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Editorial

Καρκίνος Ωοθηκών
Σε παγκόσμιο επίπεδο ο καρκίνος των ωοθηκών:
1. Κατέχει την 7η θέση, με βάση την συχνότητα διάγνωσης
καρκίνων στον γυναίκειο πληθυσμό.
2. Ετησίως, εμφανίζονται 239.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου
των ωοθηκών και 152.000 γυναίκες πεθαίνουν από την νόσο.
3. Συνήθως διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο,
όταν η πενταετής επιβίωση δεν ξεπερνά το 30%.
4. Ειναι ο πιο θανατηφόρος γυναικολογικός καρκίνος.
Editor - in - Chief

Dr. Λουκάς Κλέντζερης
MD (Ath)
CCST (UK)
Dr. Med (Sheffield)
FRCOG (London)
 ιδάκτωρ Πανεπιστημίου
Δ
Sheffield Αγγλίας
Ακόλουθος Βρετανικού
Βασιλικού Κολλεγίου
Μαιευτήρων &
Γυναικολόγων
τ. Αν. Καθηγητής M & Γ
Πανεπιστημίου
Warwick - UK
τ. Διευθυντής
Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Cardiff - UK

Μ

ε τα ανωτέρω στατιστικά δεδομένα, νομίζω ότι αποτελεί επιτακτική επιστημονική ανάγκη η αφιέρωση ενός τεύχους του περιοδικού
στον καρκίνο των ωοθηκών. Η έλλειψη αποτελεσματικών μεθόδων
προσυμπτωματικού ελέγχου (screening) έχει ως αποτέλεσμα, η διάγνωση της
νόσου να γίνεται σε στάδιο ΙΙΙ / IV έκαστο των οποίων συνοδεύεται με πολύ χαμηλά ποσοστά επιβίωσης για την ασθενή. Μελέτες σε επίπεδο μοριακής γενετικής, δείχνουν ότι στο 15-25% των γυναικών με καρκίνο ωοθηκών υπάρχει γενετικό υπόβαθρο κληρονομικής μετάλλαξης που έχει κληρονομηθεί είτε από τη
μητέρα είτε από τον πατέρα. Οι γονιδιακές μεταλλάξεις (ποικιλιες DNA) που
έχουν ταυτοποιηθεί ως γενετικές αιτίες ανάπτυξης καρκίνου ωοθηκών είναι
κυρίως οι μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και BRCA2.
Η χειρουργική αφαίρεση του όγκου με στόχο την μηδενική, μακροσκοπικώς,
υπολειπόμενη νόσο (RO) αποτελεί την θεραπεία επιλογής για καρκίνο
ωοθηκών σταδίου Ι-ΙΙΙB. Σε ασθενείς με πιο προχωρημένο στάδιο, IIIC-IV,
συνίσταται εξατομίκευση της μορφής της θεραπευτικής προσέγγισης.
Οι φαρμακολογικές θεραπευτικές προσεγγίσεις βασίζονται κυρίως στα
χημειοθεραπευτικά φάρμακα πλατίνη και ταξάνη.
Αποτελέσματα πρόσφατων μελετών υποστηρίζουν ότι ο καρκίνος των
ωοθηκών και αναγνωρίζεται και αντιμετωπίζεται από το ανοσολογικό μας
σύστημα με κύριο “μέτοχο” στη διαδικασία αύτη να είναι τα Τ-λεμφοκύτταρα
του σώματος. Αυτή η παρατήρηση έχει ανοίξει τη συμμετοχή της
ανοσοθεραπείας στον καρκίνο των ωοθηκών και τα αποτελέσματα των
μελετών με ανοσοθεραπευτικούς παράγοντες και εμβόλια αναμένονται με
ενδιαφέρον.
Τέλος η πιο αποτελεσματική, προληπτική, μέθοδος για αποφυγή εμφάνισης
καρκίνου ωοθηκών σε άτομα υψηλού κινδύνου είναι η αμφοτερόπλευρος
σαλπιγγο-ωοθηκεκτομή.
Καλή Ανάγνωση!!!
Τόμος 2|Τεύχος 4, 2016
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Επιδημιολογία του καρκίνου
των ωοθηκών
Ηλίας Ι. Χιντιπάς, Γεώργιος Σαλαμαλέκης, Εμμανουήλ Σαλαμαλέκης
Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Περίληψη
Ο καρκίνος των ωοθηκών αποτελεί τον έβδομο κατά σειρά διάγνωσης καρκίνο στον γυναικείο πληθυσμό.
Παρουσιάζει ιστολογική ετερογένεια και ο πιο συχνός ιστότυπος είναι ο επιθηλιακός. Γονιδιακές μελέτες
σε όλο τον κόσμο έχουν καταδείξει την παρουσία 22 αλληλίων που σχετίζονται με τον καρκίνο ωοθηκών,
με 14 από αυτά να σχετίζονται με συγκεκριμένους ιστολογικούς τύπους. Αρκετοί αναπαραγωγικοί παράγοντες φαίνεται ότι έχουν προστατευτικό ρόλο μειώνοντας τον κίνδυνο για την εμφάνιση καρκίνου ωοθηκών, όπως ο τόκος, η λήψη αντισυλληπτικών και ο θηλασμός, ενώ άλλοι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο, πως μεγαλύτερη ηλικία εμμηνόπαυσης και η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης. Άλλοι πιθανοί
παράγοντες κινδύνου έχουν περιγραφεί, περιβαλλοντικοί και lifestyle παράγοντες, όπως το ταλκ και το
κάπνισμα. Η επιδημιολογική μελέτη του καρκίνου ωοθηκών παρέχει στοιχεία για την αιτιολογία, την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και συνεπώς για τον σχεδιασμό ορθής θεραπευτικής στρατηγικής.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Καρκίνος ωοθηκών / επιδημιολογία / παράγοντες κινδύνου

Εισαγωγή
Οι κακοήθεις όγκοι της ωοθήκης προέρχονται
από έναν από τρεις κυτταρικούς τύπους: επιθηλιακά κύτταρα, στρωματικά κύτταρα και γεννητικά κύτταρα (germ cells). Στην βιβλιογραφία, η
πλειοψηφία των επιδημιολογικών μελετών, όπως
και το άρθρο αυτό, εστιάζουν στον επιθηλιακό
καρκίνο των ωοθηκών. Αυτό συμβαίνει γιατί ο
επιθηλιακός καρκίνος αφορά περισσότερο από το

Corresponding author

90% των περιπτώσεων κακοήθειας της ωοθήκης1.
Ο επιθηλιακός καρκίνος της ωοθήκης αποτελεί
μια ετερογενή ομάδα με διάφορους ιστολογικούς
υπότυπους, οι οποίοι διαφέρουν ως προς την κυτταρική προέλευση, την παθογένεση, την γονιδιακή έκφραση και την πρόγνωση2,3. Υπάρχουν πέντε
βασικοί ιστότυποι του επιθηλιακού καρκίνου των
ωοθηκών: Υψηλής διαφοροποίησης ορώδης (70%),
ενδομητριοειδής (10%), διαυγοκυτταρικός (10%),

Ηλίας Χιντιπάς Ι., Αγίου Αλεξάνδρου 29, 175 61 Παλαιό Φάληρο, Τηλ.: 210 9827162, 6944 750744,
E-mail: eliashintipas@yahoo.gr
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βλεννώδης (3%) και χαμηλής διαφοροποίησης ορώδης (<5%)2,4. Μέσα σε κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες, και πιο συχνά ανάμεσα στους ορώδεις και
βλεννώδεις όγκους, υπάρχει μια ξεχωριστή ομάδα
όγκων με αβέβαιη κακοήθη συμπεριφορά, γνωστή
ως όγκος οριακής κακοήθειας ή όγκος χαμηλού
κακοήθους δυναμικού (low malignant potential –
LMP), ο οποίος ουσιαστικά περιέχει μικροσκοπικά
στοιχεία κακοήθειας, χωρίς διήθηση του περιβάλλοντος στρώματος.
Κάθε χρόνο εμφανίζονται 239.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου των ωοθηκών (ΚΩ) και 152.000 γυναίκες πεθαίνουν από την νόσο 5. Η υψηλότερη επίπτωση αναφέρεται στην Ανατολική και Κεντρική
Ευρώπη. Ο ισόβιος κίνδυνος μιας γυναίκας να εμφανίσει ΚΩ στις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου είναι 1 προς 75, ενώ ο κίνδυνος θανάτου από τη νόσο
είναι 1 προς 1006. Δυστυχώς η πλειοψηφία των περιπτώσεων διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο,
όταν η 5ετής επιβίωση σπάνια ξεπερνά το 29%. Η
συνολική 5ετής επιβίωση αναφέρεται παγκοσμίως
περίπου στο 30-40%7.
Ο ΚΩ παρουσιάζει ευρεία γεωγραφική κατανομή,
με την μεγαλύτερη επίπτωση να καταγράφεται στις
ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, όπως στις χώρες
της Βορείου Αμερικής και της Κεντρικής Ευρώπης
(8 περιστατικά ανά 100.000 πληθυσμού), με ενδιάμεση επίπτωση στις χώρες της Νοτίου Αμερικής (5,8
ανά 100.000) και την χαμηλότερη επίπτωση στις χώρες της Ασίας και Αφρικής (≤ 3 ανά 100.000)7.
Γενετικοί παράγοντες
Το οικογενειακό ιστορικό αποτελεί έναν από τους
ισχυρούς επιβαρυντικούς παράγοντες για την εμφάνιση ΚΩ, με τους πρώτου βαθμού συγγενείς των
πασχόντων να έχουν 3πλάσιο έως 7πλάσιο κίνδυνο, ειδικά εάν περισσότεροι από έναν συγγενείς
πάσχουν, και σε νεαρότερη ηλικία8. Οι μεταλλάξεις
των γονιδίων BRCA1 και BRCA2 έχουν εκτενώς
διερευνηθεί και παρότι σπάνιες, ευθύνονται για
την πλειονότητα των κληρονομικών και για το 1015% του συνόλου των περιπτώσεων, και αυξάνουν
τον ισόβιο κίνδυνο εμφάνισης ΚΩ9. Δεδομένα από
την Κοινοπραξία για τον καρκίνο του μαστού συνιστούν ότι ο κίνδυνος μέχρι την ηλικία των 70
ετών είναι 44% για τις BRCA1 θετικές οικογένειες,

και μέχρι 27% για τις BRCA2 θετικές οικογένειες10.
Μελέτες του γονιδιώματος έχουν αναδείξει 22 μέχρι
τώρα αλλήλια που ευθύνονται για την ανάπτυξη
διηθητικού ΚΩ με ασθενή έως ήπια έκφραση στους
Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς, και γενετική ετερογένεια ως προς τους διάφορους ιστοτύπους.
Παράγοντες κινδύνου και προστατευτικοί
παράγοντες
Δύο θεωρίες ενοχοποιούν ορμονικούς και αναπαραγωγικούς παράγοντες στην παθογένεση του ΚΩ:
Η υπόθεση της «αδιάκοπης ωοθυλακιορρηξίας»,
σύμφωνα με την οποία ο αριθμός των ωοθυλακιορρηκτικών κύκλων αυξάνει το ποσοστό των κυτταρικών διαιρέσεων που απαιτούνται για την αποκατάσταση του επιθηλίου της ωοθήκης μετά από κάθε
ωοθυλακιορρηξία, και συνεπώς την πιθανότητα αυτόματων μεταλλάξεων11. Η «γοναδοτροπική υπόθεση» ενοχοποιεί τις γοναδοτροπίνες για την παθογένεση του ΚΩ11.
Αναπαραγωγικοί παράγοντες
Σύμφωνα με την πρώτη υπόθεση, η νεαρότερη ηλικία εμμηναρχής, καθώς και η προχωρημένη ηλικία
εμμηνόπαυσης, αυξάνουν τον κίνδυνο λόγω του
αυξημένου αριθμού των ωοθυλακιορρηκτικών κύκλων. Αντιστρόφως, σύμφωνα με την υπόθεση της
γοναδοτροπίνης, η μεγαλύτερη ηλικία εμμηνόπαυσης καθυστερεί την αύξηση των μετεμμηνοπαυσιακών γοναδοτροπινών, ενδεχομένως μειώνοντας
τον κίνδυνο. Οι μελέτες που ενοχοποιούν την ηλικία εμμηναρχής για τον κίνδυνο ΚΩ δεν είναι απολύτως συνεπείς12. Τα αμφιλεγόμενα αυτά στοιχεία
πιθανώς αντανακλούν διαφορές στους ορισμούς,
λανθασμένη ταξινόμηση ή διαφορές στην ανάλυση12.
Η συσχέτιση μεταξύ της κύησης και του κινδύνου
εμφάνισης ΚΩ έχει περιγραφεί από πολλές μελέτες. Η κύηση προκαλεί ανωοθυλακιορρηκτικούς
κύκλους και αναστέλλει την υποθαλαμική έκκριση των γοναδοτροπινών. Συνεπώς συμφωνεί με το
μοντέλο των δύο υποθέσεων για την παθογένεση
του ΚΩ. Πράγματι, οι γυναίκες που έχουν γεννήσει έχουν 30-60% μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης ΚΩ
από τις άτοκες γυναίκες11,13 και κάθε τελειόμηνη κύηση μειώνει τον κίνδυνο κατά 15%13.
Τόμος 2|Τεύχος 4, 2016

15

Επιδημιολογία του καρκίνου των ωοθηκών

Η υπογονιμότητα φαίνεται να αποτελεί παράγοντα κινδύνου στις περισσότερες μελέτες13,14, αλλά
όχι σε όλες, καθώς οι μελέτες αυτές αποτυγχάνουν
να εξετάσουν τους διάφορους τύπους της υπογονιμότητας ξεχωριστά.
Ο θηλασμός καταστέλλει την έκκριση των υποθαλαμικών γοναδοτροπινών και οδηγεί σε ανωοθυλακιορρηκτικούς κύκλους, γεγονός το οποίο εξηγεί
και με τις δύο υποθέσεις της παθογένεσης του ΚΩ
την μείωση του κινδύνου. Επιπρόσθετα, οι περισσότερες μελέτες επισημαίνουν τον προστατευτικό
ρόλο του θηλασμού, με το λόγο πιθανοτήτων να
φτάνει το 0,6-0,714. Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση
δείχνει μια σημαντική προστατευτική επίδραση του
θηλασμού (σχετικός κίνδυνος RR=0,68, 95% όρια
αξιοπιστίας 0,61-0,76). Η προστασία αυτή αυξάνει
με την μεγαλύτερη διάρκεια του θηλασμού (σχετικός κίνδυνος RR=0,85, 0,73, 0,64 για διάρκεια <6
μήνες, 6-12 μήνες και >12 μήνες αντίστοιχα)15.
Λήψη Ορμονών
Η χρήση αντισυλληπτικών δισκίων (ΑΔ) από το
στόμα, όπως έχει τεκμηριωθεί από βιβλιογραφικά
δεδομένα, έχει προστατευτική δράση, η οποία αυξάνει ανάλογα με την διάρκεια λήψης τους12,14,16.
Για κάθε 5 έτη λήψης ΑΔ, σημειώνεται μείωση του
κινδύνου κατά 20%, ακόμα και δεκαετίες μετά τη
διακοπή τους16. Δεν φαίνεται να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους διαφόρους τύπους των ΑΔ,
αλλά και στους διαφόρους υποτύπους του ΚΩ. Τα
ΑΔ που περιέχουν μόνο προγεσταγόνο δεν έχουν
εξίσου μελετηθεί, αλλά τα μέχρι τώρα δεδομένα
δείχνουν μείωση του κινδύνου ΚΩ από τη χρήση
τους16. Η από του στόματος λήψη ΑΔ εκτιμάται ότι
προλαμβάνει περίπου 30.000 νέα περιστατικά ΚΩ
κάθε χρόνο, ενώ έχει ήδη προλάβει 100.000 θανάτους τα τελευταία 50 χρόνια17. Η χρήση ενδομητρίων σπειραμάτων φαίνεται ότι σχετίζεται με μείωση
του κινδύνου ΚΩ σε αρκετές μελέτες, και η δράση
τους είναι επίσης χρονοεξαρτώμενη18.
Αντίθετα από την καλά τεκμηριωμένη επίδραση
της χρήσης των αντισυλληπτικών στον κίνδυνο
εμφάνισης ΚΩ, η σχέση του με την θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης (ΘΟΥ) είναι λιγότερο εμφανής. Η ΘΟΥ μειώνει την έκκριση των γοναδοτροπινών και θα έπρεπε να μειώνει τον κίνδυνο, αλλά
16
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η μείωση αυτή είναι μικρότερη από εκείνη στις
προ-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες19. Αντίστροφα, η
ΘΟΥ σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ενισχύει
τον οιστρογονοεξαρτώμενο πολλαπλασιασμό των
επιθηλιακών κυττάρων της ωοθήκης, αυξάνοντας
έτσι τον κίνδυνο για ΚΩ34. Πρόσφατες μελέτες,
όπως η μελέτη κοορτής του NHS, δείχνουν την
αύξηση του κινδύνου και την συσχετίζουν με την
διάρκεια της ΘΟΥ, με τον υψηλότερο κίνδυνο να
εμφανίζεται μετά τα 5 έτη χορήγησης19. Πρόσφατη
μετανάλυση 52 εργασιών του 2015 στο Lancet κατέληξε ότι η ΘΟΥ αποτελεί παράγοντα κινδύνου
ανεξαρτήτου του χρόνου χορήγησής της20. Η επιβαρυντική αυτή επίδραση ήταν δε μεγαλύτερη σε
οιστρογονική μόνο θεραπεία (20% αύξηση), ενώ σε
γυναίκες που λάμβαναν συνδυασμό οιστρογόνων
και προγεσταγόνου η επίδραση ήταν μετριότερη
(10% αύξηση)21.
Παράγοντες lifestyle
Αυξημένος δείκτης μάζας σώματος φαίνεται να αυξάνει ελαφρά την πιθανότητα εμφάνισης του ΚΩ.
Μετανάλυση του 2008 έδειξε μεγαλύτερη αύξηση
μόνο σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες22, ενώ νεώτερη μελέτη κατέδειξε αύξηση και στις εμμηνοπαυσιακές γυναίκες23.
Η επίδραση της καφεΐνης και του τσαγιού έχει
αντικρουόμενα αποτελέσματα24, η δε χορήγηση βιταμίνης D μειώνει κατά 17% τον κίνδυνο εμφάνισης του καρκίνου χωρίς όμως η επίδραση αυτή να
είναι στατιστικώς σημαντική25.
Η φυσική άσκηση με επακόλουθη μείωση του δείκτη μάζας σώματος μειώνει κατά 20% τον κίνδυνο
καρκίνο των ωοθηκών, ενώ αντιθέτως η καθιστική
ζωή και ο μεγάλος χρόνος ακινησίας επιδρούν αρνητικά26.
Όσον αφορά το κάπνισμα η παλαιότερη βιβλιογραφία ανέφερε ότι δεν αποτελεί επιβαρυντικό
παράγοντα για την εμφάνιση του καρκίνου των
ωοθηκών27. Πρόσφατες όμως μελέτες εστιασμένες
στον ιστολογικό τύπο του καρκίνου κατεδειξαν ότι
το κάπνισμα προδιαθέτει για τον βλεννώδη τύπο28.
Μελέτες που έχουν διενεργηθεί τόσο σε πειραματόζωα, όσο και στον άνθρωπο, έχουν δείξει την παρουσία ινών αμιάντου στις ωοθήκες. Παρόλα αυτά,
η συσχέτιση μεταξύ των ινών αμιάντου και του ΚΩ,
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δεν έχει ισχυρά τεκμηριωθεί. Παρά την απουσία
συνέπειας μεταξύ των μελετών, ο Διεθνής Οργανισμός για την Έρευνα του Καρκίνου (IARC), έχει
δηλώσει ότι η έκθεση στον αμίαντο προκαλεί ΚΩ29.
Παρόμοια αντικρουόμενα αποτελέσματα έχει και η
σχέση του ΚΩ με την πούδρα ταλκ. Με το ίδιο σκεπτικό, ο IARC έχει δηλώσει ότι η χρήση ταλκ στην

γεννητική περιοχή είναι πιθανώς καρκινογόνος
στον άνθρωπο29.
Τέλος, όσον αφορά τα οινοπνευματώδη ποτά, δε
φαίνεται ότι το αλκοόλ είτε με τη μορφή μπύρας
είτε κρασιού είτε άλλου ροφήματος επιδρά επιβαρυντικά στην πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου των
ωοθηκών30. Θ

Take home messages
Ο καρκίνος των ωοθηκών αποτελεί τον 7ο πιο διεγνωσμένο καρκίνο στον γυναικείο πληθυσμό.
Παρουσιάζει ιστολογική ετερογένεια, με τον επιθηλιακό τύπο να υπερισχύει.
 πάρχει μια ξεκάθαρη γενετική προδιάθεση για την εμφάνισή του, καθώς έχουν ανακαλυφθεί μέχρι
Υ
στιγμής 22 αλλήλια που ενοχοποιούνται για την παθογένεσή του.
 πλειονότητα των κληρονομικών περιπτώσεων οφείλεται σε μεταλλάξεις των γονιδίων BRCA1 και
Η
BRCA2.
 πάρχουν αναπαραγωγικοί παράγοντες που τεκμηριωμένα έχουν προστατευτικό ρόλο, όπως ο τόκος,
Υ
ο θηλασμός και η λήψη αντισυλληπτικών, αλλά και παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο, όπως η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, περιβαλλοντικοί και lifestyle παράγοντες.

