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Περίληψη
Η φαρμακευτική πρόληψη (chemoprevention) του γυναικολογικού καρ
κίνου έχει ως στόχο, μέσω της βελτίωσης των γνώσεών μας γύρω από την
καρκινογένεση, την παρεμπόδιση του αρχικού καρκινογόνου συμβάντος
σε ένα κύτταρο και την άρση της δράσης πιθανών προαγωγών της καρκι
νογένεσης με τη χρήση συγκεκριμένων φαρμάκων ή και ουσιών που περιέ
χονται στη διατροφή μας. Κλινικά, βιολογικά, επιδημιολογικά καθώς και
πειραματικά δεδομένα συνετέλεσαν στο να αναγνωρισθεί ο καθοριστικός
ρόλος του HPV στην παθογένεια του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας,
η σπουδαιότητα της αντιρροπιστικής δράσης της προγεστερόνης στο ενδο
μήτριο, ο ρόλος της διαδικασίας ανανέωσης του επιθηλίου της κάψας της
ωοθήκης, όπως και η αιτιολογική σχέση οιστρογόνων και καρκινογένεσης
στο μαστό. Όλα αυτά προσφέρουν μία αφετηρία για τη φαρμακευτική
πρόληψη του γυναικολογικού καρκίνου.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η φαρμακευτική πρόληψη του γυναι
κολογικού καρκίνου και πιο συγκεκριμένα η πρωτογενής, χωρίς να γίνε
ται μνεία των χειρουργικών μεθόδων πρόληψης, καθώς και της δευτερο
γενούς πρόληψης.
Γενικά, στόχοι της φαρμακευτικής πρόληψης (chemoprevention) είναι
η παρεμπόδιση του αρχικού καρκινογόνου συμβάντος σε ένα κύτταρο και
η άρση της δράσης πιθανών προαγωγών της καρκινογένεσης με τη χρήση
συγκεκριμένων φαρμάκων ή και ουσιών που περιέχονται στη διατροφή.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της πρωτογενούς φαρμακευ
τικής πρόληψης είναι η βελτίωση των γνώσεών μας σχετικά με την καρκι
(1)
νογένεση .
Διάφορες φαρμακευτικές ουσίες, αλλά και ουσίες της καθημερινής μας
διατροφής, ακόμη δε και αλλαγή στον τρόπο ζωής (lifestyle) φαίνεται ότι
ασκούν σε κάποιο βαθμό, άλλοτε άλλον, προστατευτική δράση εναντίον
του γυναικολογικού καρκίνου (πίνακας 1).
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
Φαίνεται πλέον σίγουρο ότι βρισκόμαστε στο τέλος μιας οδύσσειας
που ξεκίνησε πριν από 160 χρόνια, όταν ο καθηγητής Rigoni-Stern στην
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Βερόνα της Ιταλίας ανακοίνωνε, μεταξύ άλλων, τη ση
μαντική διαφορά στη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου
του τραχήλου της μήτρας μεταξύ άγαμων γυναικών και
(2)
καλογριών συγκρινόμενες με έγγαμες .
Η καθοριστική φάση ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια
στο εργαστήριο του zur Hausen στη Heidelberg της Γερ
μανίας, όπου αναγνωρίστηκε ο καθοριστικός ρόλος του
HPV 16 στην παθογένεια του καρκίνου του τραχήλου
(3)
της μήτρας . Σήμερα έχει αποδειχθεί ο ρόλος των HPV
ως απαραίτητη αιτία στη δημιουργία του καρκίνου του
(4)
τραχήλου της μήτρας και λύθηκε σε μεγάλο μέρος το
(5)
πολύπλοκο puzzle της ιογενούς ογκογένεσης .
