Κεφάλαιο 6_Εξετάσεις screening για καρκίνους μαστού, ωοθηκών &
ενδομητρίου με σχετική συμβουλευτική

6.1 Καρκίνος του μαστού (ΚΜ)
Για το screening του ΚΜ υπάρχουν περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία σε σύγκριση με όλους τους άλλους
καρκίνους. Ωστόσο, πρακτικές που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν. και συστήνονται ακόμα, αμφισβητήθηκαν
έντονα. Όπως στο screening οποιουδήποτε καρκίνου, έτσι και στον ΚΜ, οι συστάσεις βασίζονται στον
συνδυασμό στοιχείων που περιλαμβάνουν τον κίνδυνο της νόσου, τα οφέλη και τις παρενέργειες του screening
και, φυσικά, το κόστος. Έτσι, πρέπει να απαντηθούν ερωτήματα. όπως σε ποιες γυναίκες πρέπει να εφαρμόζεται
το screening ανάλογα με τον κίνδυνο, σε ποια ηλικία πρέπει να γίνεται η έναρξη, τα μεσοδιαστήματα του
screening, η ηλικία διακοπής του screening και ποιες μέθοδοι θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Για τις
οδηγίες αυτές, καθώς αποκτάται όλο και περισσότερη πληροφόρηση, λαμβάνονται υπόψη το ποσοστό των
ψευδώς θετικών (και αρνητικών) ευρημάτων και η “υπερδιάγνωση”. Η τελευταία συνδέεται με το γεγονός
ότι σε πληθυσμούς που ελέγχονται με screening διαπιστώνονται μεγαλύτερα ποσοστά της υπό μελέτη
νόσου συγκριτικά με τα “πραγματικά” ποσοστά της νόσου στον γενικό πληθυσμό. Από την άλλη, η έγκαιρη
ανίχνευση του ΚΜ ή ιδιαίτερα εντοπισμένων περιπτώσεων της νόσου έχει μεγάλη αξία αφού, σύμφωνα με
στοιχεία του 2011, σε ένα χρόνο >500.000 γυναίκες πέθαναν από ΚΜ παγκοσμίως και ο ΚΜ αποτελεί την
πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες παγκοσμίως. Στις δυτικές χώρες, τα προγράμματα screening
για ΚΜ οδήγησαν σε σημαντική ελάττωση της θνησιμότητας και βελτιωμένη πρόγνωση των ασθενών με
ΚΜ. Ωστόσο, σε άλλες χώρες (όπως την Ινδία), αν και υπάρχει αύξηση του αριθμού των ασθενών με ΚΜ, δεν
υπάρχουν οργανωμένα προγράμματα screening (Agrawal et al 2014). Στις ΗΠΑ, η θνησιμότητα από ΚΜ είναι
δεύτερη μετά τον καρκίνο του πνεύμονα στις γυναίκες. “Περιέργως”, τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ η συνολική
συχνότητα του ΚΜ έχει πέσει διεθνώς, υπήρξε μικρή αύξηση του μεταστατικού ΚΜ σε νεαρές γυναίκες (<39
ετών), στις οποίες δεν εφαρμόζονται απεικονιστικές μέθοδοι screening! Γενικότερα, για τις γυναίκες μέσου
κινδύνου <40 ετών, δεν συστήνεται screening για τον ΚΜ (Elmor 2015).
Η μαστογραφία (ΜΓ) μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση ενός όγκου του μαστού (Μ) πριν να γίνει
αυτός ψηλαφητός (Alfredo 2005). Έτσι, ακόμα και η συμβατική ΜΓ μπορούσε να βρει αλλοιώσεις διαμέτρου
<6 mm (Skiadopoulos et al 1999) ή χαρακτηριστικές συρρέουσες μικροαποτιτανώσεις (χωρίς ψηλαφητό όγκο)
και αυτή ακριβώς υπήρξε η αξία της στη δευτερογενή πρόληψη, δηλαδή η υποκλινική ανίχνευση του ΚΜ. Η
αυξημένη συχνότητα ΚΜ σε αρχόμενο στάδιο και in situ περιπτώσεις που έγινε τη δεκαετία του 1990 αποδόθηκε
στην εκτεταμένη εφαρμογή του screening. Ωστόσο, η αυξημένη συνολική έκθεση στη διάρκεια της ζωής σε
οιστρογόνα (και προγεσταγόνα) όπως και περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι πιθανό να συνετέλεσαν σε αυτή
την αύξηση. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γίνεται σύγκριση των μαστογραφικών ευρημάτων της νέας ΜΓ με
εκείνα της προηγούμενης. Η αυξημένη μαστογραφική πυκνότητα (πιθανό λόγω αυξημένου πολλαπλασιασμού
του αδενικού επιθηλίου-McNaught et al 2006) σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ΚΜ (Dilhuydy 2008). Έτσι,
έγιναν προσπάθειες αντικειμενικής εκτίμησης της μαστογραφικής πυκνότητας (Ζερβούδης, Ιατράκης και συν.