Epidemiology of ovarian cancer
Synopsis
Ovarian cancer (OC) is the seventh most commonly diagnosed cancer in the women’s population.Although the
cancer demonstrates histological heterogeneity, the most commonly occuring histological type is the ‘epithelial’
one. Genome studies, across the globe, have demonstrated the presence of 22 alleles associated with OC, with 14
of them being associated with specific histotypes. Several reproductive factors such as parity, oral contraceptive
use and breastfeeding appear to have a protective role by reducing the risk of developing OC, whereas some
other factors, such as older age at menopause and hormone replacement therapy seem to increase the risk.
Other potential risk factors have been described, environmental and lifestyle factors such as talc powder use
and smoking. The epidemiology provides data on etiology, prevention, early diagnosis and contributes to the
design of more effective therapeutic strategies.
KEYWORDS: Ovarian cancer / epidemiology / risk factors
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Ιστοπαθολογία του καρκίνου
των ωοθηκών και η νέα ταξινόμηση
καρκίνου ωοθηκών-σαλπίγγων και
περιτοναίου από τον Παγκόσμιο
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Ιατρός-Παθολογοανατόμος, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής
Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών «Υγεία»

Περίληψη
Με τον όρο «καρκίνος ωοθηκών» χαρακτηρίζονται ιστοπαθολογικά οι επιθηλιακής προέλευσης κακοήθεις όγκοι
των ωοθηκών. Η παρουσία επιθηλικών στοιχείων στο ωοθηκικό παρέγχυμα αποδίδεται στο καλυπτικό επιθήλιο των
ωοθηκών, στην γειτνίασή του με το σαλπιγγικό επιθήλιο, (του κροσσωτού άκρου) αλλά και στην ύπαρξη «έκτοπου»
επιθηλιακού ιστού όπως στην περίπτωση της ενδομητρίωσης και των φωλεών/κύστεων Walthard. Σύμφωνα με την
τελευταία ταξινόμηση του παγκόσμιου οργανισμού υγείας -WHO 4th Edition 2014, οι επιθηλιακοί όγκοι των ωοθηκών διακρίνονται σε 7 κατηγορίες. Στο σύστημα ταξινόμησης και σταδιοποίησης των όγκων TNM 8th edition,
UICC 2017 μαζί με τα καρκινώματα των ωοθηκών ταξινομούνται επίσης τα καρκινώματα των σαλπίγγων και τα
πρωτοπαθή καρκινώματα του περιτοναίου. Νέα μοριακά δεδομένα επιτρέπουν πλέον την ακριβέστερη τυποποίηση των όγκων αυτών, ενώ σε συνδυασμό και με την κατανόηση της ιστογένεσής τους, συνεπικουρούν στην αντιμετώπιση και την πρόληψη.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Καρκίνος ωοθηκών / σαλπιγγών / περιτοναίου / ιστοπαθολογία

Σ

ύμφωνα με την τελευταία ταξινόμηση του παγκόσμιου οργανισμού υγείας -WHO 4th Edition 2014,1
οι επιθηλιακοί όγκοι των ωοθηκών κατατάσσονται
σε 7 κατηγορίες:
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Πίνακας 1. Κριτήρια καθορισμού πρωτοπαθούς εστίας για τα υψηλής
κακοηθείας ορώδη καρκινώματα (HGSC), CAP protocol 2017
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΕΣΤΙΑ

Παρουσία STIC

Σάλπιγγα1

Διηθητικό καρκίνωμα στη σάλπιγγα με ή χωρίς STIC

Σάλπιγγα1

Σάλπιγγα που συμμετέχει πλήρως ή μερικώς σε
Σαλπιγγο-ωοθηκική μάζα

Σάλπιγγα1

Απουσία διηθητικού καρκινώματος ή STIC στη σάλπιγγα με παρουσία
ωοθηκικής μάζας ή μικροσκοπικής ωοθηκικής συμμετοχής

Ωοθήκη2

Αμφότερες σάλπιγγες και ωοθήκες φυσιολογικές (πλήρως εξετασθείσες) με
παρουσία περιτοναϊκού HGSC

Πρωτοπαθές περιτοναϊκό
HGSC3

HGSC διαγνωσθέν σε μικρό δείγμα, περιτοναϊκή ή επιπλοϊκή βιοψία ή
κυτταρολογικά

Σαλπιγγο-ωοθηκική4

Μετά από χημειοθεραπεία με υπολειμματική νόσο

Κριτήρια ως ανωτέρω

Μετά από χημειοθεραπεία χωρίς υπολειμματική νόσο

Σαλπιγγο-ωοθηκική

1. Άσχετα από την παρουσία ή το μέγεθος ωοθηκικής ή περιτοναϊκής μάζας. 2. Αμφότερες οι σάλπιγγες οφείλουν να
εξετασθούν με το πρωτόκολλο SEE-FIM. Άσχετα από την παρουσία και το μέγεθος περιτοναϊκής μάζας. 3. Διάγνωση
μόνο σε πρωτογενή χειρουργεία και προ χημειοθεραπείας. 4. Απαραίτητη η κλινικοπαθολογοανατομική συσχέτιση και η
ανοσοϊστοχημική διερεύνηση προς αποκλεισμό άλλων μιμητών οντοτήτων όπως το ενδομητρικό ορώδες καρκίνωμα.

 renner
B
Οροβλεννώδεις (Seromucinous)
Αδιαφοροποίητοι (Undifferentiated)
Επιπροσθέτως στις επιθηλιακού τύπου κακοήθειες περιλαμβάνονται οι μικτοί όγκοι (καρκινοσάρκωμα), τα
σωματικού τύπου καρκινώματα σε έδαφος τερατώματος
και κάποιοι σπάνιοι όγκοι (αδενοκαρκίνωμα του αλληρείου δικτύου της ωοθήκης –rete ovary, νευροενδοκρινή
καρκινώματα- μικροκυτταρικό πνευμονικού ή υπερασβεστιαιμικού τύπου), αν και η ιστογένεσή τους είναι
ακόμη αβέβαιη, για τα τελευταία μάλιστα γίνεται λόγος
για ένταξή τους στους όγκους εκ γεννητικών κυττάρων2.
Στο σύστημα ταξινόμησης και σταδιοποίησης των
όγκων TNM 8th edition, UICC 2017 μαζί με τα καρκινώματα των ωοθηκών ταξινομούνται επίσης τα καρκινώματα των σαλπίγγων:
Χαμηλόβαθμα ορώδη
Υψηλόβαθμα ορώδη
Ενδομητριοειδή
Αδιαφοροποίητα
Βλεννώδη
Μεταβατικού τύπου
Διαυγοκυτταρικά
και τα πρωτοπαθή καρκινώματα του περιτοναίου:

 αμηλόβαθμα ορώδη
Χ
Υψηλόβαθμα ορώδη
1. Ορώδεις όγκοι
Δύο κατηγορίες καρκινωμάτων συνιστούν αυτή την
ομάδα, σύμφωνα με το δυαδικό μοντέλο καρκινογένεσης.
Ο τύπος I αφορά στα χαμηλού βαθμού κακοηθείας
ορώδη καρκινώματα που συνήθως φέρουν μεταλλάξεις του KRAS και BRAF στο 50-60% των περιπτώσεων.
Πρόδρομος αυτών των καρκινωμάτων θεωρούνται τα
ορώδη κυσταδενώματα/κυσταδενοϊνώματα-αδενοϊνώματα για την προέλευση των οποίων αναζητούνται
πλέον πρόδρομες υπερπλαστικές αλλοιώσεις στο σαλπιγγικό επιθήλιο και όχι οι μέχρι τώρα θεωρούμενες
έγκλειστες κύστεις του ωοθηκικού παρεγχύματος3, 4, 5.
Μακροσκοπικά οι όγκοι αυτοί είναι συνήθως αμφοτερόπλευροι με θηλωματώδη όψη1,6.
Μικροσκοπικά χαρακτηρίζονται από ποικιλία αρχιτεκτονικών προτύπων θηλώδες και μικροθηλώδες
(κεφαλή μέδουσας), αλλά και από μεμονωμένα κύτταρα και κυτταρικές φωλεές. Τα καρκινικά κύτταρα
είναι μικρά, ομοιόμορφα με ή χωρίς εμφανές πυρήνιο
και εμφανίζουν ήπια-μέτρια πυρηνική ατυπία, η δε
μιτωτική δραστηριότητα είναι περιορισμένη (συνήθως
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Εικόνα 1: Υψηλόβαθμο ορώδες καρκίνωμα ωοθήκης

Εικόνα 2: Βλεννώδες καρκίνωμα ωοθήκης

<2-3 μιτώσεις στα 10 HPF). Ανοσοϊστοχημικά το TP53
εμφανίζει εστιακή και ετερογενή χρώση (wild-type).
Στην ομάδα αυτή κατατάσσονται και οι διηθητικές περιτοναϊκές εμφυτεύσεις1, 6.
Ο τύπος II αντιστοιχεί στα υψηλής κακοηθείας ορώδη καρκινώματα. Πρόδρομος αλλοίωση θεωρούνται
πλέον τα ορώδη σαλπιγγικά ενδοεπιθηλιακά καρκινώματα (serous tubal intraepithelial carcinomasSTIC) του σαλπιγγικού επιθηλίου του κροσσωτού
άκρου της σάλπιγγας. Πολύ συχνά είναι αδύνατο να
διακριθεί η ακριβής πρωτοπαθής εστία ενός τέτοιου
καρκινώματος μεταξύ ωοθήκης-σάλπιγγας-περιτοναίου (Πίνακας 1)7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Τα καρκινώματα αυτά
χαρακτηρίζονται από μετάλλαξη του TP53 στο 96%
των περιπτώσεων και εμφανίζονται τόσο σποραδικά
όσο και σε οικογενείς μορφές σε φορείς των γεννητικών ή σωματικών μεταλλάξεων των γονιδίων BRCA1
και 2.
Μακροσκοπικά οι όγκοι αυτοί είναι συχνά αμφοτερόπλευροι, εξωφυτικοί με θηλωματώδη όψη, συμπαγείς-λευκόφαιοι ή/και κυστικοί με εκτεταμένη νέκρωση και αιμορραγία1, 6.
Μικροσκοπικά αποτελούνται από συμπαγείς
αθροίσεις κυττάρων με σχισμοειδείς χώρους ανάμεσά
τους, ενώ συχνά παρουσιάζουν θηλώδες, ηθμοειδές ή
και αδενικό πρότυπο ανάπτυξης (Εικόνα 1). Τα καρκινικά κύτταρα φέρουν ευμεγέθεις βαθυχρωματικούς
πυρήνες με προέχοντα ηωσινόφιλα πυρήνια και έντονο πολυμορφισμό, ενώ παρατηρούνται ψαμμώδη σωμάτια και εκτεταμένες νεκρώσεις1, 6. Χαρακτηριστική
είναι η ανοσοϊστοχημική έκφραση του TP53 στα καρκινώματα αυτά που ακολουθεί δύο πρότυπα ενδεικτι-

κά της υποκείμενης μετάλλαξης (mutation-type): 1)
έντονη διάχυτη πυρηνική χρώση σε τουλάχιστον 60%
των κυττάρων και 2) πλήρης απουσία χρώσης.
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2. Βλεννώδεις όγκοι
Τα καρκινώματα αυτά αποτελούνται από κύτταρα γαστρεντερικού τύπου με ενδοκυττάρια βλέννη (goblet
cells). Ιστογενετικά θεωρείται πως προκύπτουν από το
καλυπτικό επιθήλιο της ωοθήκης/έγκλειστες κύστεις
κατόπιν μεταπλάσεως είτε από τις φωλεές Walthard.
Σε κάποιες ωστόσο περιπτώσεις πρόδρομη αλλοίωση
θεωρείται προϋπάρχον τεράτωμα ή όγκος Brenner14, 15,
16
. Η συχνότερα ανιχνευόμενη γενετική αλλαγή στους
βλεννώδεις όγκους είναι η μετάλλαξη του KRAS, ενώ
αρκετά συχνά (15-20%) απαντάται ενίσχυση του c-erbB2
(HER2)13.
Μακροσκοπικά πρόκειται για ευμεγέθεις όγκους, τυπικά μονόπλευρης εντόπισης, συμπαγείς και κυστικοί με
ζελατινώδη όψη, που απαιτούν εκτενή δειγματοληψία
(τομή ανά εκατοστό όγκου)1, 6.
Μικροσκοπικά διακρίνονται δύο πρότυπα διήθησης
(που μπορεί να συνυπάρχουν στον ίδιο όγκο): το απωθητικού τύπου πρότυπο (expansile) που χαρακτηρίζεται
από συνωστισμό αδενικών σχηματισμών και ηθμών και
το «διεισδυτικό» πρότυπο (destructive) που προσδιορίζεται από την παρουσία ανωμάλου σχήματος αδενικών
σχηματισμών-φωλεών ή και μεμονωμένων καρκινικών
κυττάρων εντός δεσμοπλαστικού στρώματος. (Εικόνα
2). Μπορεί επίσης να συνυπάρχουν εστίες αναπλαστικού καρκινώματος που συχνά προσλαμβάνουν τη μορφή μικρών «τοιχωματικών» οζιδίων (mural nodules)
με επιμέρους μορφολογικούς χαρακτήρες ραβδοειδείς,
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Εικόνα 3: Ενδομητριοειδές καρκίνωμα ωοθήκης

Εικόνα 4: Διαυγοκυτταρικό καρκίνωμα ωοθήκης

σαρκωματοειδείς ή πλειόμορφους1, 6. Συνήθως στα βλεννώδη καρκινώματα δεν προσδιορίζεται ο βαθμός κακοηθείας (grade), ωστόσο έχει προταθεί να χρησιμοποιείται το σύστημα βαθμονόμησης των ενδομητριοειδών
καρκινωμάτων. Η παρουσία τοιχωματικών οζιδίων τα
κατατάσσει εξ ορισμού στα υψηλού βαθμού κακοηθείας
καρκινώματα13.
Μείζονος σημασίας ζήτημα που τίθεται στην ομάδα
αυτών των καρκινωμάτων είναι η σωστή διαφοροδιάγνωσή τους από τα μεταστατικά βλεννώδη καρκινώματα εκ του πεπτικού συστήματος που συχνά εμπλέκουν τις
ωοθήκες μιμούμενα πρωτοπαθείς όγκους.

στο ενδομήτριο: πλακώδης (30-50%), εκκριτική (30%),
βλεννώδης, κροσσωτή, ηωσινοφιλική, του τύπου της
γεννητικής χορδής-προσομοιάζον με όγκο Sertoli. Ο
βαθμός κακοηθείας προσδιορίζεται με τα ίδια κριτήρια όπως στα ενδομητρικά ενδομητριοειδή καρκινώματα:<5% συμπαγές στοιχείο= Grade 1, 5-50% συμπαγές στοιχείο= Grade 2 και >50% συμπαγές στοιχείο=
Grade 3. Όταν παρατηρείται σοβαρού βαθμού πυρηνική ατυπία σε κατά τα άλλα όγκους Grade 1 και 2,
τότε ο βαθμός κακοηθείας αυξάνει κατά 1 (FIGO 1988
grading system)1, 6.