Η ανάπτυξη του καρκίνου του τραχήλου είναι τελικά
μια σταδιακή, συνδυασμένη διεργασία επίμονης HPV
(6)
(7)
λοίμωξης , διαταραχής των ιικών ογκογονιδίων και
(8)
συσσώρευσης περαιτέρω γενετικών δεδομένων . Η πα
ρατήρηση ότι η L1, κύρια πρωτεΐνη του ιικού καψιδίου,
έχει την ενδογενή ικανότητα να σχηματίζει μόρια που
προσομοιάζουν με τον ιό, (virus-like particles) VLP,
προσέφερε ένα μεγάλο τεχνολογικό πλεονέκτημα για
(9)
την παρασκευή του εμβολίου έναντι του HPV . Η έρευ
να γύρω από το θέμα του εμβολίου είναι εκτεταμένη.
Ήδη μεγάλος αριθμός γυναικών, σε προχωρημένες κλι
νικές μελέτες, έχει εμβολιαστεί με το εμβόλιο HPV 16
VLP και μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτε
(10)
ρα ενθαρρυντικά . Εκτός από το μονοδύναμο HPV 16
VLP ήδη δοκιμάζεται και το διδύναμο για τους τύπους
16 και 18, καθώς και το τετραδύναμο για τα στελέχη 6,
(11-13)
. Η παρασκευή του εμβολίου έναντι
11, 16 και 18
του HPV φαίνεται ότι θα δώσει λύση στο πρόβλημα του
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, αν και υπάρχουν
αρκετά εμπόδια που πρέπει να υπερκεραστούν.
Φυσικά δε θα πρέπει να παραληφθεί ότι οι ιοί 16,
18, 31 και 35 του HPV εντοπίζονται στο 80% των πε
ριπτώσεων καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και η
απουσία διασταυρούμενης αντίδρασης μεταξύ των IgG
αντισωμάτων και των διαφόρων τύπων VLP πιθανόν να
καθιστά απαραίτητη τη δημιουργία ενός πολυδύναμου
(14)
εμβολίου με διάφορους τύπους VLP . Ακόμη, όπως
φαίνεται από επιδημιολογικές μελέτες, δεδομένης της
προτίμησης ορισμένων τύπων του ιού σε ορισμένες γε
ωγραφικές περιοχές, πιθανόν θα πρέπει να είναι εξει
δικευμένο, για τους τύπους του ιού στη συγκεκριμένη
(15)
περιοχή . Τέλος, δε θα πρέπει να παραγνωρίζεται η
σημασία ορισμένων κοινωνικοοικονομικών παραγό
ντων. Για παράδειγμα, το οικονομικό κόστος για μαζι
κό εμβολιασμό θα είναι τεράστιο. Πώς θα καλυφθεί;
Ποιος πρέπει και ποιος θέλει να εμβολιαστεί; Θα εμβο
λιαστούν και οι άνδρες; Θα δεχθούν οι γονείς να εμβο
λιάσουν τους γιους τους, οι άνδρες να εμβολιαστούνε οι
ίδιοι για μια ασθένεια που δεν πρόκειται να προσβάλει
τους ίδιους; Θα γίνει ο εμβολιασμός αποδεκτός σε πο
λιτισμικούς κύκλους με αυστηρή σεξουαλική ηθική; Τα
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ερωτήματα και τα εμπόδια είναι όπως φαίνεται αρκε
τά. Το κέρδος, όμως, θα είναι τεράστιο, άρα πρέπει να
θεωρείται βέβαιο ότι ο μαζικός εμβολιασμός θα γίνει
τα επόμενα χρόνια.
Όσον αφορά στη χρήση ενισχυτών του ανοσοποιητι
κού συστήματος, αυτή απευθύνεται σε ασθενείς με HIV
λοίμωξη ή σε ασθενείς που βρίσκονται σε ανοσοκαταστο
λή και οι οποίες έχουν αυξημένη πιθανότητα λοίμωξης
(16-20)
.
