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ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ Ή ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ
Όγκοι - Γυναικολογικός Καρκίνος

Με τον όρο καρκίνο περιγράφονται ομάδες νοσημάτων που
η αιτία τους βρίσκεται σε κυτταρικό επίπεδο. Ο όρος
αναφέρεται σε υπερβολική και απρογραμμάτιστη ανάπτυξη
κυττάρων ενός οργανισμού όπου μέχρι την στιγμή που
ξεκίνησε η διαδικασία της καρκινογένεσης τα κύτταρα ήταν
φυσιολογικά. Οργανικά ο καρκίνος είναι μια ασθένεια των
κυττάρων, κατά την οποία τα κύτταρα δεν πεθαίνουν με την
ίδια συχνότητα που γεννιούνται, δηλαδή χαλάει ο ρυθμός
θανάτου (απόπτωσης) των κυττάρων, με αποτέλεσμα να
γεννιούνται πάρα πολλά κύτταρα και να πεθαίνουν λίγα.
Φυσιολογικά, η μήτρα είναι ένα όργανο που έχει σχήμα και
μέγεθος αχλαδιού, και αποτελείται από το σώμα, το
ενδομήτριο, δηλαδή το εσωτερικό της (εκεί αναπτύσσεται το
έμβρυο) και τον τράχηλο. Η μήτρα βρίσκεται στην μικρή
πύελο της γυναίκας. Ο καρκίνος της μήτρας αναπτύσσεται
στο
ενδομήτριο
ή
στο
σώμα
της.
Ο καρκίνος του ενδομητρίου είναι ένας από τους
συνηθέστερους καρκίνους του γυναικείου γενετικού
συστήματος.
Σε
ποσοστό
70%
εμφανίζεται
στις
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες κυρίως μεταξύ 55 και 65
χρονών.
Κάθε γυναίκα που μετά τον 1 χρόνο που έχει σταματήσει η
περίοδος ξαναδεί αίμα, θα πρέπει άμεσα να επισκεφθεί τον
γυναικολόγο. Βεβαίως οι γυναίκες που βρίσκονται στο 40ο
έως 50ο έτος της ηλικίας τους που τους παρουσιάζονται
ανωμαλίες στην περίοδο όπως μεγάλη διάρκεια, αύξηση της
ποσότητας του αίματος και συχνότερη εμφάνιση της
περιόδου σε σχέση με πριν, πρέπει επίσης να επισκεφθούν
τον Γυναικολόγο.

Αιτιολογικοί παράγοντες του καρκίνου του
ενδομητρίου
Η πραγματική αιτία του καρκίνου του ενδομητρίου είναι
άγνωστη.
Πολλοί από τους παράγοντες που σχετίζονται με την
ανάπτυξη όγκου στην μήτρα συνδέονται με την αυξημένη
παραγωγή οιστρογόνων σε αυτήν. Έτσι αυξημένη
συχνότητα παρατηρείται :











Σε γυναίκες στο αίμα τον οποίον κυκλοφορούν πολλά
οιστρογόνα είτε γιατί δεν κάνουν ωορρηξία, όπως στις
πολυκυστικές ωοθήκες, είτε διότι λαμβάνουν
οιστρογόνα ως θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης
κατά την εμμηνόπαυση.
Σε παχύσαρκες γυναίκες (στο λιπώδη ιστό παράγονται
οιστρογόνα).
Σε διαβητικές γυναίκες.
Σε γυναίκες που έκαναν πολλές προσπάθειες
εξωσωματικής γονιμοποίησης.
Σε γυναίκες που έχουν πολλά χρόνια περίοδο (πρόωρη
εμμηναρχή και καθυστερημένη εμμηνόπαυση).
Σε γυναίκες που κάνουν θεραπεία με αντιοιστρογόνα
για καρκίνο μαστού (τα αντιοιστρογόνα σταματούν την
ανάπτυξη του καρκίνου του μαστού ενώ αντίθετα
έχουν οιστρογονική επίδραση στη μήτρα. Βέβαια η
πιθανότητα να αναπτυχθεί καρκίνος στο ενδομήτριο
είναι μικρή σε σχέση με αυτό που προσφέρει η
θεραπεία αυτή στο μαστό της γυναίκας.