2008) και επιτυχής μέτρηση της μαστογραφικής πυκνότητας (MΠ) αρχικά σε περιβάλλον Μac ΟS (Iatrakis
et al 2008, Iatrakis et al 2010) και στη συνέχεια σε περιβάλλον Windows (Iatrakis et al 2011). Υποστηρίζεται
ότι η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων screening μπορεί να βελτιωθεί με τη χρησιμοποίηση της ΜΠ.
Φάνηκε, επίσης, ότι σε πυκνούς Μ, η ψηφιακή ΜΓ είναι “καλύτερη” από τη συμβατική.
Τελευταία, εθνικές διαφορές του κινδύνου για ΚΜ αποδόθηκαν σε διαφορές της ΜΠ (Mariapun et al
2015).
Ηλικία έναρξης και μεσοδιαστήματα: Δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες μελέτες για το screening του ΚΜ
σε γυναίκες <40 ετών. Επίσης, σε γυναίκες με αρχική ΜΓ screening στην ηλικία 35 έως 39 ετών (παλαιότερη
σύσταση ως μια ΜΓ “αναφοράς”), το ποσοστό επαναπρόκλησης της γυναίκας (για πιθανό ύποπτο εύρημα)
ήταν σχεδόν 13% ενώ η θετική προγνωστική αξία της μεθόδου ήταν μόλις 1,3%. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε
100 ΜΓ με ύποπτο εύρημα, πραγματική νόσος ανιχνευόταν μόνο σε 1,3 περιπτώσεις! Παρόλα αυτά, στις ΗΠΑ
(από όπου συχνά προέρχονται “guidelines” που ακολουθούνται διεθνώς), >30% των γυναικών ηλικίας 30-39
ετών ανάφεραν ότι είχαν κάνει μια ΜΓ.
Σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες, υπήρξαν συστάσεις για ΜΓ screening μετά την ηλικία των 50 ετών,
κάθε 2 (έως 3) έτη (αν και είναι άγνωστο το ιδανικό μεσοδιάστημα των ΜΓ). Αυτή η σύσταση υπάρχει και σε
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πρόσφατο άρθρο ανασκόπησης (Elmor 2015). Ωστόσο, οι οδηγίες της Αμερικανικής Εταιρείας του Καρκίνου
(American Cancer Society [ACS]) συστήνουν όλες οι γυναίκες μετά την ηλικία των 40 ετών να κάνουν
(ετήσιες) ΜΓ screening. Παρόμοιες οδηγίες εκδόθηκαν αρχικά από την Ομάδα Προληπτικών Υπηρεσιών
των ΗΠΑ (U.S. Preventive Services Task Force-USPSTF), το Εθνικό Δίκτυο για τον Καρκίνο (National
Comprehensive Cancer Network-NCCN), το Αμερικανικό Κολέγιο Ακτινολογίας (American College of
Radiology-ACR), το Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτήρων Γυναικολόγων (American College of Obstetricians
and Gynecologists-ACOG) και την Αμερικανική Ιατρική Εταιρεία (American Medical Association-ΑΜΑ).
Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε και ερευνητική μας ομάδα (Bastardis-Zakas, Iatrakis 2010). Ωστόσο,
το 2009, η USPSTF συμπέρανε ότι το μέγιστο όφελος στη θνησιμότητα του ΚΜ με τις λιγότερες δυσμενείς
επιδράσεις μπορεί να επιτευχθεί με την εκτέλεση ΜΓ κάθε δύο χρόνια, αρχίζοντας από την ηλικία των 50
ετών.
Τυχαιοποιημένες μελέτες έδειξαν ότι η ευαισθησία της ΜΓ είναι μεγαλύτερη (85%) σε γυναίκες
μεγαλύτερης ηλικίας (λίγο μετά τα 60) συγκριτικά με νεότερες (λίγο μετά τα 40) γυναίκες. Έτσι, η ευαισθησία
της ΜΓ βρέθηκε να είναι <75% στις νεότερες γυναίκες. Ένα μικρό πρόσθετο όφελος μπορεί να διαπιστωθεί αν
το screening αρχίσει στην ηλικία των 40 ετών. Η USPSTF συμπέρανε ότι η απόφαση έναρξης του screening
(ανά διετία) πριν από την ηλικία των 50 ετών πρέπει να εξατομικεύεται (Gregory & Sawaya 2010). Έτσι, για
γυναίκες μεταξύ 40 και 50 ετών, αντί για συστηματικό screening, αρκετοί θα σύστηναν συζήτηση σχετικά με
τους κινδύνους και τα οφέλη της ΜΓ και η απόφαση για ΜΓ να καθορίζεται από τον ιδιαίτερο κίνδυνο της
συγκεκριμένης γυναίκας (Elmor 2015). Πρέπει να ληφθούν υπόψη ότι στο σύνολο των ΚΜ, αρκετά μεγάλη
αναλογία ανήκει στις ηλικίες 40-49 (~15%) και ότι διαπιστώθηκε μεγαλύτερη επιβίωση των γυναικών με ΚΜ
στις ΗΠΑ σε σύγκριση με εκείνη της Ευρώπης (Ζερβούδης, Ιατράκης και συν. 2009, Munkarah et al 2011).