με HPV και νεοπλασματικών βλαβών του τραχήλου
Επομένως, η υποστήριξη της άμυνας του ανοσοποιητικού
συστήματος, πέραν της αντιμετώπισης του πρωτοπαθούς
παράγοντα, έμμεσα βοηθά στην πρόληψη της HPV λοίμω
ξης και της καρκινογένεσης στον τράχηλο.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ
Κλινικά, βιολογικά και επιδημιολογικά δεδομένα
δείχνουν ότι παρατεταμένη οιστρογονική διέγερση
του ενδομητρίου χωρίς την αντιρροπιστική δράση της
προγεστερόνης αυξάνει τον κίνδυνο υπερπλασίας και
ανάπτυξης καρκίνου του ενδομητρίου.
Τα πλέον χρησιμοποιούμενα φάρμακα, που χορηγού
νται φυσικά για άλλο λόγο αλλά έχει αποδειχθεί ότι
μειώνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του ενδομη
τρίου, είναι τα αντισυλληπτικά από του στόματος. Προ
οπτικές μελέτες έδειξαν ότι ο συνδυασμός οιστρογόνου
και προγεσταγόνου μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης
(22)
καρκίνου του ενδομητρίου . Φαίνεται ότι η προστα
τευτική δράση είναι ανάλογη της διάρκειας χρήσης του
φαρμάκου. Χρήση αντισυλληπτικών για τουλάχιστο 12
μήνες μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του εν
(23)
δομητρίου κατά 40% . Αυτή η μείωση ανέρχεται σε
80% σε γυναίκες που λαμβάνουν αντισυλληπτικά από
(24)
του στόματος για τουλάχιστον μια δεκαετία . Επιπλέ
ον, η προστατευτική δράση εξακολουθεί να υφίσταται
και μετά τη διακοπή των αντισυλληπτικών. Υποστηρίζε
ται ότι η προστασία αυτή διαρκεί μέχρι και 20 χρόνια
(25)
από τη διακοπή των αντισυλληπτικών . Η λήψη συν
δυασμένων αντισυλληπτικών από του στόματος ίσως
να είναι ο λόγος μείωσης της συχνότητας καρκίνου του
ενδομητρίου σε γυναίκες μικρότερες των 55 ετών, που
παρατηρήθηκε στη Δανία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο
(26)
Βασίλειο .
Τα GnRH ανάλογα επηρεάζουν τον πολλαπλασια
σμό των ενδομητρικών κυττάρων τόσο έμμεσα μέσω
του άξονα υποθάλαμος-υπόφυση-ωοθήκη, όσο και
άμεσα, δρώντας τοπικά στους GnRH-α υποδοχείς. Η
χρήση τους σε γυναίκες με υπερπλασία του ενδομητρί
ου έχει ως σκοπό την υποστροφή του υπερπλαστικού
ενδομητρίου και την αποφυγή ανάπτυξης αδενοκαρκι
(27-29)
.
νώματος
Ακόμη, σε νεαρές γυναίκες με ενδοκρινολογική δια
ταραχή (PCOS, μεταβολικό σύνδρομο, υπερ-, υποθυρε
οειδισμό, υπερπρολακτιναιμία κ.ά.), η οποία προκαλεί
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Φαρμακευτικές ουσίες που ασκούν προστατευτική δράση εναντίον του γυναικολογικού καρκίνου.