3. Ενδομητριοειδείς όγκοι
Τα καρκινώματα αυτά προσομοιάζουν με τα αντίστοιχα του ενδομητρίου με τα οποία και μοιράζονται κοινές
μοριακές μεταβολές: μικροδορυφόρος αστάθεια (1220%), μεταλλάξεις του PTEN (20%), του KRAS και του
PIK3CA καθώς και η προσφατώς περιγραφείσα μεταλλαξή του ARID1A13, 17. Σε αρκετά μεγάλο ποσοστό (42%)
σχετίζονται με ενδομητρίωση, η οποία ενοχοποιείται ως
η πρόδρομη αλλοίωση για όλο το φάσμα των ενδομητριοειδών όγκων18, 19, 20.
Μακροσκοπικά είναι όγκοι συμπαγείς και εν μέρει
κυστικοί πληρούμενοι συνήθως από αιματηρό-σοκολατοειδές υλικό, ενώ συχνά εμφανίζουν νεκρώσεις1, 6.
Μικροσκοπικά αποτελούνται από συνωστιζόμενους αδενικούς σχηματισμούς και ηθμούς ενώ μπορεί
να παρατηρηθούν σωληνολαχνωτές δομές. (Εικόνα
3). Τα καρκινικά κύτταρα είναι ψηλά κυλινδρικά με
πολυστιβάδωση, ωστόσο αναγνωρίζονται ενίοτε όλες
οι πιθανές διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται και

4. Διαυγοκυτταρικοί όγκοι
Όγκοι χαρακτηριζόμενοι από τα ιδιαίτερης μορφολογίας διαυγή ή ηωσινοφιλά hobnail κύτταρα, ανήκουν,
μαζί με τους ενδομητριοειδείς και τους οροβλεννώδεις
όγκους, στα σχετιζόμενα με ενδομητρίωση νεοπλάσματα. Τα περισσότερα προκύπτουν απευθείας από άτυπη
ενδομητίωση ενώ σε μικρότερο ποσοστό εικάζεται πως
μεσολαβεί το στάδιο του διαυγοκυτταρικού αδενοϊνώματος και του άτυπου υπερπλαστικού (οριακής κακοήθειας) διαυγοκυτταρικού αδενοϊνώματος21, 22. Η συχνότερη μετάλλαξη είναι αυτή του ARID1A (46-57%) και
ακολουθούν μεταλλάξεις του PIK3CA (40%) και του
PTEN (8,3%),1, 17, 20 επίσης παρατηρείται αύξηση του HNF
1 b13.
Μακροσκοπικά είναι συνήθως μονόπλευρης εντόπισης όγκοι, με μέσο μέγεθος 15 εκ. σαρκώδους όψης, κυστικοί και σπάνια συμπαγείς με κυστικές περιοχές1, 6.
Μικροσκοπικά, εμφανίζουν σωληνοκυστικό πρότυπο
ανάπτυξης και πιο σπάνια συμπαγές ή και θηλώδες. (Εικόνα 4). Τα καρκινικά κύτταρα είναι διαυγή ή ηωσινόΤόμος 2|Τεύχος 4, 2016
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φιλα (πλούσια σε γλυκογόνο: PAS+/PAS D sensitive) με
πλειόμορφούς υπερχρωματικούς πυρήνες και έκκεντρο
πυρήνιο, μορφολογία δίκην «καρφίδος»/hobnail. Το
υπόστρωμα είναι τυπικά ινώδες και έντονα υαλοειδοποιμένο με σωμάτια υαλίνης (hyaline bodies)1,6. Τα καρκινώματα αυτά θεωρούνται εξ ορισμού υψηλόβαθμης
κακοηθείας,1, 23, 24.
5. Όγκοι Brenner
Οι όγκοι αυτοί χαρακτηρίζονται από μεταβατικού τύπου
κύτταρα-προσομοιάζοντα με ουροθηλιακά, με τα οποία
άλλωστε μοιράζονται κοινό ανοσοφαινότυπο: GATA3,
CK7, p63, uroplakin, thrombomodulin1, 25. Η προέλευσή
τους δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένη, κάποιοι θεωρείται πως προέρχονται από τις φωλεές Walthard της ωοθήκης ή και των σαλπίγγων26. Πολύ συχνά οι όγκοι αυτοί
συνυπάρχουν με βλεννώδεις όγκους, με τους οποίους
εικάζεται πως σχετίζονται ιστογενετικά, ενώ αναφέρονται περιστατικά συνύπαρξης με τεράτωμα1. Το γενετικό
τους προφίλ διαφέρει από αυτό των μεταβατικού τύπου
καρκινωμάτων-τα οποία μορφολογικά και ανοσοφαινοτυπικά εντάσσονται μάλλον στα υψηλόβαθμα ορώδη
καρκινώματα (μετάλλαξη του TP53)27.
Μακροσκοπικά είναι όγκοι μεγάλου μεγέθους (μέσο
μέγεθος 16-20 εκ.) συμπαγείς ή κυστικοί και σε ποσοστό
12% εντοπίζονται αμφοτερόπλευρα1, 6.
Μικροσκοπικά αποτελούνται από ανώμαλου σχήματος φωλεές κακοήθων μεταβατικού τύπου κυττάρων με ή
χωρίς πλακώδη διαφοροποίηση. Τα καρκινικά κύτταρα
είναι έντονα άτυπα με αυξημένη μιτωτική δραστηριότητα. Το υπόστρωμα είναι ινώδες-δεσμοπλαστικό1, 6. Μέχρι
στιγμής δεν καταγράφονται κριτήρια κατάταξής τους σε
βαθμούς κακοηθείας (grading system)13.
6. Οροβλεννώδεις Όγκοι
Οι όγκοι αυτοί είναι οι μέχρι πρότινος φερόμενοι ως
βλεννώδεις όγκοι ενδοτραχηλικού τύπου (WHO 1999)

και χαρακτηρίζονται από την παρουσία όλων των τύπων
μυλλεριανού επιθηλίου: κυρίως ορώδους και ενδοτραχηλικού-βλεννώδους, αλλά και ενδομητριοειδούς, διαυγοκυτταρικού, πλακώδους. Εντάχθηκαν στην τελευταία έκδοση της WHO 2014 ως ξεχωριστή κατηγορία1, 28. Ωστόσο
οι μορφολογικοί, ανοσοφαινοτυπικοί και μοριακοί τους
χαρακτήρες αλληλοεπικαλύπτονται με τις υπόλοιπες κατηγορίες καθιστώντας την ύπαρξή τους αμφιλεγόμενη29,
30
. Ιστογενετικά σχετίζονται με ενδομητρίωση. Άλλωστε
αυτό καταδεικνύει και το γενετικό προφίλ τους με τη συχνά απαντώμενη μετάλλαξη του ARID1A.
Μακροσκοπικά πρόκειται για αμφοτερόπλευρους
συνήθως όγκους (πάνω από το 50% των περιπτώσεων),
μονόχωρους ή πολύχωρους κυστικούς με συμπαγείς περιοχές και μέσο μέγεθος 12 εκ.1, 6.
Μικροσκοπικά εμφανίζουν σύνθετο θηλώδες
πρότυπο ανάπτυξης με συνοδό ηθμοειδές-συρρέον
διηθητικό στοιχείο. Τα καρκινικά κύτταρα είναι
ορώδους και βλεννώδους ενδοτραχηλικού τύπου,
ωστόσο συνυπάρχουν συχνά και άλλοι τύποι μυλλεριανού επιθηλίου. Το υπόστρωμα είναι οιδηματώδες
με παρουσία ουδετεροφίλων πολυμορφοπύρηνων
κυττάρων1, 6.
7. Αδιαφοροποίητοι όγκοι
Κακοήθεις επιθηλιακοί όγκοι που δεν εμφανίζουν διαφοροποίηση προς καμία κατηγορία μυλλεριανού και μη
επιθηλίου. Ορισμένες περιπτώσεις έχουν συσχετιστεί με
προϋπάρχον ενδομητριοειδές καρκίνωμα1.
Μακροσκοπικά είναι συνήθως συμπαγείς μάζες με
εκτεταμένες περιοχές νέκρωσης.
Μικροσκοπικά παρουσιάζουν συμπαγές-διάχυτο
πρότυπο ανάπτυξης με φωλεές, χορδές καρκινικών κυττάρων ή και μεμονωμένα κακοήθη κύτταρα. Τα κύτταρα
είναι εντόνως άτυπα, μονότονα και φτωχά σε συνοχή, με
αυξημένη μιτωτική δραστηριότητα1, 6. Θ

Take home messages
Τα καρκινώματα των ωοθηκών αποτελούν την 5η συχνότερη αιτία θανάτου στις γυναίκες.
 υνήθως αναπτύσσονται σε έδαφος προϋπάρχουσας καλοήθους αλλοίωσης. Ως εκ τούτου ο τακτός προΣ
ληπτικός έλεγχος καθίσταται απαραίτητος.
 έα δεδομένα για την ιστογένεση και το μοριακό/γενετικό τους υπόβαθρο συνεπικουρούν στην ορθή
Ν
διάγνωση/τυποποίησή τους και επομένως στη σωστή θεραπευτική προσέγγιση.
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 ρισμένα εξ αυτών, όπως τα υψηλόβαθμα ορώδη καρκινώματα, φέρουν συγκεκριμένη γονιδιακή σφραΟ
γίδα γεγονός που επιβάλλει τον έλεγχο/αντιμετώπιση των γυναικών φορέων των αντίστοιχων γονιδίων.
 τη νέα ταξινόμηση της WHO 2014, μαζί με τα καρκινώματα των ωοθηκών κατατάσσονται επίσης τα
Σ
καρκινώματα των σαλπίγγων και τα πρωτοπαθή καρκινώματα του περιτοναίου.

Histopathology of ovarian cancer and the new WHO
classification of ovarian-fallopian tube and peritoneal cancer
The era of molecular medicine has led to a dramatic improvement in our understanding of the genetic events
that give rise to different types of cancers. In the case of gynaecological malignancies and especially in cancers
of the ovary/tube/peritoneum the changes in diagnostic surgical pathology, in conjunction with the molecular
events observed during the pathogenesis indicate that high-grade serous ovarian carcinoma, clear cell
carcinoma and endometrioid carcinoma primarily arise from tissues that are not normally present in the ovary.
These histogenetic pathways are forming risk-reduction strategies for the prevention of ovarian and ovaryassociated cancers and have highlighted the importance of the seemingly unique ovarian microenvironment.
Appreciation of these new concepts will allow for a more rational approach to screening, treatment and
prevention These factors can have a significant impact on reducing the mortality of this devastating disease.
KEYWORDS: Cancer of the ovaries / fallopian tubes / peritoneum / histopathology
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Κυτταρομειωτική χειρουργική
θεραπεία για καρκίνο των ωοθηκών
βασισμένη στο στάδο της νόσου
Βασίλειος Δ. Σιούλας
Γυναικολόγος Ογκολόγος (MSKCC/ESGO), Ιατρείο Γυναικολογικής Ογκολογίας, Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ
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Περίληψη
Η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών με καρκίνο των ωοθηκών παρουσιάζεται όταν η νόσος είναι πλέον σε
προχωρημένο στάδιο. Ο λεπτομερής κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχός τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την αξιολόγηση της γενικότερης κατάστασης της υγείας τους και της έκτασης των
πιθανών δευτεροπαθών εντοπίσεων. Οι επεμβάσεις σταδιοποίησης στα πρώιμα στάδια της νόσου (I-IIA)
έχουν ως στόχο την αναγνώριση μικροσκοπικών εστιών, οι οποίες επιβάλλουν τη χορήγηση επικουρικής
χημειοθεραπείας και επιδρούν στην πρόγνωση των ασθενών. Η πρωτογενής κυτταρομειωτική επέμβαση
αποτελεί τη θεραπεία εκλογής στα στάδια IIB-IIIB. Αντίθετα, αν πρόκειται για νόσο σταδίου IIIC και IV, η
ιδανική θεραπευτική στρατηγική αποτελεί πεδίο επιστημονικής αντιπαράθεσης, με την πρωτογενή κυτταρομείωση ή τη χορήγηση νεοεπικουρικής χημειοθεραπείας να προβάλουν ως οι πιθανές επιλογές. Σε κάθε
περίπτωση, οι κυτταρομειωτικές επεμβάσεις πρέπει να έχουν ως απόλυτο στόχο την πλήρη εξαίρεση της
νόσου. Σε αυτά τα πλαίσια, η διενέργειά τους από ομάδες εξειδικευμένων ιατρών σε κέντρα που έχουν την
εμπειρία και τις κατάλληλες υποδομές να τις υποστηρίξουν είναι πολύ σημαντική.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Καρκίνος ωοθηκών / σταδιοποίηση / πρωτογενής κυτταρομειωτική επέμβαση
/ ενδιάμεση κυτταρομειωτική επέμβαση / υπολειμματική νόσος

Εισαγωγή
Ο καρκίνος των ωοθηκών αποτελεί το πιο συχνό
αίτιο θανάτου από γυναικολογικές κακοήθειες στις

ΗΠΑ1. Τα άτυπα συμπτώματα στα πρώιμα στάδια
της νόσου, σε συνδυασμό με την απουσία αποτελεσματικών προγραμμάτων προσυμπτωματικού
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Εικόνες 1-4: Αφαίρεση περιτοναίου ΔΕ διαφράγματος
σε καρκίνο ωοθηκών σταδίου IIIC (Οι φωτογραφίες είναι
από το προσωπικό αρχείο του Dr. Dennis Chi – Head of
Ovarian Cancer Surgery, Memorial Sloan Kettering
Cancer Center, NY, USA)

ελέγχου στο γενικό πληθυσμό, έχουν ως αποτέλεσμα το 70% περίπου των περιστατικών να διαγιγνώσκονται σε προχωρημένα στάδια (III και IV)2.
Η αρχική εκτίμηση των ασθενών έχει ως στόχο την
αξιολόγηση της έκτασης της νόσου, που σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ατομικού
τους αναμνηστικού, θα καθορίσει την ενδεικνυόμενη θεραπευτική στρατηγική. Απαραίτητα στοιχεία
της είναι η λεπτομερής κλινική εξέταση και ο απεικονιστικός έλεγχος (υπερηχογράφημα έσω γεννητικών οργάνων, MRI πυέλου, CT θώρακα, άνω και
κάτω κοιλίας). Σημειώνεται πως η χορήγηση σκιαγραφικού (Per Os & IV αν πρόκειται για CT) είναι
επιβεβλημένη, εκτός κι αν υπάρχει κάποια αντέν28
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δειξη με βάση το ιστορικό των ασθενών. Τέλος, οι
καρκινικοί δείκτες (συνήθως CA-125, CEA, CA 199, AFP, LDH, hCG, inhibin B) προσανατολίζουν περαιτέρω ως προς την κακοήθη φύση ενός πυελικού
όγκου και την ιστολογική ταυτοποίησή του, ενώ,
κυρίως, συνεισφέρουν στην αξιολόγηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία και την παρακολούθηση
των ασθενών για τυχόν υποτροπή2,3.
Στάδιο I και IIA
Στόχος των επεμβάσεων σταδιοποίησης της νόσου
είναι η αποκάλυψη μικροσκοπικών μεταστάσεων,
οι οποίες παρατηρούνται σχεδόν στο 30% των περιστατικών2. Κατά την είσοδο στην περιτοναϊκή
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κοιλότητα, αναρροφάται ο πιθανός ασκίτης και
αποστέλλεται προς κυτταρολογική εξέταση. Αν δεν
υπάρχει ελεύθερο περιτοναϊκό υγρό, ο έλεγχος για
κακοήθη κύτταρα γίνεται σε έκπλυμα της περιτοναϊκής κοιλότητας. Ακολουθεί η λεπτομερής εξέταση
όλων των περιτοναϊκών επιφανειών. Σε περίπτωση
που βρεθούν οζίδια ή συμφύσεις που θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν μεταστάσεις επιβάλλεται
η εξαίρεσή τους. Διαφορετικά, λαμβάνονται τυχαίες βιοψίες από την πύελο, τις παρακολικές αύλακες
και τις περιτοναϊκές επιφάνειες των διαφραγμάτων. Η αφαίρεση της μήτρας και των εξαρτημάτων,
με ιδιαίτερη προσοχή για να μην ραγεί η κάψα
του όγκου, είναι απαραίτητη. Η σταδιοποίηση του
καρκίνου των ωοθηκών, επιπλέον, περιλαμβάνει
την επιπλεκτομή, τουλάχιστον υφοκολικά, και τη
συστηματική πυελική και παραορτική λεμφαδενεκτομή. Οι πυελικοί λεμφαδένες που πρέπει να εξαιρεθούν βρίσκονται κατά μήκος και προσθιοπλάγια
των κοινών λαγόνιων αγγείων, κατά μήκος και επί
τα εντός των έξω και έσω λαγόνιων αγγείων και στο
θυροειδή βόθρο, τουλάχιστον προσθίως του θυροειδούς νεύρου. Από την άλλη πλευρά, τα άνω χειρουργικά όρια της παραορτικής λεμφαδενεκτομής
πρέπει να εκτείνονται μέχρι την αριστερή νεφρική
φλέβα2,3.
Στις βασικές αρχές σταδιοποίησης του επιθηλιακού καρκίνου των ωοθηκών υπάρχουν ορισμένες
εξαιρέσεις. Σε επιλεγμένες ασθενείς (χαμηλής κακοήθειας ορώδεις, ενδομητριοειδείς ή βλεννώδεις
όγκοι σταδίου IA ή IC1), η διατήρηση του αναπαραγωγικού τους δυναμικού, εφ΄ όσον το επιθυμούν
και είναι πλήρως ενημερωμένες για τα οφέλη και
τους κινδύνους της απόφασής τους, είναι αποδεκτή3. Σε αυτές τις περιπτώσεις εκτελείται ετερόπλευρη σαλπιγγο-ωοθηκεκτομή, αντί της αφαίρεσης
της μήτρας μετά των εξαρτημάτων. Όταν η ταχεία
βιοψία είναι συμβατή με βλεννώδες καρκίνωμα, η
αφαίρεση της σκωληκοειδούς απόφυσης είναι αναγκαία2. Αντίθετα, συνήθως δεν πραγματοποιείται
πυελική και παραορτική λεμφαδενεκτομή4. Τέλος,
πρέπει να τονιστεί πως οι επεμβάσεις σταδιοποίησης του καρκίνου των ωοθηκών, όταν προεγχειρητικά φαίνεται να περιορίζεται στις ωοθήκες ή στις
σάλπιγγες, μπορούν να πραγματοποιηθούν λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά από εξειδικευμένους Γυ-

ναικολόγους Ογκολόγους με την αντίστοιχη εμπειρία2.
Στάδιο IIB και IV
Τα ογκολογικά αποτελέσματα σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο των ωοθηκών που υποβάλλονται σε πρωτογενή κυτταρομειωτική επέμβαση
(primary cytoreductive surgery) καθορίζονται από
το μέγεθος του υπολειμματικού όγκου5. Παραδοσιακά, η χειρουργική θεραπεία θεωρείται ικανοποιητική (optimal) όταν αυτό δεν ξεπερνά το 1 cm2,6.
Παρ’ όλα αυτά, πολυάριθμες μελέτες έχουν επανειλημμένα δείξει ότι η μεγαλύτερη επιβίωση εξασφαλίζεται όταν η πρωτογενής κυτταρομείωση οδηγεί
σε πλήρη -μακροσκοπικά- εξαίρεση της νόσου χωρίς την παρουσία υπολειμματικών βλαβών. (Non
detectable Residual disease-RO)6-11. Αυτός πρέπει
να είναι και ο απόλυτος στόχος της, όπως έχει γίνει,
πλέον, ευρέως αποδεκτό2,3,12.
Για την επιτυχή πρωτογενή κυτταρομείωση είναι απαραίτητη η μέση κάθετη λαπαροτομία.
Στους χειρουργικούς χρόνους περιλαμβάνονται
η αναρρόφηση του ασκίτη που ενδεχομένως να
συνυπάρχει και η αφαίρεση της μήτρας, των
εξαρτημάτων και του διηθημένου επιπλόου. Για
την τελευταία μπορεί να απαιτηθεί η κινητοποίηση της ηπατικής και σπληνικής καμπής, καθώς
και η απολίνωση των γαστροεπιπλοϊκών αγγείων. Επιμέρους επεμβάσεις που μπορεί να κριθούν
απαραίτητες για την επίτευξη R0 είναι η εκτομή
τμημάτων του παχέος ή/και λεπτού εντέρου, η
σκωληκοειδεκτομή, η αφαίρεση του περιτοναίου
από το διάφραγμα (με ή χωρίς μερική εκτομή του
διαφράγματος – φωτογραφίες 1-4), τις παρακολικές αύλακες, τα πλάγια πυελικά τοιχώματα, την
ουροδόχο κύστη και το δουγλάσειο, η σπληνεκτομή, η περιφερική παγκρεατεκτομή, η μερική
γαστρεκτομή, η εκτομή τμημάτων του ήπατος, η
χολοκυστεκτομή, και η μερική αφαίρεση της ουροδόχου κύστης ή η επανεμφύτεση του ουρητήρα.
Όλοι οι διογκωμένοι ή ύποπτοι για μεταστάσεις
λεμφαδένες θα πρέπει να αφαιρεθούν. Από την
άλλη πλευρά, με βάση τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες, η πλήρης εξαίρεση των πυελικών
και παραορτικών λεμφαδένων επιβάλλεται στα
στάδια IIB-IIIB2,3. Πιο πρόσφατα δεδομένα, όμως,
Τόμος 2|Τεύχος 4, 2016