Επίσης, έγινε έντονη κριτική των οδηγιών της USPSTF. Για την έναρξη των ΜΓ screening στην ηλικία των
40 ετών συνηγορούν και πρόσφατες δημοσιεύσεις (Krontiras et al 2013). Μια γυναίκα υψηλού κινδύνου για
ΚΜ (με μητέρα ή αδελφή που είχαν ΚΜ) πρέπει να κάνει την πρώτη ΜΓ στην ηλικία των 40 ετών ή 10 χρόνια
νωρίτερα πριν από την ηλικία στην οποία διαγνώστηκε ο ΚΜ στη συγγενή, ανάλογα με το ποιο είναι πρώτο
χρονολογικά. Σε μελέτες μεγάλων πληθυσμών, φάνηκε ότι μειώνεται η θνησιμότητα >30% εφόσον η ΜΓ
γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε 2 έτη) σε γυναίκες >40 ετών (Tabar et al 1985).
Ηλικία διακοπής: Από το USPSTF συστήθηκε η συνέχιση των ΜΓ μέχρι την ηλικία των 74 ετών.
Άλλοι, σε γυναίκες >70 ετών, θα σύστηναν συνέχιση των ΜΓ αν το προσδόκιμο επιβίωσης είναι ≥10 έτη
(Elmor 2015).
To υπερηχογράφημα προτάθηκε ως πρόσθετο εργαλείο “screening” σε γυναίκες με πυκνούς
Μ (Alvarez & Jacobs 2011). Ωστόσο, αν και προτείνεται η χρήση του υπερηχογραφήματος μαζί με τη
μαστογραφία για βελτίωση της ευαισθησίας σε (νεότερες) γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό αυξημένου
κινδύνου για ΚΜ (με ή χωρίς αποδεδειγμένη μετάλλαξη του BRCA), αυτός ο συνδυασμός δεν φάνηκε αρκετός
στην έγκαιρη διάγνωση του ΚΜ (Kuhl et al 2005). Σε μεταγενεστέρη έρευνα, ο συνδυασμός μαστογραφίας
και υπερηχογραφήματος, σε γυναίκες αυξημένου κινδύνου για ΚΜ, ανίχνευσε περίπου 1-7 περισσότερες
περιπτώσεις ΚΜ σε κάθε 1.000 γυναίκες με κόστος την αύξηση των ψευδώς θετικών ευρημάτων (Berg et al
2008). Tο υπερηχογράφημα δεν εντάχθηκε στις μεθόδους screening σε σχετικά “guidelines” αν και υπάρχει
ειδικό μηχάνημα υπερηχογραφήματος του μαστού (με από ακινητοποίησή του) που έχει εγκριθεί και από το
FDA.
Εδώ και μερικά χρόνια, προτείνεται και η μαγνητική τομογραφία (ΜΤ) ως μέθοδος screening για τον
ΚΜ σε επιλεγμένες ομάδες γυναικών (Iatrakis & Vouxinou 2008). Η ACS και άλλοι οργανισμοί (βλέπε παρακάτω) συστήνουν την επιλεγμένη χρήση ΜΤ ως screening (MTS). Έτσι, συστήνεται η χρήση της ΜΤS σε
γυναίκες με μετάλλαξη των γονιδίων BRCA1 ή BRCA2, σε γυναίκες με συγγενείς πρώτου βαθμού (γονέας,
παιδί, αδελφός-αδελφή από ίδιους γονείς που έχουν την προηγούμενη μετάλλαξη) και σε ιστορικό ακτινοβολίας του θωρακικού τοιχώματος μεταξύ των ηλικιών 10 και 30. ΜΤS συστήνεται επίσης σε γυναίκες με
τα σύνδρομα Li Fraumeni (μεταλλάξεις του ογκοπροστατευτικού γονιδίου p53), Cowden (μεταλλάξεις του
ογκοπροστατευτικού γονιδίου PTEN) και Bannayan-Riley-Ruvalcaba που κληρονομούνται με αυτοσωματική επικρατούσα κληρονομικότητα και σχετίζονται με αυξημένη συχνότητα ΚΜ. Η ίδια σύσταση ισχύει για
γυναίκες με αυξημένη πιθανότητα να έχουν ένα από αυτά τα σύνδρομα με βάση το ιστορικό συγγενούς πρώτου βαθμού. Τέλος, ΜΤS συστήνεται σε γυναίκες των οποίων ο κίνδυνος ΚΜ σε όλη τη διάρκεια της ζωής
τους είναι >20%, χρησιμοποιώντας τρόπους αυτόματου υπολογισμού του κινδύνου με βάση το οικογενειακό
ιστορικό και άλλους παράγοντες (Lehman & Smith 2009 [National Comprehensive Cancer Network-NCCN
Guidelines). Η τελευταία σύσταση προκύπτει από το γεγονός ότι αυτές οι γυναίκες βρίσκονται σε ιδιαίτερα
αυξημένο κίνδυνο ΚΜ, αφού στον γενικό πληθυσμό ο κίνδυνος αυτός είναι <15% (Calhoun & Giuliano 2007).