Τράχηλος
Εμβόλιο
έναντι HPV
l Ενισχυτές
του ανοσοποιητικού

Ενδομήτριο
Ωοθήκη
Μαστός
Αντισυλληπτικό
l Αντισυλληπτικό	
l SERMs
δισκίο
δισκίο
(Ταμοξιφαίνη,
l GnRH-ανάλογα
l Αναστολείς	ραλοξιφαίνη)
l Αναστολείς αρωματάσης
αγγειοτενσίνης ΙΙ	
l Αναστολείς αρωματάσης
l Αντιδιαβητικά (διγουανίδια)
l NSAIDs
l GnRH-ανάλογα
l Στατίνες		
l Διατροφικοί παράγοντες
			
			
			
l

l

ανωοθυλακιορρηξία -η ανωοθυλακιορρηξία μπορεί να
χαρακτηριστεί ως η αιτία για ανάπτυξη αδενοκαρκι
νώματος του ενδομητρίου- εφόσον αυτό είναι εφικτό,
πρέπει να γίνει αιτιολογική αγωγή. Στις υπόλοιπες περι
πτώσεις, επαρκής υποστήριξη με προγεσταγόνο (κυκλι
κή, συνδυασμένο αντισυλληπτικό χάπι, συνδυασμένο
με προγεσταγόνο ενδομήτριο σπείραμα) ή χορήγηση
GnRH αναλόγων μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρ
κίνου του ενδομητρίου(30-32).
Επίσης, η αντίσταση στην ινσουλίνη και η υπεριν
σουλιναιμία φαίνεται να σχετίζονται με πιο επιθετι
κή πορεία του συγκεκριμένου καρκίνου. Τα στοιχεία
επιβεβαιώνουν την άποψη της ανάγκης πρόληψης και
θεραπείας των μεταβολικών - ορμονικών διαταραχών
σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Σύμφωνα με αυτή την προ
σέγγιση, η χρήση αντιδιαβητικών φαρμάκων όπως δι
γουανιδίων αλλά και στατινών σε γυναίκες με τέτοιες
μεταβολικές διαταραχές, θα μπορούσε να συμβάλει στη
μείωση της ανάπτυξης καρκίνου του ενδομητρίου(33).
Τέλος, ο αναστολέας της αρωματάσης αναστραζό
λη συνιστά μια νέα φαρμακευτική προσέγγιση, όπου
απαιτείται καταστολή της σύνθεσης οιστρογόνων, για
την αντιμετώπιση της υπερπλασίας του ενδομητρίου, με
καλά αποτελέσματα(34).
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΩΟΘΗΚΩΝ
Όσον αφορά στη φαρμακευτική πρόληψη του καρκί
νου των ωοθηκών, ουσίες που χρησιμοποιούνται ή υπάρ
χουν στοιχεία ενδεικτικά ότι μπορούν να χρησιμοποιη
θούν, είναι τα από του στόματος αντισυλληπτικά, ανά
λογες με τη βιταμίνη Α ουσίες, ουσίες που μπλοκάρουν
την COX-1 και COX-2 και τα NSAIDs, αναστολείς της
αγγειοτενσίνης ΙΙ και τέλος, η γονιδιακή θεραπεία.
Σήμερα θεωρείται βέβαιο από την κλινική εμπειρία,
ότι παράγοντες που καταστέλλουν την ωορρηξία μειώ
νουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου στην ωοθήκη. Η
προστατευτική δράση των αντισυλληπτικών αποδίδεται
στην αναστολή της ωοθυλακιορρηξίας και της ακολου
θούμενης διαδικασίας ανανέωσης του επιθηλίου της
κάψας. Γυναίκες που έλαβαν αντισυλληπτικά έχουν

40% μικρότερη πιθανότητα να αναπτύξουν καρκίνο ωο
θηκών, συγκρινόμενες με όσες δεν έλαβαν ποτέ(24). Η
λήψη αντισυλληπτικών για 10 ή περισσότερα έτη μειώ
νει τον κίνδυνο κατά 80%(35). Αυτή η προστασία διαρκεί
για 2 δεκαετίες από το χρόνο διακοπής τους(35-36). Σκευά
σματα με υψηλότερες δόσεις προγεσταγόνων προστα
τεύουν περισσότερο από το διπλάσιο, συγκρινόμενα με
σκευάσματα χαμηλής περιεκτικότητας(37). Όσον αφορά
στην προστατευτική δράση των αντισυλληπτικών σε φο
ρείς μεταλλάξεων στο BRCΑ1 ή BRCΑ2 γονίδιο, που
ευθύνονται για το 90% του οικογενούς καρκίνου των
ωοθηκών, τα αποτελέσματα των περισσοτέρων μελετών
επιβεβαιώνουν την κλινική εμπειρία(36,38-42). Μια μελλο
ντική αντιμετώπιση του όλου θέματος φαίνεται να είναι
η γονιδιακή θεραπεία σε αυτά τα άτομα, κάτι που προς
το παρόν είναι ανέφικτο, αλλά τα αποτελέσματα πειρα
ματικών μελετών σε ποντίκια ήταν ενθαρρυντικά.