29

Κυτταρομειωτική χειρουργική θεραπεία για καρκίνο των ωοθηκών βασισμένη στο στάδο της νόσου

από την προοπτική, τυχαιοποιημένη μελέτη LION
(Lymphadenectomy In Ovarian Neoplasms) έδειξαν πως η συστηματική πυελική και παραορτική
λεμφαδενεκτομή σε ασθενείς με καρκίνο ωοθηκών
σταδίου IIB-IV και, απεικονιστικά ή διεγχειρητικά, αρνητικούς λεμφαδένες δεν έχει θέση. Πιο
συγκεκριμένα, αν και η πιθανότητα αναγνώρισης
μικροσκοπικών λεμφαδενικών μεταστάσεων σε
αυτές τις περιπτώσεις προσεγγίζει το 56%, ο λεμφαδενικός καθαρισμός δεν βελτιώνει τα ποσοστά
επιβίωσης, ενώ αυξάνει τον κίνδυνο μετεγχειρητικών επιπλοκών13. Η επίδραση που θα έχει η μοναδική τυχαιοποιημένη μελέτη που διερεύνησε το
ρόλο της συστηματικής λεμφαδενεκτομής σε αυτό
το κλινικό πλαίσιο στις διεθνείς συστάσεις μένει
να διευκρινιστεί στο άμεσο μέλλον.
Είναι προφανές πως οι εκτεταμένες κυτταρομειωτικές επεμβάσεις σε ασθενείς με προχωρημένο
καρκίνο των ωοθηκών μπορεί να συνοδεύονται
από μεγαλύτερη περιεγχειρητική νοσηρότητα. Σε
μια αναδρομική μελέτη από τρία διαφορετικά νοσοκομεία, οι Aletti και συν. έδειξαν πως η νοσηρότητα και η θνητότητα σε διάστημα 30 ημερών και
3 μηνών από το χειρουργείο ήταν 18.4% και 4.5%,
αντίστοιχα14. Παρ’ όλα αυτά, σε ασθενείς με μεγάλο
φορτίο νόσου, η πολυπλοκότητα της χειρουργικής
θεραπείας συνδέεται με καλύτερες πιθανότητες επίτευξης R0, εξασφαλίζοντας έτσι καλύτερη ογκολογική πρόγνωση για τις ασθενείς15,16.
Με βάση την προγνωστική αξία της πλήρους
αφαίρεσης των δευτεροπαθών εστιών στον προχωρημένο καρκίνο των ωοθηκών (R0), πολλοί ειδικοί
συνιστούν τη χορήγηση νεοεπικουρικής χημειοθεραπείας (NACT), ακολουθούμενη από ενδιάμεση
κυτταρομειωτική επέμβαση (interval cytoreductive
surgery) στις περιπτώσεις που ο παραπάνω στόχος
δεν είναι εφικτός5,16. Για την καλύτερη προεγχειρητική εκτίμηση της εξαιρεσιμότητας της νόσου και
την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής στρατηγικής έχουν προταθεί διάφοροι αλγόριθμοι, που
ενίοτε περιλαμβάνουν εξετάσεις αίματος, απεικονιστικό έλεγχο και διαγνωστική λαπαροσκόπηση,
με την τελευταία να υποστηρίζεται πλέον και από
κλινική τυχαιοποιημένη μελέτη5,17-19.
Τα ποσοστά επιβίωσης μετά από νεοεπικουρική
χημειοθεραπεία και ενδιάμεση κυτταρομειωτική
30
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επέμβαση στον προχωρημένο καρκίνο των ωοθηκών έχουν καταγραφεί σε δύο κλινικές τυχαιοποιημένες μελέτες20,21. Σύμφωνα με αυτές, το ελεύθερο
προόδου διάστημα της νόσου (progression-free
survival – PFS) και η συνολική επιβίωση (overall
survival – OS) των ασθενών ήταν 12 και 24-30 μήνες, αντίστοιχα (διάμεσες τιμές). Η εξασφάλιση R0
στο τέλος της ενδιάμεσης κυτταρομειωτικής επέμβασης αποτελούσε και πάλι τον πιο σημαντικό,
ανεξάρτητο παράγοντα για τη συνολική επιβίωση
των ασθενών20. Αν και τα προαναφερθέντα ογκολογικά αποτελέσματα δεν διέφεραν σε στατιστικά
σημαντικό βαθμό από αυτά που παρατηρήθηκαν
στις γυναίκες που υποβλήθηκαν σε πρωτογενή κυτταρομειωτική επέμβαση στα πλαίσια αυτών των
μελετών, τα κριτήρια επιλογής των ασθενών και η
χειρουργική ικανότητα και ομοιογένεια των συμμετεχόντων κέντρων αποτελούν πεδία αμφισβήτησης
των συμπερασμάτων τους2,22. Πράγματι, πρόσφατη
ανασκόπηση 24 μελετών σε ασθενείς με καρκίνο
ωοθηκών σταδίου III-IV και πλήρη εξαίρεση της
νόσου στην πρωτογενή ή ενδιάμεση κυτταρομειωτική επέμβαση έδειξε ότι αυτές που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά εξ αρχής είχαν κατά δύο περίπου
χρόνια καλύτερη επιβίωση23. Οριστικές απαντήσεις
ως προς την ενδεδειγμένη θεραπευτική προσέγγιση
των ασθενών με προχωρημένο καρκίνο των ωοθηκών αναμένεται να δώσει η πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη TRUST (Trial on Radical Upfront
Surgery in Advanced Ovarian Cancer), που, ήδη,
βρίσκεται σε εξέλιξη24.
Βασικοί πυλώνες της ενδιάμεσης κυτταρομειωτικής
επέμβασης αποτελούν η αφαίρεση της μήτρας μετά
των εξαρτημάτων και του επιπλόου. Όλες οι περιτοναϊκές επιφάνειες πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά
και τυχόν αλλοιώσεις ή συμφύσεις που εγείρουν την
υποψία μετάστασης να αφαιρεθούν. Η εκτομή των
διογκωμένων η ύποπτων λεμφαδένων είναι απαραίτητη. Ακόμα κι αν λεμφαδένες με τα παραπάνω
χαρακτηριστικά κατά την αρχική διάγνωση έχουν
ανταποκριθεί στη νεοεπικουρική χημειοθεραπεία, η
αφαίρεσή τους θα πρέπει να εξετάζεται2. Με δεδομένο
τα χαμηλά ποσοστά πλήρους παθολογοανατομικής
ανταπόκρισης της νόσου στη νεοεπικουρική χημειοθεραπεία, η μετέπειτα χειρουργική επέμβαση ενδεχομένως να περιλαμβάνει κάποιες από τις εκτομές του

Κυτταρομειωτική χειρουργική θεραπεία για καρκίνο των ωοθηκών βασισμένη στο στάδο της νόσου

γαστρεντερικού συστήματος ή/και της άνω κοιλίας
που περιγράφηκαν για την πρωτογενή κυτταρομειωτική επέμβαση2,25. Πρέπει να τονιστεί πως η ενδιάμεση
κυτταρομειωτική επέμβαση πρέπει να πραγματοποιείται μετά από 3 ή 4 κύκλους νεοεπικουρικής χημειοθεραπείας, εκτός από εξατομικευμένες περιπτώσεις,
και εφ’ όσον η νόσος δεν εξελίσσεται κατά τη διάρκειά
της2,3.
Συμπεράσματα
Η αντιμετώπιση του καρκίνου των ωοθηκών σταδίου I-IIIB είναι κατά κανόνα χειρουργική. Σε πιο
προχωρημένα στάδια (IIIC και IV), η δυνατότητα
πλήρους εξαίρεσης της νόσου, σε συνδυασμό με τις
πιθανές επιπλοκές που αυτό μπορεί να συνεπάγε-

ται και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ασθενών
(π.χ. συννοσηρότητες, κατάσταση θρέψης ή επίπεδα αλβουμίνης ορού, παρουσία ασκίτη ή θρομβοεμβολικών επεισοδίων, BMI, performance status)
θα πρέπει να συνεκτιμώνται26. Αν η επίτευξη R0 με
αποδεκτή περιεγχειρητική νοσηρότητα θεωρείται
εφικτή, η πρωτογενής κυτταρομειωτική επέμβαση
είναι η προτιμητέα θεραπευτική στρατηγική2,3,26. Σε
κάθε περίπτωση, οι ιδιαίτερες χειρουργικές δεξιότητες που απαιτούν οι κυτταρομειωτικές επεμβάσεις
(πρωτογενείς και ενδιάμεσες) στον προχωρημένο
καρκίνο των ωοθηκών επιβάλλουν τη διενέργειά
τους από ομάδες εξειδικευμένων ιατρών σε κέντρα
που έχουν την εμπειρία και τις κατάλληλες υποδομές για να τις υποστηρίξουν27-29. Θ

Take home messages
Η αντιμετώπιση του καρκίνου των ωοθηκών σταδίου I-IIIB είναι κατά κανόνα χειρουργική.
 θεραπευτική στρατηγική στα στάδια IIIC-IV καθορίζεται με βάση την εξαιρεσιμότητα της νόσου, την
Η
αναμενόμενη περιεγχειρητική νοσηρότητα και τη γενικότερη κατάσταση των ασθενών.
 πόλυτος στόχος των κυτταρομειωτικών επεμβάσεων είναι η πλήρης εξαίρεση των μακροσκοπικών
Α
εστιών της νόσου (R0).
 ια την επιτυχή κυτταρομείωση απαιτείται η διαχείριση των ασθενών από ομάδες εξειδικευμένων
Γ
ιατρών σε κέντρα με αντίστοιχη εμπειρία.

Cytoreductive surgery for ovarian cancer based on the stage
of the disease
Synopsis
The majority of ovarian cancer patients will present at an advanced stage. Their initial work-up
includes a detailed clinical examination, laboratory and imaging studies. The results of the above
investigations are used to determine the condition of the health of the patients and the extend of the
disease parameters that should be taken into account when formulating the therapeutic plan. Staging
procedures, aiming to detect occult metastases, are the mainstay of treatment at the initial stages of
ovarian cancer (I-IIA). In case of presumed stage IIB-IIIB disease, primary cytoreductive surgery
should be routinely offered. On the other hand, the optimal management of stages IIIC and IV ovarian
cancer is currently under debate. Two randomized controlled trials pointed out that the administration
of neoadjuvant chemotherapy followed by interval cytoreductive surgery is not inferior to primary
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cytoreduction. Factors related to patients’ selection and surgical comprehensiveness might have
undermined the prognosis of participants treated with the latter. In any event, the ultimate goal
of cytoreductive surgery should be the resection of all macroscopic disease. In order to achieve
this target patients with advanced ovarian cancer should be referred to high-volume centers and
subspecialists able to perform complex procedures.
KEYWORDS: Ovarian cancer / staging / primary cytoreductive surgery / interval cytoreductive surgery /
residual disease
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Χημειοθεραπευτικά πρωτόκολλα
για καρκίνο των ωοθηκών ανάλογα
με το στάδιο της νόσου
Χρίστος Α. Παπαδημητρίου, MD, PhD
Παθολόγος-Ογκολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Υπεύθυνος Ογκολογικής Μονάδας «Αρεταίειου» Νοσοκομείου

Περίληψη
Ο επιθηλιακός καρκίνος των ωοθηκών είναι η συνηθέστερη αιτία θανάτου από γυναικολογικό καρκίνο.
Τα βασισμένα σε πλατίνη και ταξάνη σχήματα είναι το πρότυπο της επικουρικής χημειοθεραπείας στα
πρώιμου σταδίου νεοπλάσματα αλλά και της θεραπείας πρώτης γραμμής στο προχωρημένο νόσημα. Μολονότι η συστηματική αγωγή μπορεί να θεραπεύσει πολλές ασθενείς αρχικών σταδίων οι περισσότερες γυναίκες με προχωρημένο καρκίνο των ωοθηκών θα παρουσιάσουν πολλές υποτροπές με ολοένα μικρότερα
χρονικά διαστήματα ελεύθερα προόδου νόσου. Οι θεραπευτικές επιλογές για τις γυναίκες σε υποτροπή
εξαρτώνται από το χρονικό διάστημα, το οποίο έχει παρέλθει από την ολοκλήρωση της αγωγής πρώτης
γραμμής. Ο βασισμένος στην πλατίνη διπλός συνδυασμός προτιμάται στον πλατινο-ευαίσθητο υποτροπιάζοντα καρκίνο. Από την άλλη μεριά, η αποτελεσματικότητα των επιλογών στην ανθεκτική στην πλατίνη υποτροπή είναι σαφέστατα πιο περιορισμένη και κατά συνέπεια η ποιότητα ζωής της ασθενούς έχει
βαρύνουσα σημασία στην όποια θεραπευτική απόφαση. Τέλος, οι νεότερες στοχευμένες θεραπείες, όπως
τα αντι-αγγειογενετικά φάρμακα ή οι αναστολείς της PARP, συνεισφέρουν στη βελτίωση της επιβίωσης.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Επιθηλιακός καρκίνος των ωοθηκών / πλατίνη / ταξάνη / εισαγωγική χημειοθεραπεία / bevacizumab / PARP αναστολείς

Εισαγωγή
Ο επιθηλιακός καρκίνος των ωοθηκών (ΕΚΩ) είναι
η πρώτη αιτία θανάτου από γυναικολογική κακο-
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ήθεια και πέμπτος, κατά σειρά θνητότητας, μεταξύ
όλων των κακοήθων νεοπλασμάτων στις γυναίκες1,2. Οι κυριότεροι ιστολογικοί τύποι είναι ορώ-
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δη καρκινώματα (70% των περιπτώσεων) χαμηλού
(Grade 1) ή υψηλού βαθμού κακοήθειας (Grade 3),
ενδομητριοειδή, βλεννώδη και διαυγοκυτταρικά
καρκινώματα3. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων ο ΕΚΩ διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο
(FIGO III ή IV). Δεδομένα τυχαιοποιημένων επιδημιολογικών μελετών δεν υποστηρίζουν τη χρήση
προσυμπτωματικών εξετάσεων για τη διάγνωση
της νόσου στον γενικό πληθυσμό σε πρώιμο στάδιο, ενώ η παρακολούθηση των υψηλού κινδύνου
γυναικών (εκείνες με BRCA μεταλλάξεις ή θετικό
οικογενειακό ιστορικό) με την παρακολούθηση του
CA-125 και ενδοκολπικό υπερηχογράφημα δεν έχει
τεκμηριωθεί προοπτικά4-6.

από αναιμία5,6,11. Στα στάδια III και IV προστίθεται
στη συστηματική αγωγή το μονοκλωνικό αντίσωμα
bevacizumab (έναντι του αγγειακού ενδοθηλιακού
αυξητικού παράγοντα-VEGF), συγχορηγούμενο
αρχικά με τη χημειοθεραπεία και κατόπιν μόνο
του, κάθε 3 εβδομάδες και μέχρι συμπληρώσεως
ενός έτους αγωγής12-14. Τέλος, επιλεγμένες ασθενείς
προχωρημένων σταδίων, στις οποίες επιτεύχθηκε
R0 εκτομή (optimal debulking, βέλτιστη ογκομείωση) μπορεί να λάβουν χημειοθεραπεία με πακλιταξέλη και σισπλατίνη σε συνδυασμό ενδοπεριτοναïκό και ενδοφλέβιο. Η ενδοπεριτοναïκή αγωγή
οδηγεί σε καλύτερες επιβιώσεις, όμως συνοδεύεται
από σημαντικές χειρουργικές επιπλοκές15-17.