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Αν και με αυξημένο οικονομικό κόστος, η ΜΤS φάνηκε πράγματι να αυξάνει την επιβίωση σε γυναίκες αυξημένου κινδύνου για ΚΜ (Saadatmand et al 2013).
Πρόσφατα, φάνηκε ότι ο συνδυασμός της ψηφιακής ΜΓ με την τομοσύνθεση (τρισδιάστατη απεικόνιση)
ανιχνεύει περισσότερες περιπτώσεις ΚΜ συγκριτικά με την εκτέλεση μόνο ψηφιακής ΜΓ στα πλαίσια του
screening (Skaane et al 2013). Ως τροποποίηση της ψηφιακής μαστογραφίας (ΨΜΓ), η τομοσύνθεση φάνηκε
να έχει όλα τα πλεονεκτήματα της συνηθισμένης (δισδιάστατης [full field digital mammography/FFDM])
ΨΜΓ. Επιπλέον, η με λεπτές τομές ανασύνθεση βελτιώνει την απεικόνιση μιας βλάβης με τον περιορισμό της
επιπροβολής των γειτονικών σχηματισμών. Τα διαθέσιμα στοιχεία υποστηρίζουν ότι αυτό το πλεονέκτημα
οδηγεί σε ακριβέστερη ερμηνεία, λιγότερα ψευδώς θετικά ευρήματα (βελτίωση της ειδικότητας) και υψηλότερα
ποσοστά ανίχνευσης καρκίνου (με λιγότερα ψευδώς αρνητικά ευρήματα [βελτίωση της ευαισθησίας]) κατά το
screening του ΚΜ (Ciatto et al 2013, Rose et al 2013, Sechopoulos 2013). Σήμερα, και στην Ελλάδα (και σε
ιδιωτικά κέντρα), υπάρχουν διαθέσιμοι ψηφιακοί μαστογράφοι που έχουν τη δυνατότητα τομοσύνθεσης, με
κύριο “επιχείρημα” τη βελτίωση της ανάλυσης των ψευδώς θετικών ευρημάτων. Ωστόσο, υπήρξε δημοσίευση,
με περιορισμένο αριθμό γυναικών, που έδειξε μικρότερη ευαισθησία της τομοσύνθεσης συγκριτικά με την
FFDM όσον αφορά τις ασβεστώσεις (Spangler et al 2011). Όπως και σε άλλες υπό εξέλιξη μεθόδους, η
διαχρονική βελτίωση της είναι αναμενόμενη. Η μέθοδος έχει εγκριθεί από το FDA ως μέθοδος screening.
Ωστόσο, δεν περιλαμβάνεται ως «υποχρεωτική» μέθοδος screening σε σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες.
Η αυτοεξέταση των μαστών (ΑΕΜ) θεωρήθηκε αποτελεσματική και οικονομικά συμφέρουσα
μέθοδος screening για την έγκαιρη ανίχνευση του ΚΜ (Baig & Ali 2006). Αν και δεν υπήρξε αναμφισβήτητη
απόδειξη ότι η ΑΕΜ ελαττώνει τη θνησιμότητα από τον ΚΜ, η ΑΕΜ συστήθηκε ως μέθοδος screening για
τον ΚΜ από την ηλικία των 25 ετών (Shipman & Fox 2002). Σήμερα, δεν υπάρχει ο αρχικός ενθουσιασμός
για αυτή τη μέθοδο (που δεν φάνηκε να αυξάνει την επιβίωση) και η USPSTF αποθαρρύνει τη “διδασκαλία”
της ΑΕΜ (Gregory & Sawaya 2010) και παρόμοια οδηγία υπάρχει από την αντίστοιχη υπηρεσία του Καναδά.
Παρόμοια, η ACS δεν συστήνει πια τη μηνιαία ΑΕΜ με έναρξη από την ηλικία των 20 ετών. Ωστόσο, αυτά τα
δεδομένα δεν είναι γνωστά σε ένα μεγάλο ποσοστό των επαγγελματιών υγείας (Iatrakis et al 2012).