Χορήγηση σκευασμάτων βιταμίνης Α και ανάλογών
της, όπως η φενρετινίδη (4-υδροξυ-φαινολ-ρετινοικό
οξύ), φαίνεται να προκαλούν μείωση του κινδύνου καρ
κινογένεσης των ωοθηκών όταν χορηγούνται σε γυναί
κες με καρκίνο μαστού(43-44).
Η επιλογή της κυκλοοξυγενάσης-1 (COX-1) που μα
ζί με την COX-2, καταλύουν την μετατροπή του αραχι
δονικού σε προσταγλανδίνες, ως αποτελεσματικού στό
χου για την πρόληψη του καρκίνου των ωοθηκών, μένει
να τεκμηριωθεί περαιτέρω στο μέλλον(45).
Επίσης, μακροχρόνια λήψη μη στεροειδών αντιφλεγ
μονωδών φαρμάκων (NDSAIDs), που μπλοκάρει μη
εκλεκτικά την COX-2, δείχνει να προστατεύει από την
ανάπτυξη και του καρκίνου της ωοθήκης, παρεμποδίζο
ντας αποτελεσματικά τη χημικά προκληθείσα καρκινο
γένεση των επιθηλιακών όγκων(46).
Τέλος, ενδιαφέρουσα στρατηγική πρόληψης του καρ
κίνου των ωοθηκών ίσως να συνιστά η χρήση ουσιών
που αναστέλλουν τη σύνθεση της αγγειοτενσίνης ΙΙ, δε
δομένου ότι δρα όχι μόνο προκαλώντας σύσπαση των
αγγείων, αλλά και προάγοντας την ανάπτυξη, μέσω των
υποδοχέων τύπου Ι, της αγγεοτενσίνης ΙΙ (AT1R), οι
οποίοι εκφράζονται λειτουργικά στον καρκίνο των ωο
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θηκών και εμπλέκονται στην ανάπτυξη του όγκου και
στην αγγειογέννεση(47).
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος
που προσβάλλει τη γυναίκα(48). Κλινικά και πειραματι
κά δεδομένα στηρίζουν την άποψη ότι η σχέση οιστρο
γόνων και καρκινογένεσης είναι αιτιολογική(49). Αυτό
προσφέρει μια αφετηρία για τη φαρμακευτική πρόλη
ψη.
Οι πρώτες ενδείξεις ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί
η ταμοξιφαίνη στη χημειοπροφύλαξη προέρχονται από
μελέτες όπου χορηγήθηκε επικουρικά (adjuvant). Σε
μια μεταανάλυση διαπιστώθηκε μείωση του κινδύνου
ανάπτυξης καρκίνου στον άλλο μαστό κατά 47%(50).
Έτσι, δοκιμάστηκε η ταμοξιφαίνη και η ραλοξιφαίνη
σε μελέτες πρόληψης.
Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 εξετάστη
κε σε υγιείς γυναίκες η ασφάλεια και η τοξικότητα της
ταμοξιφαίνης. Η οξεία τοξικότητα ήταν ελάχιστη(51).
