να μειώσει τον κίνδυνο 
εμφάνισης καρκίνου του ενδομητρίου συναγωνίζο-
ντας τη δράση των οιστρογόνων15,16. Η παχυσαρκία 
ως προδιαθεσικός παράγοντας αυξάνει τον κίνδυνο 
εμφάνισης καρκίνου του ενδομητρίου σε γυναίκες 
όλων των ηλικιών. Η ανωοθυλακιορρηξία σε σχέση 
με την παχυσαρκία στην προεμμηνοπαυσιακή ηλικία 
έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της οιστρογονικής 
δράσης στο ενδομήτριο κατά την ωοθυλακική φάση, 
οι οποίες και αποτελούν τις κύριες αιτίες για ταχεία 
και μέγιστη διέγερση του ενδομητρίου. Στις μετεμ-
μηνοπαυσιακές παχύσαρκες γυναίκες παρατηρείται 
μεγάλη αύξηση των οιστρογόνων του ορού, λόγω της 
περιφερικής αύξησης της μετατροπής των επινεφρι-
διακών ανδρογόνων σε οιστρογόνα. Αντιθέτως, πα-
ρατηρείται μείωση στη συγκέντρωση των επιπέδων 
της δεσμευτικής σφαιρίνης του φύλου (SHBG), με 
αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των επιπέδων των 
ελεύθερων οιστρογόνων. Τα επίπεδα των τιμών των 
οιστρογόνων αυξάνονται με την αύξηση του βάρους 
στην εμμηνόπαυση, αποδεικνύοντας έτσι το λόγο της 
ελάττωσης των ανευρισκόμενων τιμών της δεσμευτι-
κής σφαιρίνης του φύλου (SHBG). Συμπερασματικά, 
η αύξηση του βάρους στις εμμηνοπαυσιακές γυναίκες 
μεγιστοποιεί τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του εν-
δομητρίου15,16.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΩΟΘΗΚΩΝ
Η καμπύλη συσχέτισης ηλικίας-επίπτωσης στον 

καρκίνο των ωοθηκών αυξάνεται με βραδύτερο ρυθ-
μό στην εμμηνόπαυση συγκριτικά με την προεμμη-
νοπαυσιακή περίοδο. Στην εμμηνόπαυση ο κίνδυνος 
πρόκλησης καρκίνου των ωοθηκών ελαττώνεται, λόγω 
της δραματικής ελάττωσης της ωοθηκικής έκκρισης 
της οιστραδιόλης (προκρινική φάση) και της διακο-
πής της κατά ώσεις απελευθέρωσης των γοναδοτρο-
πινών17. Σε σειρά αποτελεσμάτων επιδημιολογικών 
μελετών, ο ρόλος της παχυσαρκίας ως προδιαθεσικός 
παράγοντας για την εμφάνιση καρκίνου των ωοθηκών 
παραμένει αντιφατικός. Τα επίπεδα των οιστρογόνων 
του ορού στις παχύσαρκες γυναίκες κατά την εμμηνό-
παυση είναι χαμηλότερα εκείνων των ενδοωοθηκικών 
οιστρογόνων που παρατηρούνται στην προεμμηνο-
παυσιακή ηλικία. Σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες η 
παχυσαρκία συμβάλλει στην αύξηση της συχνότητας 
ανωοθυλακιορρηξίας, με αποτέλεσμα την αύξηση του 
κινδύνου εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών. Απαι-
τούνται περαιτέρω επιδημιολογικές μελέτες για τον 
καθορισμό του μεγέθους του δείκτη μάζας σώματος, 
που θα θεωρείται παράγοντας κινδύνου εμφάνισης 
καρκίνου ωοθηκών στις προεμμηνοπαυσιακές γυναί-
κες.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΙΔOΙΟΥ
Ο καρκίνος του αιδοίου αποτελεί το 5% του συνό-

λου των διηθητικών νεοπλασμάτων του αναπαραγωγι-
κού συστήματος της γυναίκας και η πλειονότητα των 
περιπτώσεων αφορά σε γυναίκες ηλικίας άνω των 65 
ετών18. Ενώ στη γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας η 
πλειονότητα των περιπτώσεων με συμπτωματολογία 
έξω γεννητικών οργάνων οφείλεται σε λοιμώξεις, 
στην εμμηνόπαυση η συμπτωματολογία αποδίδεται 
συνήθως σε ατροφικές αλλοιώσεις λόγω ελάττωσης 
των οιστρογόνων19. Η ανάπτυξη οποιασδήποτε χωρο-
κατακτητικής βλάβης του αιδοίου πρέπει να εγείρει 
την υποψία καλοήθους ή κακοήθους όγκου. Βλάβες 
όπως εκβλαστήσεις, έλκη και περιοχές σκλήρυνσης 
ή μεταβολής της φυσιολογικής χροιάς πρέπει να τυγ-
χάνουν βιοψίας και ιστολογικής εκτίμησης, με σκο-
πό τη διαφορική διάγνωση διαφόρων φλεγμονωδών 
βλαβών του αιδοίου όπως: σκληρυντικός λειχήνας ή 
μικτές μη νεοπλασματικές δυστροφίες από την ενδοε-
πιθηλιακή νεοπλασία και το καρκίνωμα από πλακώδη 
κύτταρα20.

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Έχει τονισθεί ιδιαίτερα η σημασία της αυστηρής 

εφαρμογής των αρχών και πρωτοκόλλων της ορμο-
νικής θεραπείας υποκατάστασης στην πρόληψη του 
γυναικολογικού καρκίνου στις μετεμμηνοπαυσιακές 
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γυναίκες, με έμφαση στην τήρηση των απόλυτων και 
σχετικών αντενδείξεων όπως21,22:

απόλυτες αντενδείξεις: Κολπική αιμορραγία αγνώ-
στου αιτιολογίας, ιστορικό καρκίνου του μαστού, ενερ-
γός ηπατική νόσος, ιστορικό καρκίνου του ενδομητρίου 
(στάδιο ≥ 2 ή στάδιο 1 με θετικούς λεμφαδένες και εν 
τω βάθει διήθηση), ιστορικό θρομβοεμβολικής νόσου, 
συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.

ςχετικές αντενδείξεις: Ενεργός χολοκυστοπάθεια 
(σε περίπτωση αγωγής υποκατάστασης είναι προτιμό-
τερο να χρησιμοποιούνται σκευάσματα διαδερμικής 
απελευθέρωσης), ιστορικό ημικρανίας, αυξημένα επί-
πεδα τριγλυκεριδίων ορού (>400mg/dl), σαφώς θετικό 
οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού, ιστορικό 
νόσησης πλέον του ενός συγγενούς α΄ βαθμού, ιστορι-
κό ινομυωμάτων, υπερπλασία των εκφορητικών πόρων 
του μαστού με κυτταρική ατυπία.

Summary
Papadopoulos Ath, Tsalikis Tr, Sortsis A
Gynaecologic cancer and menopause
Helen Obstet Gynecol 19(3):283-287, 2007

The relationship between menopause and gynae-
cologic cancer still remains unclear. In the present review 
article, literature data regarding the epidemiology and 
mechanisms of the influence of the menopause on the 
incidence risk of the breast cancer, endometrial cancer, 
ovarian cancer and vulvar cancer are presented. Also, 
update trends about the role of risk factors related with 
the menopause like obesity and hormone replacement 
therapy in the epidemiology of the gynaecologic cancer 
are discussed. 

Key words: menopause, gynaecologic cancer, obesity.
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