Η κλινική εξέταση (ΚΕ) του μαστού συστήθηκε επίσης ως μέθοδος screening. Ωστόσο, υποστηρίχτηκε
η έλλειψη επαρκούς ευαισθησίας στην έγκαιρη ανίχνευση των “θανατηφόρων” ΚΜ όταν η ΚΕ εκτελείται
κυρίως στα πλαίσια άλλων σχετικά χρονοβόρων εξετάσεων, όπως της λήψης τραχηλικών επιχρισμάτων
(τεστ Παπανικολάου) ή της εξέτασης για χρόνια νοσήματα (Fenton et al 2005). Η ΚΕ που γίνεται μετά
από ΜΓ screening φάνηκε να προσφέρει στην αύξηση της ευαισθησίας κυρίως μεταξύ των γυναικών με
πυκνούς μαστούς (η ευαισθησία της ΜΓ ήταν 78% και η ευαισθησία του συνδυασμού ΜΓ και ΚΕ ήταν
82%). Αντίθετα, η ειδικότητα φάνηκε να ελαττώνεται από τον συνδυασμό αυτών των εξετάσεων κυρίως
πάλι στις γυναίκες με πυκνούς Μ (Oestreicher et al 2005). Αν και είναι δύσκολο να αποδειχτεί η αυξημένη
“εξατομικευμένη” επιβίωση, στην πράξη, έστω και μεμονωμένα, διαπιστώνουμε την “αξία” της ΑΕ και της
ΚΕ αφού με αυτές ανιχνεύονται έγκαιρα κακοήθεις όγκοι του Μ, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες που
οι αμέσως προηγούμενες ΜΓ screening ήταν αρνητικές ή είχαν έκθεση με αρνητικά ευρήματα ή δεν είχαν
συγκριθεί επαρκώς με προηγούμενες ΜΓ! Ωστόσο, με δεδομένη την πρόσφατη «υποβάθμιση» της ΑΕΜ
και της ΚΕ στο screening του ΚΜ, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί σε τακτικές ενδεχόμενης ελάττωσης
του κινδύνου για ΚΜ, όπως είναι ο θηλασμός. H αξία του (παρατεταμένου) θηλασμού (Θ) στην πρόληψη
του ΚΜ πρέπει να τονιστεί στη συμβουλευτική μας. Προηγούμενες μελέτες υποστήριξαν ότι ο Θ ελαττώνει
τον κίνδυνο ΚΜ, κυρίως, διαμέσου της διαφοροποίησης του μαστικού ιστού αλλά και της ελάττωσης του
συνολικού αριθμού των ωοθυλακιορρηκτικών κύκλων. Επίσης, ένα από τα κύρια συστατικά του ανθρώπινου
γάλακτος που υποστηρίζεται ότι επηρεάζει τον κίνδυνο καρκίνου είναι η άλφα-λακταλβουμίνη. Φάνηκε ότι
μπορεί να προκληθεί θάνατος των καρκινικών κυττάρων από το HAMLET (Human Alpha-lactalbumin Made
Lethal to Tumor cells), ένα σύμπλεγμα του ανθρώπινου γάλακτος που αποτελείται από άλφα-λακταλβουμίνη
και ολεϊκό οξύ. Το HAMLET προκαλεί απόπτωση μόνο των καρκινικών κυττάρων, ενώ τα φυσιολογικά
διαφοροποιημένα κύτταρα είναι ανθεκτικά στις επιδράσεις της. Ο κυτταρικός θάνατος συνοδευόταν
από μεταβολές της μορφολογίας, πυρηνική πύκνωση, κυτταροπλασματικές αλλοιώσεις και δημιουργία
αποπτωτικών σωματίων. Όλες οι προηγούμενες εκδηλώσεις είναι παρόμοιες με εκείνες που παρατηρούνται
στα κύτταρα που υφίστανται “κλασική” απόπτωση. Φάνηκε, δηλαδή ότι το HAMLET παρακάμπτει τους
διάφορους φραγμούς της απόπτωσης που χρησιμοποιούνται από πολλά καρκινικά κύτταρα και ότι ενεργοποιεί
άλλους τρόπους κυτταρικού θανάτου που παραμένουν ενεργείς στα καρκινικά κύτταρα. Έτσι, το HAMLET
μπορεί να παρέχει ασφαλή και αποτελεσματική προστασία από την ανάπτυξη ΚΜ (do Carmo França-Botelho
et al 2012). Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι το HAMLET φονεύει τα κύτταρα που έχουν μεταλλαχθεί μετά
από ιογενή προσβολή ή τα προκακοήθη κύτταρα του γαστρεντερικού συστήματος των παιδιών που θηλάζουν.
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Επίσης, η λακτοφερίνη φάνηκε ότι έχει αντιβακτηριακές, αντιμυκητιασικές, αντιικές, αντιπαρασιτικές και
αντινεοπλασματικές επιδράσεις. Μετά από επανειλημμένες μελέτες που έδειξαν την προστατευτική επίδραση
του Θ στον ΚΜ, πρόσφατη αναδρομική μελέτη έδειξε αυτή η προστασία να ισχύει, κυρίως, σε μη καπνίστριες
που θηλάζουν για >6 μήνες (González-Jiménez et al 2013). Γενικότερα, η ελάττωση του σχετικού κινδύνου
για ΚΜ που σχετίζεται με κάθε έτος Θ φάνηκε να παραμένει αναλλοίωτη μεταξύ των μελετών που αφορούν
αναπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες χώρες, την ηλικία κατά τη διάγνωση, την εμμηνοπαυσιακή κατάσταση, το
οικογενειακό ιστορικό του ΚΜ και τον σχεδιασμό των μελετών.

6.2 Καρκίνος των ωοθηκών (ΚΩ)
Εισαγωγικά, αναφέρουμε ότι δεν συστήνεται, προς το παρόν, το screening των γυναικών μέσου κινδύνου
(average-risk) για ΚΩ.