Την ίδια περίοδο δημοσιεύτηκε μια άλλη μελέτη, όπου
η χορήγηση ταμοξιφαίνης προκαλούσε μείωση της συ
χνότητας εμφάνισης καρκίνου στον άλλο μαστό, στα
πλαίσια της πρωτογενούς θεραπείας του καρκίνου του
μαστού(52). Αυτά τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα
οδήγησαν στην πρωτοβουλία σύστασης τριών μεγάλων
πολυκεντρικών μελετών, όπου η χημειοπροφύλαξη με
ταμοξιφαίνη εκτιμήθηκε συγκριτικά με χορήγηση ει
κονικού φαρμάκου: η αγγλική Royal-Marsden-/IBIS,
η αμερικάνικη NSABP-P1-/BCPT (γνωστή ως “Βreast
Cancer Prevention Trial”) και η ιταλική ΙΝΤ.
Η χορήγηση ραλοξιφαίνης στην ελεγχόμενη με εικο
νικό φάρμακο μελέτη MORE καθώς και στην CORE,
μια διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη επίσης με
εικονικό φάρμακο μελέτη, μείωσε τον κίνδυνο εμφάνι
σης οιστρογονοεξαρτώμενου καρκίνου του μαστού(53).
Η ραλοξιφαίνη σήμερα μελετάται για την επίδρασή της
στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του μα
στού στη μελέτη Ruth. Επιπρόσθετα, μελετάται σε μια
απευθείας συγκριτική μελέτη με την ταμοξιφαίνη, γνω
στή ως “Study of Tamoxifene and Raloxifene’’ (STAR).
H ταμοξιφαίνη και η ραλοξιφαίνη ήταν αποτελεσματι
κές μόνο σε όγκους με θετικούς οιστρογονικούς υποδο
χείς(54), ενώ η σημασία της οιστραδιόλης στη δράση των
αντιοιστρογόνων τεκμηριώνεται από μία υποανάλυση
της MORE μελέτης, έχοντας υπ΄ όψιν ότι γυναίκες με
υψηλά επίπεδα οιστραδιόλης ανέπτυξαν συχνότερα
καρκίνο του μαστού(55), αλλά και είχαν μεγαλύτερο
όφελος από την ταμοξιφαίνη. Το μεγαλύτερο κλινικό
όφελος δείχνει να παρουσιάζουν προεμμηνοπαυσιακές
γυναίκες χωρίς μήτρα και γυναίκες με αυξημένο κίνδυ
νο για καρκίνο του μαστού. Μεγάλες προσδοκίες έχουν
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εναποτεθεί στη μελέτη STAR, καθώς και στις άλλες με
λέτες που σχετίζονται (CORE, Ruth, IBIS II).
Όσον αφορά στη χημειοπροφύλαξη με τον αναστο
λέα της αρωματάσης αναστροζόλη, αυτή έχει τόσο στην
παρηγορική θεραπεία, όσο και σε επικουρικές καταστά
σεις μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα συγκριτικά με
την ταμοξιφαίνη. Ιδιαίτερα φαίνεται να περιορίζεται
σε μεγαλύτερο βαθμό η εμφάνιση καρκίνου στον άλλο
μαστό, όπως απεδείχθη στη μελέτη ATAC (Arimidex,
Tamoxifen, Alone or Combination)(56,57).
Η άποψη των Pike και συν ότι η καταστολή της ωοθη
κικής λειτουργίας με LHRH αγωνιστές, όπως η γκοζε
ρελίνη, θα μείωνε τον κίνδυνο για καρκίνο μαστού(58),
επανεξετάζεται σε μελέτες με το συνδυασμό LHRH
αγωνιστή, ταμοξιφαίνη και HRT, αποδεικνύοντας ότι ο
συνδυασμός μπορεί να γίνει ανεκτός και σχετίζεται με
μείωση της μαστογραφικής πυκνότητας(59-61).