Μετεγχειρητική χημειοθεραπεία (χημειοθεραπεία
πρώτης γραμμής)
Με εξαίρεση τις ασθενείς με καλά διαφοροποιημένα (Grade 1) ενδομητριοειδή νεοπλάσματα σταδίων ΙΑ και ΙΒ, χημειοθεραπεία χορηγείται σε όλες
τις άλλες περιπτώσεις. Πρακτικά χρησιμοποιείται ο
συνδυασμός πακλιταξέλης 175 mg/m2 (σε τρίωρη iv
έγχυση) και καρβοπλατίνης AUCX5 ή 6 (σε ωριαία
iv έγχυση), ανά 3 εβδομάδες ή εκείνος της πακλιταξέλης 80 mg/m2 (σε ωριαία iv έγχυση) τις ημέρες
1, 8, 15 και καρβοπλατίνης AUCX5 ή 6 (σε ωριαία
iv έγχυση), την ημέρα 1, επίσης ανά 3 εβδομάδες.5,7
Τα δύο αυτά χημειοθεραπευτικά σχήματα, ενώ δεν
διαφέρουν από πλευράς αποτελεσματικότητας (ιδίως όταν συγχορηγείται bevacizumab) παρουσιάζονται με διαφορετικές τοξικότητες8. Στις ασθενείς
σταδίων ΙΑ και ΙΒ, Grade 3, μπορεί να δοθούν 3 ή 4
κύκλοι χημειοθεραπείας, ενώ για τις υπόλοιπες συνιστώνται 6 κύκλοι9,10. Επί συγκεκριμένων ενδείξεων, όπως σοβαρού βαθμού αλλεργικές αντιδράσεις
στην πακλιταξέλη ή σημαντική νευροτοξικότητα, η
καρβοπλατίνη μπορεί να συνδυασθεί με δοσεταξέλη 60 έως 75 mg/m2, ανά τρεις εβδομάδες,11 ενώ επί
σοβαρών συννοσηροτήτων μπορεί να δοθεί μονοθεραπεία με καρβοπλατίνη. Αξίζει να σημειωθεί,
ότι τα διάφορα χημειοθεραπευτικά πρωτόκολλα
έχουν και διαφορετικό profile τοξικότητας: εκείνο της πακλιταξέλης/καρβοπλατίνης συνοδεύεται
από αισθητικού τύπου περιφερική νευροπάθεια, ο
συνδυασμός δοσεταξέλης/καρβοπλατίνης κυρίως
από ουδετεροπενία και η εβδομαδιαία πακλιταξέλη

Εισαγωγική χημειοθεραπεία (neoadjuvant
chemotherapy, NACT) και ενδιάμεση ογκομειωτική επέμβαση (interval debulking)
Θα πρέπει να υπογραμμισθεί, πως ο βασικός χειρουργικός στόχος στον καρκίνο ωοθηκών είναι η
επίτευξη RO (Residual zero-RO) εκτομής ή αλλιώς
βέλτιστης ογκομείωσης (optimal debulking), δηλ.
η παραμονή μόνο μικροσκοπικής υπολειπόμενης
νόσου, κάτι που αποτελεί -ανεξαρτήτως ιστολογίας- και τον σημαντικότερο προγνωστικό παράγοντα18. Όταν τούτο θεωρείται ανέφικτο με το πρωτογενές χειρουργείο, πρακτικά σε ασθενείς σταδίων
III και IV, μπορεί να δοθούν αρχικά έως 3 κύκλοι
εισαγωγικής χημειοθεραπείας με πακλιταξέλη και
καρβοπλατίνη19,20. Έτσι με τη φαρμακευτικά προκαλούμενη μείωση του φορτίου της νόσου, είναι
δυνατόν να επιτευχθεί κατά την ενδιάμεση ογκομειωτική επέμβαση ο προαναφερθείς βασικός χειρουργικός στόχος. Μετεγχειρητικά χορηγούνται
άλλοι 3 κύκλοι χημειοθεραπείας και προστίθεται
επίσης το bevacizumab. Τα βασικότερα εργαλεία
για την εκτίμηση της πιθανότητας R0 εκτομής είναι
η λαπαροσκόπηση (θεωρείται αδύνατη η βέλτιστη
ογκομείωση, όταν η λαπαροσκοπική βαθμολογία κατά Fagotti είναι ≥8) ή η μικρολαπαροτομία
(minilaparotomy), ενώ σημαντική απεικονιστική
βοήθεια προσφέρει η μαγνητική τομογραφία κοιλίας με σκιαγραφικό. Ο ρόλος του PET-CT scan δεν
έχει ακόμη διευκρινισθεί στην εκτίμηση της πιθανότητας βέλτιστης ογκομείωσης21,22.
Οι ασθενείς, που αντιμετωπίζονται με ενδιάμεση
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ογκομειωτική επέμβαση, παρουσιάζονται με λιγότερες χειρουργικές επιπλοκές, ενώ οι επιβιώσεις
είναι κατ’ αρχήν ισοδύναμες με εκείνες του πρωτογενούς χειρουργείου19,20. Είναι αναγκαίο να αναγνωρισθούν οι ασθενείς εκείνες, που θα ωφελούντο
περισσότερο από την εισαγωγική χημειοθεραπεία.
Παράλληλα δεν θα πρέπει να παραβλέπεται η πιθανή μεταβολή της βιολογίας της νόσου από την
κατ’ αρχήν (εισαγωγική) έκθεση σε χημειοθεραπευτικούς παράγοντες, αλλά και της στέρησης μιας
ογκομειωτικής επέμβασης σε όσες εμφανίζουν πρωτοπαθή χημειοαντοχή.
Παρακολούθηση ασθενών με χειρουργηθέντα ΕΚΩ
και διαχείριση των γυναικών με αύξηση του CA125 μόνο
Η παρακολούθηση των ασθενών χωρίς ένδειξη
νόσου μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας
πρώτης γραμμής γίνεται ανά 2-4 μήνες τα πρώτα 2
έτη, ανά 3-6 μήνες τα επόμενα 3 έτη και κατόπιν ετήσια. Συνιστάται η ολοκλήρωση του προσδιορισμού
του γενετικού κινδύνου. Όσον αφορά τον έλεγχο,
αυτός περιλαμβάνει την πλήρη φυσική και ιδίως
την πυελική κλινική εξέταση, τη μέτρηση του CA125 και οποιουδήποτε άλλου δείκτη ήταν αρχικά
αυξημένος, τον πλήρη αιματολογικό και βιοχημικό
έλεγχο και την αξονική ή μαγνητική τομογραφία
κοιλίας/πυέλου/θώρακα ή την PET-CT τομογραφία αναλόγως των κλινικών ενδείξεων.
Όταν κατά την παρακολούθηση διαπιστωθεί
αύξηση του CA-125, χωρίς να αναδεικνύονται παθολογικά ευρήματα στην αξονική ή μαγνητική τομογραφία, τότε αυτή θα πρέπει να επιβεβαιωθεί σε
μια δεύτερη μέτρηση μετά τέσσερις εβδομάδας, ούτως ώστε να τεκμηριωθεί μια βιοχημική υποτροπή
της νόσου. Η βιοχημική αυτή υποτροπή συνήθως
προηγείται 2-6 μήνες της κλινικής (συμπτωματικής) υποτροπής και δεν απαιτεί κατ’ ανάγκη την
άμεση έναρξη χημειοθεραπείας δεύτερης γραμμής,
αφού ο χειρισμός αυτός δεν αυξάνει την επιβίωση
των ασθενών σε σύγκριση με την έναρξη της χημειοθεραπείας, όταν η νόσος καταστεί συμπτωματική.
Στη φάση αυτή οι ασθενείς μπορούν να λάβουν είτε
ταμοξιφένη είτε άλλους παράγοντες με ορμονική
δράση (λετροζόλη κ.λπ.), που έχουν συγκεκριμένη
δραστικότητα στην υποτροπή της νόσου25.
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Θεραπευτική προσέγγιση στην πρώτη υποτροπή
Η πρόγνωση και οι θεραπευτικοί χειρισμοί εξαρτώνται άμεσα από τον χρόνο εμφάνισης της υποτροπής/προόδου της νόσου. Την χείριστη εξ όλων
πρόγνωση έχουν οι ασθενείς, των οποίων η νόσος
προοδεύει, ενώ είναι υπό χημειοθεραπεία πρώτης
γραμμής και εκείνες με πρόοδο νόσου σε διάστημα
<6 μηνών από την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας πρώτης γραμμής (πρωτοπαθώς ανθεκτική στην
πλατίνη νόσος). Εδώ συνιστάται η συμμετοχή σε κλινική μελέτη (ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αντι-αγγειογενετικοί παράγοντες, οι PARP αναστολείς, οι
επιγενετικοί αναστολείς και οι ανσοθεραπευτικές
προσεγγίσεις) ή χορήγηση μη πλατινούχου σκευάσματος (λιποσωμική δοξορουμπικίνη, τοποτεκάνη,
από του στόματος ετοποσίδη, γεμσιταμπίνη, εβδομαδιαία πακλιταξέλη κ.λπ.) ή απλώς υποστηρικτική
αγωγή. Η αγωγή της ανθεκτικής νόσου με τους προαναφερθέντες, γνωστούς χημειοθεραπευτικούς παράγοντες μπορεί να δώσει ανταποκρίσεις κυμαινόμενες περί το 20%, ενώ η προσθήκη του pazopanib
(από του στόματος χορηγούμενος μικρομοριακός
αναστολέας της αγγειογένεσης) στην εβδομαδιαία
πακλιταξέλη βελτιώνει τα αποτελέσματα. Άλλοι παράγοντες, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν
σ’ αυτή την κατηγορία ασθενών, περιλαμβάνουν
τα αλκυλιωτικά (κυκλοφωσφαμίδη, ιφωσφαμίδη,
μελφαλάνη), την ιρινοτεκάνη, τη nab-πακλιταξέλη,
βινορελμπίνη, καπεσιταμπίνη κ.λπ.26,27
Στις ασθενείς, οι οποίες υποτροπιάζουν σε διάστημα >6 μηνών από την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας πρώτης γραμμής, δηλ. είναι ελεύθερες νόσου
για ένα ικανοποιητικό χρονικό διάστημα, μπορεί
κατ’ αρχήν να διερευνηθεί η πιθανότητα δευτερογενούς ογκομειωτικής επέμβασης, επειδή η επίτευξη R0
εκτομής φαίνεται πως συνδέεται με μεγαλύτερη επιβίωση28. Όσον αφορά τη χημειοθεραπεία, προτιμώμενοι συνδυασμοί είναι εκείνοι της καρβοπλατίνης
και πακλιταξέλης, καρβοπλατίνης και λιποσωμικής
δοξορουμπικίνης, καρβοπλατίνης και δοσεταξέλης ή
γεμσιταμπίνης και αναλόγου πλατίνης. Στην επιλογή του σχήματος ιδιαίτερο ρόλο παίζει η οφειλόμενη
στην πακλιταξέλη υπολειμματική νευροτοξικότητα
της χημειοθεραπείας πρώτης γραμμής27. Ιδιαίτερη
αναφορά πρέπει να γίνει για τις υποτροπές μεταξύ
6 και 12 μηνών, όπου ο συνδυασμός λιποσωμικής
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δοξορουμπικίνης και τραμπεκτεδίνης έχει ιδιαίτερη θεραπευτική θέση,29 ενώ οι γυναίκες με BRCA
μεταλλάξεις ωφελούνται από την αγωγή συντήρησης με olaparib (αναστολέας της PARP, δηλ. της
πολυADP-ριβοζο πολυμεράσης) μετά την ανταπόκριση στη βασισμένη στην πλατίνη χημειοθεραπεία
δεύτερης γραμμής30. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η
προσθήκη του bevacizumab στη χημειοθεραπεία, εφ’
όσον το μονοκλωνικό αντίσωμα δεν είχε συγχορηγηθεί με τη χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής. Δύο τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν δείξει όφελος από την
προσθήκη του στη χημειοθεραπεία, όχι μόνο δεύτερης αλλά και μεταγενέστερων γραμμών, σε ασθενείς
τόσο με ευαίσθητη, όσο και ανθεκτική στην πλατίνη
νόσο. Όμως θα πρέπει να σταθμισθούν με προσοχή
οι ανεπιθύμητες ενέργειές του13.
Θεραπευτική προσέγγιση στη δεύτερη και πλέον
υποτροπή
Και εδώ κομβικό θεραπευτικό ρόλο έχει, εάν η

υποτροπή παρουσιάζεται σε διάστημα μεγαλύτερο ή μικρότερο των 6 μηνών από την ολοκλήρωση της προηγούμενης, βασισμένης στην πλατίνη
χημειοθεραπείας (δευτεροπαθώς ανθεκτική στην
πλατίνη νόσος). Σε κάθε περίπτωση, οι επιλογές
στη θεραπεία δεν διαφέρουν από αυτές, οι οποίες έχουν εκτεθεί στην αγωγή της πρώτης υποτροπής5,7,27.
Οι ασθενείς, οι οποίες δεν ανταποκρίθηκαν σε
2 διαδοχικά χημειοθεραπευτικά σχήματα, είναι
απίθανο να ωφεληθούν από ένα τρίτο σχήμα. Η
ακτινοθεραπεία μπορεί να έχει θέση -στα πλαίσια
της ανακουφιστικής αγωγής μόνο- σε πολύ επιλεγμένες ασθενείς. Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα συνιστά η εμφάνιση αλλεργίας στην καρβοπλατίνη
(η πιθανότητα αυξάνεται αυξανομένου του αριθμού χορηγήσεων του φαρμάκου) και μάλιστα στις
γυναίκες, που παραμένουν ευαίσθητες στα πλατινούχα ανάλογα. Μια αποδεκτή λύση είναι η
εφαρμογή πρωτοκόλλων απευαισθητοποίησης. Θ

Take home messages
 βασισμένη σε πλατίνη και ταξάνη θεραπεία πρώτης γραμμής είναι «the preferred therapeutic option»
Η
στον επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών.
 τα προχωρημένα στάδια η εισαγωγική χημειοθεραπεία μπορεί να επιτρέψει τη βέλτιστη χειρουργιΣ
κή ογκομείωση.
 επιλογή της συστηματικής θεραπείας κατά την υποτροπή της νόσου εξαρτάται από την ευαισθησία
Η
στην πλατίνη (>6 μηνών από την ολοκλήρωση της αγωγής πρώτης γραμμής).
 εότερες στοχευμένες θεραπείες (αντι-αγγειογενετικά φάρμακα, αναστολείς της PARP κ.λπ.) συνεισφέΝ
ρουν στη βελτίωση της επιβίωσης.

Chemotherapeutic protocols for ovarian cancer based on the
stage of the disease
Synopsis
Epithelial ovarian cancer (EOC) is the commonest cause of gynaecological cancer-associated death.
Platinum and taxane based regimens constitute the preferred therapeutic option for adjuvant treatment
in early-stage EOC and first-line therapy for advanced stage disease. Studies to define the optimal
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scheduling, timing and route of administration are ongoing. Although this treatment can be curative
for most patients with early stage disease, most women with advanced disease will develop many
episodes of recurrent disease with progressively shorter disease-free intervals. Treatment options for
women with relapsed disease depend on the time that has elapsed since the administration of the firstline therapy. Platinum-based doublet chemotherapy is preferred for women with platinum-sensitive
recurrent cancer. In platinum-resistant relapsed EOC, options are much more limited. In these cases
a number of factors, such as symptoms, performance status,anticipated toxicity and quality of life,
have to be taken into consideration very seriously prior to initiation of a certain chemotherapeutic
regimen. Targeted treatments such as antiangiogenic drugs or PARP inhibitors offer potential for
improved survival.
KEYWORDS: Epithelial ovarian cancer / platinum / taxane / chemotherapy / PARP inhibitors /
bevacizumab
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Υποτροπιάζων καρκίνος ωοθηκών.
Ποιά είναι η ενδεδειγμένη
αντιμετώπιση;
Πολυξένη Βανακάρα, Αλέξανδρος Δαπόντε
Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Περίληψη
Ο καρκίνος των ωοθηκών εμφανίζεται, συνήθως, σε μεγάλες ηλικίες και σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.
Ο ρόλος της χειρουργικής εξαίρεσης στις υποτροπές της νόσου παραμένει ασαφής. Κατά γενικό κανόνα,
η δευτερογενής κυτταρομείωση είναι κατάλληλη μόνο για γυναίκες με υποτροπή που εμφανίζεται μετά
τους έξι μήνες από την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας και η επιβίωση των ασθενών αυτών αυξάνεται
μόνο όταν επιτευχθεί πλήρης εκτομή του όγκου. Χειρουργικές προσπελάσεις en-block πρέπει να προτιμούνται. Στα πλαίσια χειρουργείου υποτροπής σαν παρηγορική θεραπεία συνιστάται αποφυγή πολυάριθμων εντερικών αναστομόσεων και να προτιμάται η ειλεοστομία/κολοστομία.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Καρκίνος ωοθηκών / κυτταρομείωση / πρόγνωση / επιβίωση / υποτροπή / χειρουργική αντιμετώπιση

Π

ερίπου οι μισές γυναίκες που διαγιγνώσκονται με καρκίνο των ωοθηκών είναι 60
ετών και άνω. Ο πιο συχνός υπότυπος καρκίνου των ωοθηκών είναι ο επιθηλιακός που αντιστοιχεί σε 90% των πρωτοπαθών ωοθηκικών καρκίνων. Στην Ευρώπη 37-41% των γυναικών με καρκίνο
των ωοθηκών ζουν πέντε χρόνια μετά την διάγνωση.

Corresponding author

Από τα στοιχεία της American Cancer Society 21.980
νέες περιπτώσεις με καρκίνο των ωοθηκών διαγιγνώσθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες για το 20141.
Παρά τη βελτίωση της συνολικής επιβίωσης, ένα
ποσοστό ασθενών με προχωρημένο στάδιο, μετά
την αρχική θεραπεία υποτροπιάζει και εκτιμάται
ότι ανέρχεται σε 70% των περιπτώσεων2. Σε αντί-
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θεση με τον πρωτοπαθή καρκίνο των ωοθηκών η
αξία και ο ρόλος του χειρουργείου στις υποτροπές
παραμένει ασαφής καθώς δεν έχουν διεξαχθεί αντίστοιχες προοπτικές μελέτες. Διάφοροι συγγραφείς
δημοσίευσαν αναδρομικές μελέτες που κατέδειξαν
όφελος στην πρόγνωση σε δευτερογενή και τριτογενή κυτταρομείωση που επιτύγχανε την πλήρη εκτομή του όγκου3,4.
Σε περιπτώσεις καρκίνου των ωοθηκών με γρήγορη υποτροπή (επανεμφάνιση καρκίνου εντός
6 μηνών από την προηγούμενη χημειοθεραπεία)
που κατηγοριοποιείται ως χημειοανθεκτικότητα
στην πλατίνη, η προτεινόμενη αντιμετώπιση είναι χημειοθεραπεία με ένα μόνο φάρμακο (single
agent chemotherapy). Στους ασθενείς αυτούς δεν
έχει αποδειχθεί όφελος επιβίωσης με χειρουργική
κυτταρομείωση με ελάχιστες εξαιρέσεις. Η μέση
επιβίωση είναι 8-9 μήνες, ακόμη και σε εξειδικευμένα κέντρα, η πλήρης κυτταρομείωση επιτυγχάνεται μόλις στο 30% με υψηλή θνησιμότητα και
νοσηρότητα.
Αντίθετα σε ασθενείς που υποτροπιάζουν σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την χημειοθεραπεία
τους, επιτυγχάνεται σε εξειδικευμένες χειρουργικές
ομάδες στατιστικά σημαντικό όφελος διαστήματος
ελεύθερου νόσου και συνολικής επιβίωσης μετά το
χειρουργείο αν επιτευχθεί πλήρης κυτταρομείωση
και με ικανοποιητική μετεγχειρητική θνησιμότητα
και θνητότητα5.
Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις κλινικοί ερευνητές, αναφέρουν ποσοστά μετεγχειρητικής νοσηρότητας που ανέρχονται στο επίπεδο του 20% (6-8).
Το ποσοστό αυτό όταν το αξιολογούμε με την προοπτική του βεβαρημένου ιστορικού των συγκεκριμένων ασθενών, συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών προηγούμενων κυτταροτοξικών θεραπειών
και πολλαπλών χειρουργικών επεμβάσεων, δεν
μπορεί να θεωρηθεί απροσδόκητα υψηλό. Πρέπει
να τονιστεί ότι αυτό επιτυγχάνεται σε κέντρα που
αντιπροσωπεύουν εξειδικευμένα κέντρα αναφοράς
για χειρουργική επέμβαση καρκίνου των ωοθηκών,
υπογραμμίζοντας για άλλη μια φορά τη στενή συσχέτιση της χειρουργικής αριστείας και της χαμηλής μετεγχειρητικής νοσηρότητας9,10.
Ένα σημαντικό μειονέκτημα των περισσότερων
αξιολογήσεων του ρόλου των χειρουργικών επεμ-