Τι πρέπει να κάνω για να μην πάθω καρκίνο του
τραχήλου της μήτρας;
Όλες οι γυναίκες οφείλουν να κάνουν:
α) Τεστ-Παπανικολάου μία φορά το χρόνο, ξεκινώντας ένα
χρόνο μετά την πρώτη τους σεξουαλική επαφή. Αν όλες οι
γυναίκες κάνουν Τεστ-Παπανικολάου κάθε χρόνο δεν θα
υπάρχει καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, διότι με το
Τεστ Παπανικολάου ανευρίσκονται οι υψηλού βαθμού
δυσπλασίες που είναι προκαρκινικές καταστάσεις και
θεραπεύονται πολύ απλά, με τοπική αφαίρεση της βλάβης,
και έτσι η γυναίκα δεν προχωράει ποτέ σε ανάπτυξη
καρκίνου του τραχήλου.
β) επίσης υπάρχει τώρα πια το εμβόλιο κατά των ιών που
προκαλούν τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Όλες οι
κοπέλες από 12 ετών πρέπει να εμβολίζονται κατά των HPV
ιών.
Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά, δύο είδη εμβολίων :
1) το Gardasil που προστατεύει από λοίμωξη από τους
HPV ιούς 6,11,16 και 18, και 2) το Cervarix που
προστατεύει από τη λοίμωξη από τους HPV τύπους 16 και
18, οι οποίοι είναι οι πλέον καρκινογόνοι. Επειδή και τα δύο
εμβόλια είναι μόνο για τους ογκογόνους τύπους 16 και 18,
δεν μπορούν να εξασφαλίσουν προστασία 100% από τον
καρκίνο του τραχήλου, διότι υπάρχουν και άλλοι ογκογόνοι
τύποι HPV (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59,

68). Όμως έχει αποδειχτεί ότι βοηθάνε συνεργικά και για
την προστασία εν μέρη από κάποιους επιπλέον HPV
ογκογόνους τύπους. Πάντως οι τύποι 16 και 18 είναι οι πιο
συχνοί και κακοηθέστεροι.
γ) επίσης η υγιεινή διατροφή, με φρούτα και λαχανικά, ο
επαρκής ύπνος και η διακοπή του καπνίσματος αποτελούν
βασικές προϋποθέσεις για καλή άμυνα του οργανισμού, και
αποφυγή της ανάπτυξης καρκίνου του τραχήλου της
μήτρας. Έχει αποδειχθεί ότι η διακοπή του καπνίσματος,
υποστρέφει (εξαφανίζει) γρηγορότερα και σε μεγάλο βαθμό
τις δυσπλασίες του τραχήλου.

Αιτίες ανάπτυξης του καρκίνου τραχήλου της
μήτρας
Η μόλυνση από τον ανθρώπινο θηλωματοϊό (HPV) είναι ο
σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη
καρκίνου του τραχήλου. Ο ιός των ανθρωπίνων
κονδυλωμάτων, γνωστός σαν Human Papilloma Virus ή
HPV, θεωρείται σαν μια πιθανή αιτία του καρκίνου τραχήλου
της μήτρας. Συχνά είναι ανιχνεύσιμος στον τράχηλο
γυναικών που πάσχουν από τον καρκίνο αυτό. Υπάρχουν 80
τύποι του ιού HPV. Η μόλυνση του τραχήλου από τον
ανθρώπινο θηλωματοϊιό (HPV) αποτελεί την πιο κοινή αιτία
του καρκίνου του τραχήλου.
Εντούτοις, δε θα αναπτύξουν καρκίνο του τραχήλου όλες οι
γυναίκες που έχουν μολυνθεί από HPV. Γυναίκες που δεν
παρακολουθούνται τακτικά με Τεστ Παπανικολάου, το οποίο
χρησιμεύει στην ανίχνευση κυττάρων που έχουν προσβληθεί
από HPV ή άλλου είδους παθολογικών κυττάρων στον
τράχηλο, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου
του τραχήλου. Άλλοι πιθανοί παράγοντες κινδύνου είναι οι
εξής:




Πρώτη σεξουαλική επαφή σε νεαρή ηλικία: Οι γυναίκες
που ήσαν σεξουαλικά δραστήριες σε μια νεαρή ηλικία
και που είχαν πολλούς ερωτικούς συντρόφους έχουν
περισσότερο κίνδυνο να παρουσιάσουν τον καρκίνο
αυτό. Όσο νωρίτερα στην ηλικία αρχίσει την σεξουαλική
δραστηριότητα μια γυναίκα τόσο περισσότερο είναι
αυξημένος ο κίνδυνος της για την ασθένεια.
Μεγάλος αριθμός ερωτικών συντρόφων: Το ίδιο επίσης
ισχύει με τον αριθμό των ερωτικών συντρόφων με
αποτέλεσμα, αυτές με πολλούς να έχουν περισσότερο










κίνδυνο. Να σημειωθεί ότι ο καρκίνος αυτός είναι
σπάνιος στις παρθένες. Πιστεύεται ότι ο αυξημένος
κίνδυνος στις γυναίκες με πολλούς ερωτικούς
συντρόφους και σ΄ αυτές που αρχίζουν σε μικρή ηλικία
το σεξ, έχει σχέση με την μόλυνση με τον ιό HPV.
Τεστ Παπανικολάου: Οι γυναίκες που δεν έκαναν ποτέ
τεστ Παπανικολάου ή δεν το κάνουν όσο θα έπρεπε,
έχουν ψηλότερο κίνδυνο να παρουσιάσουν ΚΤΜ. Σε
πολλές περιπτώσεις το τεστ μπορεί να ανιχνεύσει
προκαρκινικές αλλοιώσεις. Υπάρχουν 3 ειδών
αυξανόμενης σοβαρότητας αλλοιώσεις, CIN I, CIN II και
CIN III.
Μεγάλος αριθμός τοκετών.
Κάπνισμα.
Διατροφή φτωχή σε βιταμίνες Α και C.
Χρήση αντισυλληπτικών από το στόμα (σε μορφή
δισκίων).
Ανοσοκαταστολή (πτώση της άμυνας του οργανισμού).
AIDS: Οι γυναίκες που πάσχουν από AIDS.

Τι είναι το εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχήλου
της μήτρας;
Είναι ένα εμβόλιο που προφυλάει από δύο στελέχη του HPV
(τύποι 16 και 18). Οι τύποι αυτοί προκαλούν το 70% των
περιπτώσεων καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Οι
γυναίκες που εμβολιάζονται δεν «κολάνε» τους δύο αυτούς
τύπους του ιού. Το εμβόλιο ΔΕΝ προστατεύει από τα
υπόλοιπα καρκινογόνα στελέχη και γι’ αυτό ο ετήσιος
έλεγχος με τεστ Παπανικολάου πρέπει να συνεχιστεί και στις
γυναίκες που εμβολιάστηκαν.

Προφυλάει το εμβόλιο και από τα κονδυλώματα;
Το ένα από τα δύο εμβόλια που κυκλοφορούν (Gardasil)
προφυλάει και από τους τύπους 6 και 11, που είναι
υπεύθυνοι για τα κονδυλώματα σε ποσοστό 90%. Ωστόσο
πρέπει να τονιστεί ότι τα κονδυλώματα δεν προξενούν
καρκίνο.

Είναι ασφαλές;
Ναι. Το εμβόλιο έχει γίνει από το 2006 αποδεκτό από το
FDA και το CDC. Έχει μελετηθεί σε χιλιάδες γυναίκες ηλικίας
9 – 26 ετών σε όλο τον κόσμο και η ασφάλειά του συνεχίζει
να παρακολουθείται από το FDA και το CDC. Περιέχει μόνο
τις πρωτείνες του περιβλήματος, ΟΧΙ τον ίδιο τον ιό, έτσι δεν
υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης.