Επίσης, σχετικά με το ρόλο της διατροφής στην πρό
ληψη του καρκίνου του μαστού, η προστατευτική δράση
ενός αναλόγου της βιταμίνης Α, φενρετινίδη, σε συν
δυασμό με ταμοξιφαίνη(62), όπως και αναστολείς της
tyrosine kinase cyclooxygenase 2 και histone πιθανόν να
οδηγούν σε μείωση του καρκίνου του μαστού με αρνητι
κούς υποδοχείς(63).
Τέλος, η βιταμίνη Ε ίσως να αναστέλλει την ανάπτυ
ξη όγκων με θετικούς οιστρογονικούς υποδοχείς, διαφο
ροποιώντας την κυτταρική ανταπόκριση στα οιστρογό
να(64), ενώ η βιταμίνη D και το ασβέστιο σχετίζονται με
μικρότερη πυκνότητα στο μαστό σε προεμμηνοπαυσια
κές γυναίκες και ίσως βοηθούν στην πρόληψη του καρ
κίνου του μαστού(65).
Η ASCO, ήδη από τον 8ο του 2002, ανακοίνωσε σε
ότι αφορά τη χημειοπροφύλαξη των γυναικών με σχετι
κό κίνδυνο για καρκίνο του μαστού 1,66% και άνω στην
πενταετία, ότι θα μπορούσαν να χορηγηθούνε 20mg/d
ταμοξιφαίνης. Ραλοξιφαίνη, αναστολείς της αρωματά
σης και λοιποί παράγοντες συνιστώνται στα πλαίσια
κλινικών μελετών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σε ότι αφορά τη φαρμακευτική πρόληψη του καρ
κίνου του τραχήλου, τα δεδομένα για την προφύλαξη
που παρέχει το εμβόλιο έναντι του HPV είναι επαρκή
και ικανοποιητικά. Σχετικά με το ενδομήτριο, μόνο για
τα συνδυασμένα αντισυλληπτικά από του στόματος τα
δεδομένα μπορούν να χαρακτηριστούν επαρκή. Για τις
άλλες ουσίες, αναστολείς της αρωματάσης, αντιδιαβητι
κά και GnRH ανάλογα, τα στοιχεία είναι περιορισμένα
και ενδεικτικά. Επαρκή βιβλιογραφικά δεδομένα για
την προστατευτική δράση των αντισυλληπτικών από
του στόματος υπάρχουν και για την ωοθήκη, ενώ τα
στοιχεία είναι απλώς ενδεικτικά για τα NSAIDs, ουσί
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ες ανάλογες της βιταμινης Α και για τους αναστολείς
της σύνθεσης της αγγειοτενσίνης ΙΙ. Αναφορικά με το
μαστό, η χημειοπροφύλαξη του καρκίνου του μαστού με
ταμοξιφαίνη θα μπορούσε να συζητηθεί για μια μικρή
ομάδα γυναικών με υψηλό κίνδυνο για καρκίνο του μα
στού και χαμηλό ρίσκο για τις παρενέργειες της ταμοξι
φαίνης.
Summary
Argyriou Th, Vavilis D, Bontis I
Chemoprevention of the gynaecological cancer
Hellen Obstet Gynecol 18(1): 61-67, 2006
The chemoprevention of the gynaecological cancer
aims, through the improvement of our knowledge on
carcinogenesis, at the prevention of the initial cancerous
event in a cell and the inhibition of the action of possible
promoters of carcinogenesis by the use of specific drugs
and/or substances that are contained in our nutrition.
Clinical, biological, epidemiological, as well as experi
mental data help us recognise the determining role of
HPV in the pathogenesis of cervical cancer, the signifi
cance of the counter/balancing action of progesterone
on the endometrium, the procedure of the regeneration
of the epithelium of the ovarian sheath, as well as the
causative relation of estrogens and cancer formation in
the breast. The above facts, serving as a starting point
for the chemoprevention of the gynaecological cancer.
Key-words: Cervical cancer, endometrial cancer, ovarian cancer, breast cancer, prevention, chemoprevention.
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