βάσεων σε υποτροπή καρκίνου ωοθηκών είναι ο
αναδρομικός και μη συστηματικός χαρακτήρας της
αξιολόγησης των δεδομένων, με αποτέλεσμα την
πλήρη έλλειψη διαφάνειας των ενδείξεων χειρουργικής επέμβασης και των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των βέλτιστων υποψηφίων.
Παραθέτοντας τις σπουδαιότερες από αυτές ξεκινάμε με μια αναδρομική μελέτη που δημοσιεύθηκε
το 1989, όπου 33 ασθενείς με προοδευτική ή σταθερή νόσο υπεβλήθησαν σε δευτερογενή κυτταρομείωση. Όλες οι ασθενείς είχαν υποβληθεί αρχικά σε
σταδιοποίηση, κυτταρομείωση και χημειοθεραπεία.
Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν σημαντικό όφελος
για τις ασθενείς με προοδευτική νόσο παρά μόνο
στις ασθενείς με υπολλειπόμενη νόσο μικρότερη
του 1 cm μετά τη δευτερογενή κυτταρομείωση. Επιπροσθέτως, άλλα χαρακτηριστικά που σχετίζονται
με στατιστικά σημαντική αύξηση της επιβίωσης
καθώς και μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχούς κυτταρομείωσης ήταν ηλικία μικρότερη από τα 55 έτη,
χρονικό διάστημα από την αρχική διάγνωση μέχρι
το δεύτερο χειρουργείο μεγαλύτερο των 12 μηνών
και η πλήρης ανταπόκριση μετά την χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής με σισπλατίνη9,10.
Σε μια μεγαλύτερη μελέτη και σε ένα σύνολο 240
ασθενών με καρκίνο των ωοθηκών φάνηκε ότι η
απουσία ασκίτου, η χημειοευαισθησία στην πλατίνα, το αρχικό στάδιο της νόσου μικρότερο του
4 και η ικανοποιητική κυτταρομείωση στο αρχικό
χειρουργείο συσχετίζονται μακροπρόθεσμα με καλύτερη πρόγνωση μετά από δευτερογενή κυτταρομείωση10. Σε μια επίσης αναδρομική μελέτη το χειρουργείο μετά από την πρώτη υποτροπή φαίνεται
να συνδυάζεται με όφελος όσον αφορά την επιβίωση μόνο όταν μπορεί να επιτευχθεί πλήρης εκτομή
και αφαίρεση της βλάβης. Η περιτοναϊκή καρκινωμάτωση αποτελεί αρνητικό παράγοντα για πλήρη
εκτομή της νόσου χωρίς όμως να επηρεάζει την
πρόγνωση στις περιπτώσεις ικανοποιητικής κυτταρομείωσης11.
Μελετήθηκαν επίσης οι προγνωστικοί παράγοντες σχετικά με την πλήρη εκτομή του όγκου στην
πρώτη υποτροπή σε ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών. Οι ασθενείς που πληρούσαν δύο από τα παρακάτω τρία κριτήρια που ειναι, η πλήρης εκτομή
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του όγκου, η καλή γενική κατάσταση και η απουσία
ασκίτη φαίνεται να είχαν καλύτερη επιβίωση12.
Επιπροσθέτως έγινε προσπάθεια δημιουργίας
ενός μοντέλου κινδύνου και ενός scoring system
για την πιθανή πρόβλεψη των ασθενών που θα
έχουν όφελος από την δευτερογενή κυτταρομείωση. Μελετήθηκαν δεδομένα από 1075 ασθενείς
με υποτροπή του καρκίνου των ωοθηκών. Στο
40% των ασθενών αυτών πραγματοποιήθηκε
πλήρης κυτταρομείωση. Το στάδιο κατά FIGO, η
παρουσία υπολειμματικής νόσου μετά το πρώτο
χειρουργείο, το διάστημα ελεύθερο νόσου και η
παρουσία ασκίτη ήταν οι μεταβλητές που μελετήθηκαν13.
Στην εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων
στηρίζεται μια μεγάλη προοπτική πολυκεντρική
τυχαιοποιημένη μελέτη The European Trial. Tο
DESKTOP 1 trial χρησιμοποίησε την διαστρωμάτωση κινδύνου με τις παραπάνω παραμέτρους
για να προβλεφθεί η δυνατότητα πλήρους εκτομής του καρκίνου, στην υποτροπή11. Στη συνέχεια
η μελέτη DESKTOP 2 σχεδιάσθηκε για να επαληθευθεί η χρησιμότητα των παραπάνω κριτηρίων
στα πλαίσια μιας προοπτικής τυχαιοποιημένης
μελέτης14. Το μοντέλο αυτό μπορεί να βοηθήσει
στην επιλογή των ασθενών που θα έχουν όφελος
από την δευτερογενή κυτταρομείωση και χρησιμοποιήθηκε στην μελέτη AGO-OVAR DESKTOP
315. Σε αυτήν την πιο πρόσφατη τυχαιοποιημένη
μελέτη του γερμανικού ομίλου AGO, DESKTOP
III, που αποτελέσματα της αναφέρθηκαν σαν
ASCO abstract το 2017, 407 ασθενείς με υποτροπή και πλατινοευαίσθητη νόσο τυχαιοποιήθηκαν
στα δύο σκέλη της μελέτης που στοχεύει στην
επικύρωση για πρώτη φορά της προεγχειρητικής
βαθμολογίας AGO για τον προσδιορισμό των
«βέλτιστων» υποψηφίων για δευτερογενή κυτταροδιαμόρφωση, οι οποίοι θα επωφεληθούν από
μια χειρουργική προσέγγιση. Με την επιλογή των
ασθενών για χειρουργείο με τα κριτήρια αυτά το
διάστημα ελεύθερο υποτροπής ήταν στατιστικά
σημαντικό 14 μήνες χωρίς χειρουργείο και 19.6 με
χειρουργείο (HR: 0.66, 95%CI 0.52-0.83, p<0.001).
Όφελος από το χειρουργείο είχε η ομάδα των
ασθενών στην οποία πραγματοποιήθηκε πλήρης
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εκτομή του όγκου, εύρημα που δείχνει την σημαντική αξία της σωστής επιλογής του κέντρου στο
οποίο θα αντιμετωπισθούν οι ασθενείς αυτές καθώς
και την αναγκαιότητα της χρήσης του AGO scoring
system15.
Μια περαιτέρω προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη της ομάδας GOG (GOG 213) ελέγχει, επιπροσθέτως, το ρόλο του bevacizumab στη δευτερεύουσα ρύθμιση: οι ασθενείς είναι στρωματοποιημένοι
στο αν είναι ή όχι χειρουργικοί υποψήφιοι. Εάν
οι ασθενείς που κατατάσσονται και θεωρούνται
χειρουργικοί υποψήφιοι, τυχαιοποιούνται για χειρουργική επέμβαση ή όχι χειρουργική επέμβαση,
ακολουθούμενη από τυχαιοποίηση στη χημειοθεραπεία. Συγκεκριμένα εάν οι ασθενείς τυχαιοποιηθούν σε μη χειρουργική επέμβαση, στη συνέχεια
τυχαιοποιούνται τυχαία σε καρβοπλατίνη και
πακλιταξέλη ή καρβοπλατίνη / πακλιταξέλη και
bevacizumab. Αναμένονται τα αποτελέσματα. Και
οι δύο αυτές δοκιμές, όταν ολοκληρωθούν, θα βοηθήσουν στον προσδιορισμό του ρόλου του χειρουργείου της δευτερογενούς κυτταρομείωσης σε αυτόν
τον πληθυσμό ασθενών.
Πρέπει επίσης να διαχωριστεί το χειρουργείο
στην υποτροπή του καρκίνου ωοθηκών που γίνεται σε ευαίσθητους σε χημειοθεραπεία με πλατίνα
όγκους και αποσκοπεί σε πλήρη εκτομή του όγκου
(cytoreduction surgery) από αυτό που γίνεται παρηγορικά με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας
ζωής της ασθενούς (palliative surgery).
Ο ρόλος του χειρουργείου στα πλαίσια ανακουφιστικής επέμβασης είναι λιγότερο ξεκάθαρος.
Συνιστάται προσπάθεια αφαίρεσης en-block και
αποφυγή πολυάριθμων εντερικών αναστομώσεων
και να προτιμάται η ειλεοστομία/κολοστομία σαν
παρηγορική θεραπεία.
Συμπερασματικά το παρηγορικό χειρουργείο για
απόφραξη του εντέρου σε ασθενείς με υποτροπή
του καρκίνου των ωοθηκών σχετίζεται με υψηλή
νοσηρότητα και θνητότητα κυρίως όταν επιχειρηθεί σε επείγουσα βάση. Η παρηγορική χειρουργική
θεραπεία μπορεί να επιτευχθεί σε σχεδόν τα δύο
τρίτα των περιπτώσεων ακόμη και σε έκτακτο χειρουργείο αλλά είναι λιγότερο πιθανή σε ασθενείς
με ασκίτη16. Θ
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Take home messages
 ε αντίθεση με τον πρωτογενή καρκίνο των ωοθηκών, η αξία της χειρουργικής επέμβασης σε υποτροΣ
πιάζουσες περιπτώσεις παραμένει ασαφής.
 εν υπάρχει θέση για χειρουργείο κυτταρομείωσης σε ασθενείς με «ανθεκτικότητα στην πλατίνη» (υποΔ
τροπή σε λιγότερο από 6 μήνες) εκτός από την παρηγορητική χειρουργική θεραπεία.
Εξατομικευμένη αντιμετώπιση είναι καθοριστική καθώς νεώτερες χημειοθεραπείες επιτρέπουν νέες στοχευμένες προσεγγίσεις για υποτροπή καρκίνου σε καρκίνο ωοθηκών που κατατάσονται σαν «ανθεκτικότητα στην πλατίνη».

Recurrent ovarian cancer. Which is the evidence based
approach?
Synopsis
Ovarian cancer is the sixth most common type of cancer in women and the sixth most common cause of cancer
death in women. Ovarian cancer is predominantly a disease of older, postmenopausal women. In contrast
to primary ovarian cancer, the value of surgery in relapsed cases remains unclear. The scientific data,so far.
suggest that secondary cytoreductive surgery is indicated mainly in women who have recurrence of the ovarian
tumour after at least 6 months from the completion of the initial chemotherapy.In these cases,if the resection
is complete, the survival rate is improved.
KEYWORDS: Ovarian cancer / chemotherapy / recurrence / advanced stage
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Ο ρόλος της ανοσοθεραπείας
στον καρκίνο των ωοθηκών
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1

Περίληψη
Ο επιθηλιακός καρκίνος των ωοθηκών, είναι ένα συχνό νεόπλασμα με καλή πρόγνωση, όταν διαγιγνώσκεται σε πρώιμα στάδια. Ο χρόνος μέχρι την υποτροπή, μετά από χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα,
αποτελεί το σημαντικότερο προγνωστικό παράγοντα. Φαίνεται ότι ο καρκίνος των ωοθηκών, μπορεί να
αναγνωρίζεται και να αντιμετωπίζεται από το ανοσοποιητικό σύστημα. Στη διαδικασία αυτή, σημαντικό
ρόλο κατέχουν τα κυτταροτοξικά και ρυθμιστικά Τ λεμφοκύτταρα του οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα, τα
μόρια PD-1 που εκφράζονται στα κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα και PD-L1 που εκφράζονται στα καρκινικά κύτταρα, έχουν ήδη αποτελέσει στόχους για την ανάπτυξη ανοσοθεραπευτικών φαρμάκων. Πολύ σημαντικός είναι και ο ρόλος του μορίου CTLA-4, το οποίο εκφράζεται στην επιφάνεια των ενεργοποιημένων
Τ λεμφοκυττάρων και εμπλέκεται στην καταστολή της ανοσιακής απάντησης εναντίον των καρκινικών
κυττάρων. Η ανοσοθεραπεία έχει αρχίσει πλέον να διερευνάται και στον καρκίνο των ωοθηκών. Φάρμακα, όπως τα nivolumab, pembrolizumab, ipilimumab και άλλα, έχουν ήδη δοκιμαστεί με καλά αποτελέσματα σε κλινικές μελέτες φάσης Ι και II. Τέλος, σημαντική αναμένεται να είναι η συμβολή των εμβολίων
στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, με στόχο την αντιμετώπιση του καρκίνου των ωοθηκών.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Επιθηλιακός καρκίνος ωοθηκών / ανοσοθεραπεία / αναστολείς σημείων ελέγχου / Τ-λεμφοκύτταρα
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Εισαγωγή
Ο επιθηλιακός καρκίνος των ωοθηκών, αποτελεί μία
από τις συχνότερες αιτίες θανάτου από γυναικολογικό καρκίνο1. Η πρόγνωση στα πρώιμα στάδια, είναι αρκετά καλή και το ποσοστό 5ετούς επιβίωσης
ανέρχεται στο 90%. Ωστόσο, στην πλειοψηφία των
ασθενών, η νόσος διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο
στάδιο. Αν και οι περισσότερες γυναίκες ωφελούνται από το συνδυασμό χειρουργικής επέμβασης
και χημειοθεραπείας, το ποσοστό υποτροπής αγγίζει το 90%2. Ο σημαντικότερος προγνωστικός παράγοντας, είναι ο χρόνος μέχρι την υποτροπή (time to
progression – TTP), μετά από χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής με βάση την πλατίνα. Ασθενείς με TTP
> 6 μήνες (πλατινο-ευαίσθητος καρκίνος ωοθηκών),
έχουν καλύτερη πρόγνωση και μπορούν να λάβουν
θεραπεία δεύτερης γραμμής, η οποία θα περιέχει
πλατίνα. Ασθενείς με TTP < 6 μήνες (πλατινο-ανθεκτικός καρκίνος ωοθηκών), έχουν πολύ φτωχή πρόγνωση και αντιμετωπίζονται με θεραπείες
δεύτερης γραμμής, που περιλαμβάνουν φάρμακα
όπως: πεγκυλιωμένη λιποσωμιακή δοξορουβικίνη,
τοποτεκάνη, ετοποσίδη, πακλιταξέλη, δοσεταξέλη,
γεμσιταμπίνη ή τραβεκτεδίνη3. Το κλινικό όφελος
από τις παραπάνω θεραπείες, ανέρχεται στο 20%.
Είναι φανερό λοιπόν, ότι υπάρχει ανάγκη για νέες
θεραπευτικές προσεγγίσεις, με σκοπό τη βελτίωση
της κλινικής έκβασης της νόσου.
Πρόσφατες μελέτες, υποστηρίζουν ότι ο καρκίνος
των ωοθηκών είναι ανοσογόνος και μπορεί ως εκ
τούτου να αναγνωρίζεται και να αντιμετωπίζεται
από το ανοσοποιητικό σύστημα4. Έχουν ταυτοποιηθεί λεμφοκύτταρα που στρέφονται ειδικά εναντίον
του όγκου και ανευρίσκονται στο μικροπεριβάλλον
του, στο ασκιτικό υγρό και στο περιφερικό αίμα.
Τα κύτταρα αυτά έχουν ικανότητες ολιγοκλωνικού
πολλαπλασιασμού, αναγνώρισης καρκινικών αντιγόνων και κυτταροτοξικής δράσης έναντι των καρκινικών κυττάρων in vitro5. Έχει αποδειχθεί ότι η διήθηση των όγκων της ωοθήκης από τα ειδικά CD8+
κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα, σχετίζεται με αυξημένο διάστημα ελεύθερο νόσου (progression free
survival – PFS)6. Αντίθετα, η παρουσία CD4+ ρυθμιστικών T λεμφοκυττάρων (T regulatory cells – Tregs)
προκαλεί ανοσολογική διαφυγή από τον όγκο και
ως εκ τούτου συνδέεται με φτωχή πρόγνωση7.
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Η σχέση των διηθητικών Τ-λεμφοκυττάρων με
την παρατεταμένη επιβίωση, καθώς και η σύνδεση
των μηχανισμών ανοσολογικής διαφυγής με την
ελαττωμένη επιβίωση των ασθενών, υποδεικνύει
ότι οι ασθενείς με επιθηλιακό καρκίνο ωοθηκών θα
μπορούσαν να απαντήσουν σε στρατηγικές βασισμένες στην ανοσοθεραπεία. Αυτές περιλαμβάνουν
τα εμβόλια, την αυτόλογη μεταμόσχευση ανοσοποιητικών κυττάρων και τα αντισώματα έναντι πρωτεϊνικών υποδοχέων όπως οι CTLA-4 και PD-1.
Αυτόλογη μεταμόσχευση ανοσοποιητικών
κυττάρων
Η αυτόλογη μεταμόσχευση βασίζεται στη λήψη
ανοσοϊκανών κυττάρων από τον ξενιστή, στον κλωνικό πολλαπλασιασμό τους ex vivo και στην επανεισαγωγή τους στον ασθενή, με στόχο την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων. Η τακτική αυτή
μπορεί να υφίσταται ή όχι περιορισμούς σχετικά
με το μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας (major
histocompatibillity complex – MHC)8. Στην πρώτη
περίπτωση, εμπλέκονται Τ λεμφοκύτταρα που αναγνωρίζουν ειδικά αντιγόνα εναντίον των όγκων
(tumor associated antigens – TAAs), μέσω του ειδικού υποδοχέα των Τ λεμφοκυττάρων. Στη δεύτερη
περίπτωση, εμπλέκονται τα κύτταρα φυσικοί φονείς (natural killer cells – NK), τα κύτταρα φονείς
που ενεργοποιούνται από λεμφοκίνες (lymphokine
activated killer cells – LAK) και τα κύτταρα φονείς
που επάγονται από κυτταροκίνες (cytokine induced
killer cells – CIK)9. Η αυτόλογη μεταμόσχευση ανοσοϊκανών κυττάρων, φαίνεται ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση του καρκίνου των
ωοθηκών, καθώς τα αποτελέσματα πολλών κλινικών δοκιμών φάσης I-II, αναμένεται να ανακοινώθουν τα επόμενα χρόνια10.
Ο ρόλος των μορίων PD-1 και PD-L1.
Τα καρκινικά κύτταρα μπορούν να αποφύγουν
την ανοσολογική επιτήρηση του οργανισμού μέσω
διαφόρων μηχανισμών, ένας από τους οποίους είναι και η έκφραση του μορίου programmed death
ligand 1 (PD-L1). Η υπερέκφραση αυτού του μορίου στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων, σχετίζεται με φτωχή πρόγνωση σε νεοπλάσματα όπως
ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα, ο
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καρκίνος του νεφρού και της ουροδόχου κύστης,
ενώ στο μελάνωμα, φαίνεται να σχετίζεται με καλή
πρόγνωση11. Στον καρκίνο των ωοθηκών, ασθενείς
με υψηλά επίπεδα PD-L1, φαίνεται να έχουν ιδιαίτερα φτωχή πρόγνωση, εξαιτίας της ελαττωμένης
διήθησης του όγκου από CD8+ Τ λεμφοκύτταρα7.
Το μόριο PD-L1 συνδέεται με το αντίστοιχο μόριο
PD-1 που εκφράζεται στα CD8+ Τ λεμφοκύτταρα. Η
σύνδεση οδηγεί στην απενεργοποίηση αυτών, με συνέπεια τα καρκινικά κύτταρα να συνεχίζουν απρόσκοπτα τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό τους. Έκφραση του PD-L1 παρατηρείται εκτός από τα καρκινικά κύτταρα και στα αντιγονοπαρουσιαστικά
κύτταρα, τα Τ- και τα Β-λεμφοκύτταρα. Πρόσφατα
αποδείχθηκε πως η έκφραση του PD-L1 σε καρκινικά κύτταρα ωοθήκης, προέρχεται κατά κύριο λόγο
από τα μακροφάγα του μικροπεριβάλλοντος του
όγκου, παρά από τα ίδια τα καρκινικά κύτταρα. Πιθανολογείται επίσης, πως οι ανοσολογικές αποκρίσεις στον ωοθηκικό καρκίνο ποικίλλουν ανάλογα
με τον ιστολογικό υπότυπο. Φαίνεται ότι το υψηλού
βαθμού κακοήθειας ορώδες καρκίνωμα, σχετίζεται
με καλύτερη πρόγνωση, εφόσον υπάρχει ανταπόκριση στα λεμφοκύτταρα που διηθούν τον όγκο
(tumor infiltrating lymphocytes – TILs)12. Αντισώματα λοιπόν που δεσμεύουν τους υποδοχείς PD-1,
όπως τα nivolumab, pembrolizumab ή του PD-L1,
όπως τα avelumab, durvalumab, atezolizumab,
έχουν αναπτυχθεί και δοκιμάζονται σε ασθενείς με
επιθηλιακό καρκίνο ωοθηκών11.
Σε μία μελέτη φάσης II, το nivolumab χορηγήθηκε σε 20 ασθενείς με υποτροπιάζοντα πλατινοανθεκτικό καρκίνο των ωοθηκών. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες, λαμβάνοντας 1 mg/
kg στην πρώτη ομάδα και 3 mg/kg στη δεύτερη
ομάδα. Το μεγαλύτερο ποσοστό ανταπόκρισης και
στις δύο ομάδες, ήταν 15%. Τέσσερις ασθενείς παρουσίασαν παρατεταμένο έλεγχο της νόσου, ενώ 2
εξ’ αυτών, παρουσίασαν πλήρη ύφεση της νόσου.
Η έκφραση του PD-L1 δεν φάνηκε να επηρεάζει το
αποτέλεσμα13. Οι ερευνητές ανέφεραν πως παρόλο
που οι ανταποκρίσεις είναι συγκρίσιμες με τα αποτελέσματα από τη χημειοθεραπεία, το γεγονός του
παρατεταμένου ελέγχου είναι ασύνηθες για τον
καρκίνο των ωοθηκών και δημιουργεί προσδοκία
για το μέλλον. Οσον αφορά το pembrolizumab,