H πυελική εξέταση (αμφίχειρη γυναικολογική) δεν έχει αποδεδειγμένη αξία ως μέθοδος screening στον
ΚΩ (Symonds 2004). Ωστόσο, συστήθηκε η ετήσια γυναικολογική εξέταση αν και έχει χαμηλή ευαισθησία
στην έγκαιρη ανίχνευση της νόσου (Barlin & Giuntoli 2011).
Η υπερηχογραφική εξέταση των έσω γεννητικών οργάνων προτάθηκε ως μέθοδος screening για
την έγκαιρη ανίχνευση ωοθηκικών όγκων στις ηλικίες αυξημένου κινδύνου. Όμως, θα έπρεπε, πέρα από
κάθε αμφιβολία, να αποδειχθεί ότι η μέθοδος αυτή μειώνει τη θνησιμότητα από ΚΩ (Ιατράκης 2013).
Υποστηρίζεται ότι καμιά μέθοδος screening, περιλαμβάνοντας το υπερηχογράφημα, αλλά και τη μέτρηση
του CA-125 (βλέπε παρακάτω) και την πυελική εξέταση, δεν ελαττώνει τη θνητότητα από τον καρκίνο των
ωοθηκών (USPSTF) και άρα δεν συστήνεται συστηματικό screening (Barlin & Giuntoli 2011) σε γυναίκες του
γενικού πληθυσμού (χωρίς αυξημένο κίνδυνο για ΚΩ. Τα ύποπτα υπερηχογραφικά ευρήματα της ωοθηκικής
κύστης περιλαμβάνουν το αυξημένο μέγεθος, τα εσωτερικά διαφράγματα, συμπαγείς περιοχές μέσα στην
κύστη και αυξημένη αιμάτωση στην εξέταση Doppler. Τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα μπορεί να οφείλονται
σε καλοήθεις ωοθηκικούς όγκους (που μπορεί να χρειάζεται να αφαιρεθούν), σε ενδομητρίωση και σε
φλεγμονώδεις εξαρτηματικές διογκώσεις (Symonds & Symonds 2004).
Το CA 125 είναι μια γλυκοπρωτεΐνη που αποβάλλεται από το 85% των επιθηλιακών όγκων και
δεν απαιτεί κάποια εξειδίκευση ή ειδικές συσκευές κατά τη λήψη του. Τα επίπεδα “αφετηρίας” που έχουν
χρησιμοποιηθεί για screening στον καρκίνο των ωοθηκών βρίσκονται μεταξύ 30 και 65 IU/L (υποστηρίζεται ότι
στην αναπαραγωγική ηλικία αξιολογούνται τιμές >200 IU/L), αλλά τo CA-125 στερείται επαρκούς ειδικότητας
αν χρησιμοποιηθεί μόνο του στον γενικό πληθυσμό. Ωστόσο, υποστηρίχτηκε ότι θα μπορούσε, ίσως, να
χρησιμοποιηθεί ως πρωτογενής μέθοδος ελέγχου για να προσδιορίσει τις υποψήφιες για υπερηχογραφικό
έλεγχο. Ψευδώς θετικά αποτελέσματα υπάρχουν σε άλλες κακοήθειες (ήπαρ, πάγκρεας), όπως και στην
ενδομητρίωση, την πυελική φλεγμονώδη νόσο και την αρχόμενη κύηση. Η ευαισθησία της μεθόδου μπορεί
να βελτιωθεί με την εκτέλεση διαδοχικών μετρήσεων σε γυναίκες με οριακές τιμές. Αντίθετα, σήμερα ΔΕΝ
συστήνεται το screening με μια μοναδική μέτρηση του CA 125 τόσο σε γυναίκες “μέσου” κινδύνου όσο και
εκείνες με αυξημένο κίνδυνο για ΚΩ. Επίσης, οι διαδοχικές μετρήσεις του CA 125, σε συνδυασμό με άλλους
καρκινικούς δείκτες, θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη θετική προγνωστική αξία της μεθόδου, αλλά, προς το
παρόν, σε βαθμό που δεν είναι χρήσιμος κλινικά. Έτσι, σήμερα, φαίνεται ότι υπάρχει σχετική “ανεπάρκεια”
της συνισταμένης των απεικονιστικών μεθόδων και του CA 125 ώστε να καθιερωθούν σε προγράμματα
screening για τον ΚΩ (Nolen & Lokshin 2013). Σημειώνεται ότι μέχρι και το 50% των όγκων σταδίου Ι έχουν
τιμή μικρότερη από 35 IU/L (Symonds & Symonds 2004). Σε γυναίκες με επηρεασμένη κληρονομικότητα θα
μπορούσε να συστηθεί ο έλεγχος για να δούμε αν είναι φορείς μεταλλαγμένου γονιδίου BRCA. Στη συνέχεια,
στις φορείς προτάθηκε ετήσιος υπερηχογραφικός έλεγχος και μέτρηση του CA-125, όπως και προφυλακτική
ωοθηκεκτομή όταν συμπληρώσουν την οικογένειά τους (Symonds 2004, Symonds & Symonds 2004).