όταν χορηγήθηκε σε 26 ασθενείς με καρκίνο των
ωοθηκών, οι αντικειμενικές ανταποκρίσεις ήταν της
τάξης του 11,5%. Μία ασθενής παρουσίασε πλήρη
ύφεση, 2 ασθενείς παρουσίασαν μερική ύφεση, ενώ
το 23% των ασθενών παρουσίασε σταθερότητα της
νόσου14.
Ο ρόλος του μορίου CTLA-4 στον καρκίνο των
ωοθηκών
Η σχετιζόμενη με τα κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα πρωτεΐνη 4 (cytotoxic T lymphocyte-associated
protein 4 – CTLA-4), αποτελεί έναν ακόμη μηχανισμό τροποποίησης της ανοσιακής απόκρισης έναντι
των καρκινικών κυττάρων. Το CTLA-4 εκφράζεται
στη μεμβράνη των ενεργοποιημένων Τ λεμφοκυττάρων και συνδέεται με το μόριο B7 της επιφάνειας
των δενδριτικών κυττάρων. Η σύνδεση καταστέλλει
τη σηματοδότηση μέσω του υποδοχέα των Τ λεμφοκυττάρων, με αποτέλεσμα την καταστολή της ανοσιακής απάντησης εναντίον των καρκινικών κυττάρων15. Αντισώματα έναντι του CTLA-4, όπως το
ipilimumab, μπορούν να διατηρήσουν ενεργά τα Τ
λεμφοκύτταρα, με αποτέλεσμα την καταστροφή των
καρκινικών κυττάρων. Η κύρια διαφορά σε σχέση
με τα αντισώματα έναντι των PD-1/L1 είναι στον
τόπο δράσης. Τα αντι-CTLA-4 δρουν κυρίως στους
περιφερικούς λεμφικούς ιστούς, ενώ τα anti-PD-1/
L1 δρουν κυρίως στο μικροπεριβάλλον του όγκου16.
Το ipilimumab, ένα ανασυνδυασμένο ανθρωποποιημένο IgG1 μονοκλωνικό anti-CTLA-4 αντίσωμα,
χορηγήθηκε σε 40 ασθενείς με πλατινοευαίσθητο
καρκίνο των ωοθηκών, με φτωχά αποτελέσματα17.
Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και στις
μελέτες του avelumab18 και του durvalumab19.
Εμβόλια κατά του καρκίνου των ωοθηκών.
Η ανοσολογική απάντηση που επάγεται με τη χρήση
των εμβολίων, μπορεί να εγκαταστήσει την ανοσολογική μνήμη, η οποία διαρκεί για μακρά χρονική
περίοδο μετά την καταπολέμηση του όγκου20. Τα αποτελέσματα από τις περισσότερες μελέτες με εμβόλια
στον καρκίνο των ωοθηκών είναι φτωχά, ωστόσο σε
ορισμένες μελέτες φάσης Ι, βρέθηκε ότι τα εμβόλια
προκαλούν επαγωγή αντιγονο-ειδικών Τ λεμφοκυττάρων και επίκτητης ανοσίας έναντι των όγκων21.
Τα εμβόλια αυτά, αποτελούνται από πεπτίδια, πρωΤόμος 2|Τεύχος 4, 2016

47

Ο ρόλος της ανοσοθεραπείας στον καρκίνο των ωοθηκών

τεΐνες, ιούς, βακτήρια, καρκινικά ή δενδριτικά κύτταρα. Ορισμένα από αυτά, στοχεύουν εξειδικευμένα
αντιγονικά μόρια, όπως τα CA-125, MUC-1, Her2,
p53 και NY-ESO-1 και στις διάφορες μελέτες, έδειξαν βελτίωση στην επιβίωση ασθενών με καρκίνο
των ωοθηκών22. Τέλος, δοκιμάζονται και εμβόλια με
«προσωποποιημένα» αντιγόνα που προέρχονται από
μεταλλάξεις και πιστεύεται ότι θα επάγουν άμεση και
αποτελεσματική ανοσολογική ανταπόκριση23.
Συνδυασμός της ανοσοθεραπείας.
Επειδή τα πρώτα αποτελέσματα από τις μελέτες φάσης Ι-ΙΙ με τη χρήση της ανοσοθεραπείας ως μονοθεραπεία δεν ήταν τα αναμενόμενα, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν και συνδυασμούς των αναστολέων των
σημείων ελέγχου του ανοσοποιητικού συστήματος
στον καρκίνο της ωοθήκης, έτσι ώστε να βελτιώσουν
την έκβαση της νόσου24. Ο διπλός αποκλεισμός των
μορίων PD-1 και CTLA-4, βελτιώνει τη δραστηριότητα των Τ λεμφοκυττάρων και προάγει την υποστροφή
του όγκου. Επιπροσθέτως, ο συνδυασμός των αναστολέων των σημείων ελέγχου του ανοσοποιητικού25, με
αντι-αγγειογενετικούς παράγοντες ή με αναστολείς
της πολυμεράσης της πολύ-ADP ριβόζης (poly-ADP
ribose polymerase inhibitors – PARP)26, έχει ως αποτέλεσμα την τροποποίηση του μικροπεριβάλλοντος του
όγκου, με πολύ καλά αποτελέσματα. Σε μελέτες φάσης I, έχουν δοκιμαστεί μέχρι στιγμής οι συνδυασμοί
durvalumab/cediranib και durvalumab/olaparib και
τα αποτελέσματα αναμένονται.

Μελλοντικές προοπτικές.
Από την παρούσα ανασκόπηση, είναι φανερό
πως οι διάφορες στρατηγικές της ανοσοθεραπείας, δεν κατάφεραν ακόμη να δώσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα στον καρκίνο των ωοθηκών. Η
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παραπάνω φαρμάκων είναι επιτακτική και θα πρέπει να
πραγματοποιηθούν μεγάλες κλινικές μελέτες που
να διερευνούν σε βάθος τους μοριακούς μηχανισμούς της ανοσοθεραπείας, να διευκρινίζουν τον
πληθυσμό των γυναικών που ωφελούνται από τις
συγκεκριμένες στρατηγικές και να καθοριστούν
οι κατάλληλοι συνδυασμοί αλλά και τα βέλτιστα
δοσολογικά σχήματα. Προκειμένου λοιπόν να
απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα, είναι σημαντικό να ταυτοποιηθούν και να καθοριστούν
προβλεπτικοί βιολογικοί δείκτες, όπως η έκφραση του PD/L-1 και η πυκνότητα των TILs, αλλά
και το προφίλ των μεταλλάξεων μέσα στον όγκο.
Συμπεράσματα
Ο καρκίνος των ωοθηκών χαρακτηρίζεται από ανοσογονικότητα και τα διαθέσιμα δεδομένα υποδεικνύουν πως οι αναστολείς των σημείων ελέγχου του
ανοσοποιητικού συστήματος μπορεί να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον έλεγχό του. Υπάρχουν
όμως αρκετά σημεία που πρέπει να διευκρινιστούν,
όπως ο προσδιορισμός αξιόπιστων προγνωστικών
δεικτών ανταπόκρισης, το δοσολογικό σχήμα της
μονοθεραπείας ή του συνδυασμού. Θ

Take home messages
Ο καρκίνος των ωοθηκών, έχει καλή πρόγνωση αν διαγνωσθεί σε πρώιμα στάδια.
Ο ρόλος του ανοσοποιητικού συστήματος, είναι πολύ σημαντικός στην αντιμετώπιση του νεοπλάσματος αυτού.
Η ανοσοθεραπεία, φαίνεται να έχει δραστικότητα στη θεραπεία του καρκίνου των ωοθηκών.
Διάφορα ανοσοθεραπευτικά φάρμακα έχουν δοκιμαστεί στον καρκίνο των ωοθηκών, με μέτρια προς
το παρόν αποτελέσματα.
Τα εμβόλια κατά του καρκίνου των ωοθηκών, θα αποτελέσουν στο μέλλον μία νέα στρατηγική
αντιμετώπισης.
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The role of immunotherapy in ovarian cancer
Synopsis
Epithelial ovarian cancer is a frequently diagnosed neoplasm which has good prognosis only, if it is diagnosed
in the early stages of development. Time-to-progression, after a platinum chemotherapy regimen, is the most
important prognostic factor. Ovarian cancer, seems to be recognized by the immune system. The role of
cytotoxic and regulatory T lymphocytes, is very important in this case. More specifically, molecules such as PD-1
which are expressed in cytotoxic T lymphocytes and PD-L1, which are expressed in cancer cells, represent very
good targets for immunotherapeutic drugs. Another important molecule, CTLA-4, is expressed in activated
T lymphocytes and represses the immune response against cancer cells. Immunotherapy represents a novel
therapeutic approach in ovarian cancer. Immunotherapeutic drugs, such as nivolumab, pembrolizumab and
ipilimumab have shown interesting responses in phase I clinical trials. Finally, vaccines will play an important
role in ovarian cancer therapy, by amplification of the specific responses of the immune system.
KEYWORDS: Epithelial ovarian cancer / immunotherapy / checkpoint inhibitors / T-lymphocytes / CTLA-4
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Περίληψη
Ο οικογενής καρκίνος ωοθηκών αποτελεί σημαντική μειονότητα του πιο θανατηφόρου γυναικολογικού καρκίνου, του καρκίνου των ωοθηκών. Πέρα από την αναζήτηση σημείων και συμπτωμάτων, σήμερα προτείνονται
και πιο αποτελεσματικές μέθοδοι παρακολούθησης στην προσπάθεια διάγνωσης σε πρώιμα στάδια με στόχο
την βελτίωση της επιβίωσης. Δεν υπάρχει γενικά αποδεκτή μέθοδος screening η οποία να προτείνεται από τις
διεθνείς εταιρείες αλλά τα αποτελέσματα μελετών με χρήση Ca125 και διακολπικού υπερηχογραφήματος είναι
ενθαρρυντικά και δείχνουν αυξημένα ποσοστά διάγνωσης σε πρώιμα στάδια. Επιπρόσθετα, τα από του στόματος αντισυλληπτικά και ειδικά τα νεότερα, αποτελούν επιλογή με αποδεδειγμένη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου ωοθηκών για το γενικό πληθυσμό αλλά και για τα άτομα με οικογενή καρκίνο ωοθηκών. Επίσης η προφυλακτική σαλπιγγοωοθηκεκτομή, μετά την ολοκλήρωση του
οικογενειακού προγραμματισμού, είναι η επέμβαση επιλογής ενώ αποτελεί πραγματικότητα τόσο ο γενετικός
έλεγχος σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου με βάση το οικογενειακό ιστορικό όσο και η προεμφυτευτική διάγνωση με εξωσωματική γονιμοποίηση για γυναίκες που είναι φορείς γνωστών μεταλλάξεων.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Οικογενής καρκίνος ωοθηκών / BRCA / διαλογή πληθυσμού / screening / προφυλακτική σαλπιγγοωοθηκεκτομή
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Εισαγωγή
Υπολογίζεται ότι στο 15-25% των γυναικών με καρκίνο ωοθηκών υπάρχει γενετικό υπόβαθρο κληρονομικής μετάλλαξης της βλαστικής σειράς που έχει κληρονομηθεί είτε από τη μητέρα είτε από τον πατέρα1.
Πιο ειδικά, οι γονιδιακές μεταλλάξεις που έχουν
ταυτοποιηθεί ως γενετικές αιτίες ανάπτυξης καρκίνου ωοθηκών είναι κυρίως οι μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1, BRCA2, καθώς και οι μεταλλάξεις των
γονιδίων του συνδρόμου Lynch (Σύνδρομο Κληρονομούμενου Μη Πολυποδιακού Καρκίνου Παχέος
Εντέρου). Με τα δεδομένα αυτά ο καρκίνος ωοθηκών
που οφείλεται σε γενετικό υπόβαθρο κληρονομικής
μετάλλαξης, ορίζεται στη βιβλιογραφία ως «οικογενής – familial» ή «κληρονομούμενος – hereditary»
καρκίνος ωοθηκών.
Πληθυσμός υψηλού κινδύνου
Για τον οικογενή καρκίνο ωοθηκών προκύπτει από
μη τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες (Evidence
Based Level D) ότι:
α) οι γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου
μαστού, ωοθηκών, εντέρου θα πρέπει να υποβάλλονται σε διαδικασία προσδιορισμού του γενετικού
τους κινδύνου για καρκίνο χρησιμοποιώντας στοιχεία από το ιστορικό και αποτελέσματα γενετικής
ανάλυσης (Πίνακας 1).
β) όλες οι γυναίκες με ιστορικό «μη βλεννώδους»
καρκίνου ωοθηκών ή σαλπίγγων έχουν ένδειξη ελέγχου για μεταλλάξεις BRCA1, BRCA2.
γ) ενδείκνυται έλεγχος για μεταλλάξεις BRCA1,
BRCA2 στα μέλη οικογένειας με κίνδυνο ύπαρξης
γενετικής μετάλλαξης >10%2.
Διαχείριση Πληθυσμού υψηλού κινδύνου
Τα αποτελέσματα της διαβάθμισης κινδύνου σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια, θα προσδιορίσουν τα άτομα υψηλού κινδύνου. Στον πληθυσμό
αυτό είναι σημαντική η λεπτομερής ενημέρωση και
επαγρύπνηση για τα άτυπα σημεία και συμπτώματα με τα οποία παρουσιάζεται ο καρκίνος ωοθηκών
με στόχο την πρώιμη διάγνωση (κοιλιακή διάταση
ή αίσθημα μετεωρισμού με ή χωρίς κοιλιακό άλγος, αίσθημα ταχείας πλήρωσης στομάχου, δυσχερής σίτιση, συμπτώματα από το ουροποιητικό π.χ
συχνουρία, έναρξης <12 μηνών και συχνότητας
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>12 επεισοδίων το μήνα)2. Συνοπτικά η διαχείριση
αφορά: α) ενημέρωση για αναζήτηση συμπτωμάτων που ήδη αναφέρθηκε β) στενή παρακολούθηση (αναζητείται η βέλτιστη μέθοδος screening), γ)
χημειοπροφύλαξη, δ) προφυλακτικές επεμβάσεις
ελάττωσης κινδύνου.
Διαλογή πληθυσμού/ Screening πληθυσμού
υψηλού κινδύνου
Τα πλέον επίκαιρα στοιχεία στο screening του οικογενούς καρκίνου ωοθηκών αφορούν προοπτικές
μελέτες που δημοσιεύτηκαν το 2017: 1) UK Familial
Ovarian Cancer Screening Study (UK FOCSS) – 4.348
women screened, 2) Cancer Genetics Network trial
and Gynecologic Oncology Group (GOG) trial – 3692
women screened και η έρευνα βασίστηκε στη μέτρηση του πιο καλά μελετημένου δείκτη για τον καρκίνο
των ωοθηκών - καρκινικό αντιγόνο 125 (Ca 125) σε
συνδυασμό με διακολπικό υπερηχογράφημα (TVS)3.
Το μειονέκτημα της μέτρησης του Ca 125 ως εξέταση screening, έγκειται στο ότι έχει χαμηλή ειδικότητα καθώς αυξάνει σε περιπτώσεις όπως: καρκίνοι
(παγκρέατος, μαστού, ουροδόχου κύστης, ήπατος,
πνεύμονα), ενδομητρίωση, κίρρωση ήπατος, εκκολπωματίτιδα, ινομυώματα, καλοήθη μορφώματα ωοθήκης, έμμηνο ρύση, κύηση) και για αυτόν τον λόγο
χρησιμοποιείται ο συνδυασμός Ca 125 + TVS που
βελτιώνει την απόδοση της δοκιμασίας screening
φτάνοντας σε Θετικη Προγνωστικη Αξια-Positive
Predictive Value= 26.8%4. Η ευαισθησία της μεθόδου βελτιώνεται περαιτέρω όταν αντί χια χρήση
μιας καθορισμένης τιμής Ca 125 χρησιμοποιηθούν
καμπύλες αυξομείωσης του Ca 125 για κάθε γυναίκα ξεχωριστά (Risk of Ovarian Cancer Algorithm –
ROCA). Ο λογαριθμικός αυτός αλγόριθμος ROCA
(UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening
- UKCTOCS) πέτυχε ευαισθησία 86.4% ενώ η χρήση
καθορισμένων ορίων της τιμής του Ca 125 άνω των
35, άνω των 30 και άνω των 22 U/ml πέτυχε ευαισθησία ανίχνευσης καρκίνου (Ca) ωοθηκών 41.3%,
48.4% και 66.5% αντίστοιχα5.
Στη UK FOCSS μελετήθηκαν για 5 έτη γυναίκες με
δια βίου κίνδυνο ανάπτυξης Ca ωοθηκών >10%. Η είσοδος στη μελέτη έγινε με βάση το οικογενειακό αναμνηστικό και την ύπαρξη γνωστών μεταλλάξεων (μεταλλάξεις BRCA, MisMatch Repair - MMR)6. Η παρα-
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Πίνακας 1.
Η Γυναίκα θεωρείται υψηλού κινδύνου για καρκίνο ωοθηκών αν πληροί ένα από τα παρακάτω κριτήρια:
Φορέας μεταλλάξεων BRCA1, BRCA2, mismatch repair
Έχει 1ου βαθμού συγγενή (γονείς/ αδέλφια) με γνωστή μετάλλαξη BRCA1, BRCA2, RAD51C, RAD51D, mismatch
repair
Έχει 2ου βαθμού συγγενή (25% κοινά γονίδια/ θείοι, ανήψια, παππούδες, εγγονοί, ετεροθαλή αδέλφια, «διπλά
ξαδέλφια») με ενδιάμεσο υγιή άνδρα με γνωστή μετάλλαξη BRCA1, BRCA2, RAD51C, RAD51D, mismatch repair
Έχει 1ου βαθμού συγγενή με καρκίνο σε οικογένεια που πληροί τα παρακάτω κριτήρια:
•Δύο ή περισσότερα άτομα με Ca ωοθηκών, που έχουν μεταξύ τους 1ου βαθμού συγγένεια
•Ένα άτομο με Ca ωοθηκών σε οποιαδήποτε ηλικία και ένα με Ca μαστού με ηλικία διάγνωσης <50, που έχουν
μεταξύ τους 1ου βαθμού συγγένεια
•Ένα άτομο με Ca ωοθηκών σε οποιαδήποτε ηλικία και δυό με Ca μαστού με ηλικία διάγνωσης <60, που έχουν
μεταξύ τους 1ου βαθμού συγγένεια
•Τρία ή περισσότερα μέλη οικογένειας με Ca παχέος εντέρου, ή δύο με Ca παχέος εντέρου και ένα με Ca στομάχου,
ωοθηκών, ενδομητρίου, ουροποιητικού ή λεπτού εντέρου σε δύο γενεές. Ένας τουλάχιστον από τους καρκίνους θα
πρέπει να έχει διαγνωσθεί σε ηλικία <50 και οι πάσχοντες θα πρέπει να έχουν 1ου βαθμού συγγένεια.
• Ένα άτομο με Ca μαστού και Ca ωοθηκών