Ωστόσο, και σε αυτή την προσέγγιση πρέπει, πέρα από κάθε αμφιβολία, να αποδειχθεί η αυξημένη επιβίωση
των γυναικών που ακολουθούν τα προηγούμενα βήματα ελέγχου.
Γενικότερα, συστήνεται περιοδικό screening των γυναικών με οικογενές σύνδρομο ΚΩ, που δεν έχουν
υποβληθεί σε προφυλακτική ωοθηκεκτομή, με συνδυασμό CA 125 και διακολπικού υπερηχογραφήματος.
Ωστόσο, δεν υπάρχουν υψηλής ποιότητας στοιχεία πάνω στα οποία να στηριχθούν οι συστάσεις σχετικά με
την έναρξη του screening. “Λογική” θα ήταν η έναρξη στην ηλικία των 35 ετών ή 5 έως 10 χρόνια ενωρίτερα
από τη νεαρότερη ηλικία της πρώτης διάγνωσης του ΚΩ στην οικογένεια) συστάσεις που, κατά κάποιο
τρόπο, μοιάζουν με τις αντίστοιχες στον καρκίνο του μαστού). Να σημειωθεί ότι, αρκετά συχνά, σε ύποπτα
υπερηχογραφικά ευρήματα, αυξημένη αιμάτωση στο Doppler και αυξημένο CA-125, τα τελικά ευρήματα
είναι αρνητικά για κακοήθεια. Συμπερασματικά, αφού μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτή μέθοδος
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screening για την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου των ωοθηκών, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στη
συμβουλευτική μας. Για παράδειγμα, ο θηλασμός (Θ) φάνηκε να έχει προστατευτικό ρόλο στον (επιθηλιακό)
καρκίνο των ωοθηκών (ΚΩ). Πρόσθετη έρευνα χρειάζεται για τη σχέση του Θ με τον βαθμό κακοήθειας και
τους ιστολογικούς (υπο)τύπους του ΚΩ. Στη σχετική συμβουλευτική μας, πρέπει να λεχθεί ότι ο κίνδυνος
ΚΩ ελαττώνεται “αναλογικά”. Έτσι, φάνηκε ελάττωση του κινδύνου κατά 8% για κάθε 5 πρόσθετους μήνες
Θ (Σχετικός κίνδυνος: 0,92· 95% CI: 0,90-0,95). Επίσης, η ελάττωση του κινδύνου φάνηκε να είναι η ίδια
για τους όγκους οριακής κακοήθειας και τους διηθητικούς επιθηλιακούς ΚΩ (Luan et al 2013). Πρόσφατα,
υποστηρίχτηκε ότι ακόμα και η επιλόχεια μαστίτιδα μπορεί να μετατρέψει την ανοσολογική κατάσταση που
σχετίζεται με την οικογένεια των γλυκοπρωτεϊνών της βλέννας (mucin [MUC] family of glycoproteins) και
να ελαττώσει τον κίνδυνο ΚΩ! Έτσι, ενδεχομένως, η μελέτη των ανοσολογικών αντιδράσεων που σχετίζονται
με τη MUC1 και MUC16 των γυναικών που θηλάζουν και αναπτύσσουν μαστίτιδα, μπορεί να συνεπάγεται τη
μελλοντική δημιουργία “εμβολίων” που να βασίζονται σε αυτά τα αντιγόνα (Cramer et al 2013).

6.3 Καρκίνος του ενδομητρίου (KE)
Δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα κάποια εύκολα εφαρμόσιμη και καθολικά αποδεκτή μέθοδος screening για την
έγκαιρη ανίχνευση του KE (που να είναι τουλάχιστον “value for money”). Με επιτυχία χρησιμοποιήθηκε,
ο υπερηχογραφικός έλεγχος του πάχους του ενδομητρίου για την έγκαιρη ανίχνευση της υπερπλασίας και
του KE (με συμβατικό όριο “ασφάλειας” τα 4-5 mm) σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση με ανώμαλη
αιμόρροια από τη μήτρα. Τονίζεται ότι η μέτρηση του πάχους του ενδομητρίου αφορά τη μετεμμηνοπαυσιακή
κολπική αιμόρροια (Ιατράκης 2013) στα πλαίσια της ελάττωσης των επεμβατικών μεθόδων, αν το πάχος του
ενδομητρίου είναι <4-5 mm (και με την προϋπόθεση ότι η αιμόρροια δεν συνεχίζεται). Προτάθηκαν διάφορα
όρια πάχους με τις μικρότερες τιμές να καταλήγουν σε πολλές “άσκοπες” αποξέσεις και τις μεγαλύτερες τιμές
να “χάνουν” περιπτώσεις της νόσου. Ωστόσο, από ελληνικές και άλλες πηγές, συστήνεται σε κάθε περίπτωση
μετεμμηνοπαυσιακής κολπικής αιμόρροιας η λήψη βιοψίας του ενδομητρίου. Η δειγματοληπτική βιοψία του
ενδομητρίου σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου έχει καθιερωθεί εδώ και πολλά χρόνια με διάφορες μεθόδους
αλλά δεν έφτασε σε επίπεδα screening. Η κυτταρολογική διερεύνηση του ενδομητρίου είναι μη ειδική και
έχει πολύ χαμηλή ευαισθησία για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο screening του ΚΕ ακόμα και σε υψηλού
κινδύνου ασθενείς (Lurain 2007). Συμπερασματικά, αφού μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτή
μέθοδος screening για την έγκαιρη ανίχνευση του KE, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στη συμβουλευτική
μας. Για παράδειγμα, ο θηλασμός (Θ), έχει, ενδεχομένως, προστατευτικό ρόλο (και) στον ΚΕ. Πράγματι,
σε πρόσφατη έρευνα φάνηκε ότι οι γυναίκες που χρησιμοποίησαν αποκλειστικά γάλα του εμπορίου για τη
σίτιση των βρεφών τους είχαν >3πλάσιο κίνδυνο για ΚΕ ενώ αυτές που χρησιμοποίησαν μικτή διατροφή είχαν
κίνδυνο <1,5 (Sugawara et al 2013). Ωστόσο, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για οριστικά συμπεράσματα.
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Κριτήρια αξιολόγησης
ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ;
(Μπορεί να χρειαστεί να ανατρέξετε και σε άλλα κεφάλαια ή πρόσθετη βιβλιογραφία)
1) Το υπερηχογράφημα μαστών μπορεί να αντικαταστήσει τη μαστογραφία στο screening για τον
καρκίνο του μαστού.
2) Η ευαισθησία της μαστογραφίας είναι αυξημένη στις μεγαλύτερες ηλικίες.
3) Η θετική προγνωστική αξία της μαστογραφίας είναι αυξημένη σε μικρότερες ηλικίες.
4) Στον γενικό πληθυσμό, το screening για τον καρκίνο των ωοθηκών και του ενδομητρίου μπορεί να
εφαρμοστεί με την ίδια επιτυχία που εφαρμόζεται το screening για τον καρκίνο του μαστού.
(ΠΡΟΣΘΕΤΑ) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
(Μπορεί να χρειαστεί να ανατρέξετε και σε άλλα κεφάλαια και πρόσθετη βιβλιογραφία)
1) Ποια ουσιαστικά προβλήματα μπορεί να έχει η συστηματική εκτέλεση μαστογραφιών screening;
2) Σε ποιο διαγνωστικό πρόβλημα θα μπορούσε να χρησιμεύσει η εκτέλεση μαγνητικής τομογραφίας
του μαστού;
3) Υπάρχουν προβλήματα κατά την εκτέλεση μαστογραφίας στη διάρκεια της κύησης;

Απάντηση/Λύση
ΣΩΣΤΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
...
2) Η ευαισθησία της μαστογραφίας είναι αυξημένη στις μεγαλύτερες ηλικίες.
...
...
ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
1) Τα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχουν δυσμενείς συνέπειες για τη γυναίκα που καθησυχάζεται
ότι είναι υγιής. Τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα μπορεί να καταλήξουν σε πρόσθετες εξετάσεις με συνέπεια
τη σωματική, την ψυχική και χρηματική επιβάρυνση της γυναίκας.
2) Η μαγνητική τομογραφία του μαστού, σε γυναίκες αυξημένου κινδύνου, μπορεί να προσφέρει στην έγκαιρη
διάγνωση διότι έχει μεγαλύτερη ευαισθησία από τη μαστογραφία.
3) Είναι ευνόητο ότι μαστογραφία, στη διάρκεια της κύησης, θα συστηθεί μόνο για διαγνωστικούς λόγους
και όχι ως screening! Η μαστογραφία, με ειδική προφύλαξη, συνεπάγεται πολύ μικρή δόση ακτινοβολίας για
το έμβρυο. Ωστόσο, λόγω ορμονικών επιδράσεων στον μαστό, η διαγνωστική της ικανότητα μπορεί να είναι
περιορισμένη.
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Σύνοψη 6ου Κεφαλαίου
• Η μαστογραφία screening μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση ενός όγκου του μαστού πριν να γίνει αυτός
ψηλαφητός.
• Υποστηρίζεται ότι ο συνδυασμός ψηφιακής μαστογραφίας και τομοσύνθεσης θα μπορούσε να αυξήσει τα
ποσοστά ανίχνευσης καρκίνου του μαστού αλλά αυτός ο συνδυασμός δεν είναι “υποχρεωτικός” σε σχετικές
κατευθυντήριες οδηγίες.
• Στις γυναίκες φορείς μεταλλαγμένου γονιδίου BRCA μπορεί να συστηθεί ετήσιος υπερηχογραφικός έλεγχος των
ωοθηκών και μέτρηση του CA-125.
• Δεν υπάρχει ακόμα κάποια εύκολα εφαρμόσιμη και καθολικά αποδεκτή μέθοδος screening για την έγκαιρη
ανίχνευση του καρκίνου του ενδομητρίου.
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