κολούθηση αφορούσε ανά 4 μήνο μέτρηση του Ca 125
με χρήση αλγορίθμου εξατομικευμένης αξιολόγησης
της διακύμανσης του Ca 125 (ROCA) στα πρότυπα
της μεγαλύτερης ως σήμερα σχετικής κλινικής μελέτης
στο γενικό πληθυσμό (UKCTOCS). Σε περίπτωση αύξησης της τιμής του Ca 125 (change point above the
baseline) o πληθυσμός μελέτης υποβάλλονταν σε TVS
εντός διμήνου, ειδάλλως σε TVS ανά έτος.
Tα αποτελέσματα έδειξαν ότι στον πληθυσμό
υψηλού κινδύνου, με το προτεινόμενο ανά 4μηνο
screening.
α) Ήταν σημαντικά μικρότερη η πιθανότητα διάγνωσης σε στάδιο ΙΙΙb – IV σε σύγκριση με διαγνώσεις εκτός προγράμματος screening (36.8% έναντι
94.4%).
β) Η μετεγχειρητική υπολειπόμενη νόσος ήταν μηδενική στο 94.8% στις διαγνώσεις μέσω screening και
72.2% στις διαγνώσεις εκτός προγράμματος.
Επίσης τα αποτελέσματα έδειξαν χαμηλότερα
ποσοστά «σύνθετων επεμβάσεων» (mean surgical
complexity score 2.7 vs 4.3) και χαμηλότερα ποσοστά
ανάγκης «εισαγωγικής» προεγχειρητικής χημειοθεραπείας. Η ευαισθησία της μεθόδου έφτασε το 94.7%
με θετική προγνωστική αξία 10.8% (μεγαλύτερη από
το όριο 10% που αποτελεί την κατώτερη αποδεκτή
τιμή για οποιαδήποτε μέθοδο screening) η οποία

όμως ανήλθε στο 42.9% για τους φορείς μεταλλάξεων
BRCA1/2.
Συνοψίζοντας η μέθοδος ανά 4μηνο ROCA – curve
Ca125 σε συνδυασμό με το διακολπικό υπερηχογράφημα είναι μια πρόταση που αποτελεί σημαντικά πιο
ασφαλή επιλογή από ότι η απλή παρακολούθηση/
επαγρύπνηση για εμφάνιση άτυπων συμπτωμάτων
Ca ωοθηκών στους πληθυσμούς υψηλού κινδύνου/
οικογενούς Ca ωοθηκών7.
Από την άλλη η δημοσίευση σχετικά με τις μελέτες «Cancer Genetics Network trial and Gynecologic
Oncology Group (GOG) trial» έδειξε παρομοίως
αυξημένη ευαισθησία (92%) πρώιμης διάγνωσης με
ανά 3μηνο ROCA Ca125 σε σχέση με τις ανά 6μηνό/
12μηνο μεθόδους που χρησιμοποιούσαν το όριο Ca
125 > 35u/ml8.
Άλλες διαγνωστικές μέθοδοι
Υπάρχουν όμως και νεότερες προσπάθειες που μελετούν τη χρήση του Ca125 σε συνδυασμό με νέους βιοδείκτες όπως CA-125, transthyretin, apolipoprotein
A1, beta-2 microglobulin, and transferrin σε διαγνωστικό τεστ διαχείρισης πυελικής μάζας – OVA1 [9] και
του Ca125 σε συνδυασμό με την human epididymis
protein 4 (HE4) στον προεγχειρητικό έλεγχο πυελικής μάζας - Risk of Ovarian Malignancy Algorithm
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Εικόνα 1: Προκαρκινικές αλλοιώσεις σαλπίγγων μετά
προφυλακτική σαλπιγγεκτομή σε φορείς BRCA. Θεωρία
διασποράς από τη σάλπιγγα στην ωοθήκη18

(ROMA) [10]. Τα νέα αυτά τεστ είναι εγκεκριμένα
από τον αμερικανικό φορέα FDA ως διαγνωστικά
εργαλεία, παρουσιάζουν βελτιωμένη απόδοση σε
σχέση με τη χρήση μόνο του Ca 125 και αναμένεται η
έρευνα να δείξει στο μέλλον κατά πόσο μπορούν να
αποτελέσουν και εργαλεία screening.
Χημειοπροφύλαξη
Η λήψη από του στόματος αντισυλληπτικών έχει ως
αποτέλεσμα την ελάττωση του κινδύνου για Ca ωοθηκών στον γενικό πληθυσμό. Επιπρόσθετα έχει καταγραφεί ως και υποδιπλασιασμός της επίπτωσης
της νόσου σε πληθυσμό υψηλού κινδύνου (φορείς
μεταλλάξεων BRCA1, BRCA2) και αυτό χωρίς καμία
αύξηση κινδύνου για καρκίνο μαστού11,12. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν την ασφάλεια των νεότερων αντισυλληπτικών (γενεές αντισυλληπτικών μετά
το 1975) και την αποτελεσματικότητα σχετικά με την
ελάττωση του κινδύνου για Ca ωοθηκών στις γυναίκες που χρησιμοποιούν ως μέθοδο αντισύλληψης το
«χάπι».
Προφυλακτικές επεμβάσεις ελάττωσης κινδύνου
Η προφυλακτική αμφοτερόπλευρη σαλπιγγoωοθηκεκτομή έχει αποδειχθεί ότι ελαττώνει τον κίνδυνο
ανάπτυξης Ca ωοθηκών κατά ~80% στις γυναίκες
που φέρουν μετάλλαξη BRCA1, BRCA2. Είναι πολύ
σημαντικό όμως, ότι επιπλέον αποδεικνύεται πως
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υπάρχει ξεκάθαρο όφελος στην μακροχρόνια επιβίωση μετά από την επέμβαση (ελάττωση του γενικού
κινδύνου θανάτου – all-cause mortality)13.
Μάλιστα σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Γενικού Αντικαρκινικού Δικτύου των ΗΠΑ (NCCN)
θα πρέπει να συστήνεται σαλπιγγοωοθηκεκτομή
στις γυναίκες με μεταλλάξεις BRCA1, BRCA2, Lynch
Syndrome, BRIP1, RAD51C, RAD51D και συγκεκριμένα στις ηλικίες 35-40 ετών για περιπτώσεις BRCA1
και για την κατηγορία φορέων BRCA2 και BRIP1/
RAD51C/ RAD51D, είναι εφικτή η παράταση μέχρι την ηλικία 40-45 (NCCN Guidelines Hereditary
Breast and/or Ovarian Cancer).
Όσο αφορά την σαλπιγγεκτομή, δεν υπάρχουν
ακόμη δεδομένα που να συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα σαλπιγγεκτομής έναντι σαλπιγγοωοθηκεκτομής, ενώ σε ιστολογικά παρασκευάσματα
προφυλακτικής χειρουργικής αφαίρεσης εξαρτημάτων (GOG 199) βρεθήκαν πρωτοπαθείς εστίες
στις ωοθήκες χωρίς κανένα εύρημα στις σάλπιγγες.
Λόγω αυτού η σαλπιγγεκτομή δεν μπορεί να αποτελέσει την επέμβαση εκλογής για προφύλαξη από
τον καρκίνο ωοθηκών και ειδικά στις ομάδες υψηλού κινδύνου14.
Παρόλα αυτά είναι σημαντικό να επισημάνουμε
ότι ιδιαίτερα στις γυναίκες με μεταλλάξεις BRCA
η λεπτομερής ιστολογική εξέταση ανέδειξε καρκινικές αλλά και προκαρκινικές αλλοιώσεις στο επιθήλιο των σαλπίγγων (Serous Tubal Intraepithelial
Carcinomas - STICs) εύρημα που σημαίνει ότι η
εστία προέλευσης υποομάδας του Ca ωοθηκών πιθανά βρίσκεται στο επιθήλιο των σαλπίγγων. (Εικόνα 1). Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον
κατά την προφυλακτική σαλπιγγοωοθηκεκτομή
συστήνεται η κυτταρολογική εξέταση εκπλύματος
της περιτοναϊκής κοιλότητας15.
Όσο αφορά την υστερεκτομή ταυτόχρονα με την
σαλπιγγοωοθηκεκτομή, τα πλεονεκτήματα αφορούν
την προφύλαξη καρκίνου προέλευσης από το ενδομήτριο τμήμα της σάλπιγγας. Από την άλλη μετά
την υστερεκτομή είναι δυνατή η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης (απαραίτητη τουλάχιστον μέχρι
την ηλικία φυσικής εμμηνόπαυσης) που θα περιλαμβάνει μόνο οιστρογόνα (η ορμονική υποκατάσταση
που περιλαμβάνει οιστρογόνο και από του στόματος/διαδερμική χορήγηση προγεσταγόνου αυξάνει
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τον ήδη αυξημένο στις γυναίκες με BRCA κίνδυνο
Ca μαστού, σε πολλαπλάσιο βαθμό σε σύγκριση με
την θεραπεία αποκλειστικά με οιστρογόνα).
Θα πρέπει παρόλα αυτά να σημειωθεί ότι η συνδυασμένη θεραπεία υποκατάστασης, για μικρό χρονικό διάστημα δεν επηρεάζει αρνητικά τον μειωμένο
κίνδυνο Ca μαστού μετά από αμφοτερόπλευρη σαλπιγγοωθηκεκτομή16.
Επίσης σε περίπτωση Ca μαστού και χημειοθεραπείας με ταμοξιφαίνη η γυναίκα δεν διατρέχει τον
κίνδυνο υπερπλασίας ή καρκίνου του ενδομητρίου,
ενώ υπάρχει βέβαια και η επιλογή της ενδομήτριας
συσκευής απελευθέρωσης προγεστερόνης ως εναλλακτική. Με βάση τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η

απόφαση για προφυλακτική υστερεκτομή επιπλέον
της σαλπιγγοωοθηκεκτομής θα πρέπει να είναι εξατομικευμένη απόφαση για την κάθε γυναίκα σε συνάρτηση με το ιστορικό της.
Τέλος έχει λάβει έγκριση ο προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος (PGD/ HFEA - UK Human Fertilization
and Embryology Authority) για γενετικά νοσήματα
που θεωρούνται «χαμηλής διεισδυτικότητας» όπως
στο σύνδρομο κληρονομικού Ca μαστού / ωοθηκών.
Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται οι γυναίκες – φορείς των BRCA και δίνεται η δυνατότητα
με τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης
να επιλεχθεί προς εμβρυομεταφορά έμβρυο ελεύθερο μετάλλαξης17. Θ

Take home messages
Άτυπα σημεία και συμπτώματα Ca ωοθηκών αποτελούν: κοιλιακή διάταση/ αίσθημα μετεωρισμού με
ή χωρίς κοιλιακό άλγος, αίσθημα ταχείας πλήρωσης στομάχου, δυσχερής σίτιση, συμπτώματα από το ουροποιητικό π.χ συχνουρία.
Ανά 4μηνο ROCA – curve Ca125 σε συνδυασμό με το διακολπικό υπερηχογράφημα είναι μια πρόταση που αποτελεί σημαντικά πιο ασφαλή επιλογή από ότι η απλή παρακολούθηση/ επαγρύπνηση για εμφάνιση άτυπων συμπτωμάτων Ca ωοθηκών στους πληθυσμούς υψηλού κινδύνου/ οικογενειακό ιστορικό Ca ωοθηκών.
Η λήψη από του στόματος αντισυλληπτικών υποδιπλασιάζει την επίπτωση Ca ωοθηκών σε πληθυσμό
υψηλού κινδύνου (φορείς μεταλλάξεων BRCA1, BRCA2) και αυτό χωρίς καμία αύξηση κινδύνου για
καρκίνο μαστού.
Η προφυλακτική αμφοτερόπλευρη σαλπιγγoωοθηκεκτομή αποτελεί την επέμβαση επιλογής για προφύλαξη από Ca ωοθηκών στις περιπτώσεις οικογενούς καρκίνου ωοθηκών.

Familial Ovarian Cancer. Screening and management
Synopsis
Familial Ovarian cancer comprises a significant minority amongst the sufferers of the most deadly gynaecological
cancer which is the ovarian cancer. Increased awareness for atypical signs and symptoms of ovarian cancer, such
as abdominal bloating with or without pain, eating disorders and urinary symptoms, as a way of diagnosing
ovarian cancer in early stages has not been successful in improving survival. For this reason, large scale studies
have been designed in the quest of an effective screening method for the familial ovarian cancer population
and the results of utilizing Ca 125 and transvaginal ultrasound studies have yielded important results towards
the establishment of a successful screening method. On the other hand, combined oral contraceptive pills can
act as chemoprevention in women who use them as a contraceptive mean with proved safety and efficacy.
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In addition, prophylactic bilateral salpingo oophorectomy at an early age after completion of high risk women’s
families remains the method of choice for cancer prevention in familial ovarian cancer subsets. At last genetic
counseling and testing in high risk women (according to their personal or family history) is clearly indicated.
Preimplantation genetic diagnosis is an option for preventing the abnormal gene to be transmitted from the
carrier to the offspring and is indicated for genetic mutation(s) carriers.
KEYWORDS: Familial ovarian cancer / BRCA / population screening /
prophylactic salpingo-oophorectomy
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Εκείνοι που έφυγαν
Πριν από λίγες μέρες εγκατέλειψε τα εγκόσμια ο εκλεκτός και πολύ αγαπητός συνάδελφος Ιωάννης Κ. Καραντάνης. Ο Ι. Καραντάνης «εκ του Μεταξουργείου ορμούμενος» - όπως συνήθιζε να λέει – εσπούδασε την Ιατρικήν στο Παν/μιο Αθηνών, ειδικεύτηκε στην Μαιευτική – Γυναικολογία στο Μαιευτήριο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» όπου
υπηρέτησε ως εσωτερικός βοηθός. Μετά την αναχώρησή του από το νοσοκομείο άσκησε το ελεύθερο επάγγελμα
και κατεξιώθη με την ευγένεια του και τους τρόπους του στην Αθηναϊκή κοινωνία.
Υπήρξε ένας από τους ιδρυτές του Ιδιωτικού Μαιευτηρίου «ΜΗΤΕΡΑ» (στην οδό Σεβαστουπόλεως) και στη
συνέχεια πλαισίωσε τους τότε νέους ιατρούς και μετείχε στο Δ.Σ. του νέου ΜΗΤΕΡΑ (στο Μαρούσι). Ως μέλος
του Δ.Σ. του νέου «ΜΗΤΕΡΑ» προσέφερε πολλά και στο ίδρυμα και στους συναδέλφους του με την πείρα και
την καλή του καρδιά.
Ο τομέας στον οποίο διεκρίθη ήταν η Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος, της οποίας υπήρξε επί σειράν
ετών Πρόεδρος. Στην κυριολεξία ανέστησε την Ένωση και την κατέστησε σύμβουλο του Υπουργείου σε θέματα
της αρμοδιότητάς της. Ο Ι. Καραντάνης έλαβε μέρος στις συνεδριάσεις της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, όταν
συζητείτο το Σχέδιο Νόμου για την αναπαραγωγή, τις αμβλώσεις και άλλα παρεμφερή θέματα.
Πήρε την απόφαση να εκδώσει περιοδικό το οποίο απέδιδε έσοδα στην Ένωση, απεστέλετο δε δωρεάν σε όλα τα
μέλη και είχε συνεργάτη τον ακούραστο συνάδελφο Κώστα Γεωργούντζο, οποίος την εποχή εκείνη επιμελείτο τα
της ύλης και της έκδοσης του περιοδικού. Το περιοδικό εκείνο «Θέματα Μαιευτικής – Γυναικολογίας αγαπήθηκε
από τους συναδέλφους χάρη στην εμπνευσμένη επιμέλεια των Ι. Καραντάνη και Κ. Γεωργούντζου.
Ακούραστος και πάντα δημιουργικός αλλά και αθόρυβος.
Προσέφερε πολλά χωρίς να πάρει κάτι.
Ήταν Άνθρωπος – ιατρός και εκλεκτός οικογενειάρχης. Με την αφοσιωμένη σύζυγό του Φιλιώ (Εριφύλη) δημιούργησε μία ωραία οικογένεια με δύο κόρες και ένα γιό, όλοι επιστήμονες. Όταν σταμάτησε την Ιατρικήν
απεσύρθη ήρεμος στα ίδια.
Η Ένωση Μαιευτήρων – Γυναικολόγων σε ειδική εκδήλωση στη Θες/νίκη τον εβράβευσε για τις προσφερθείσες
υπηρεσίες του στην Ένωση.
Έφυγε από την ζωή περιστοιχισμένος από την οικογένειά του, έφυγε αθόρυβα όπως και έζησε αθόρυβα.
Καλέ μου φίλε, θα σε θυμάμαι πάντα!
Γιατί άνθρωποι σαν τον Γιάννη Καραντάνη δεν λησμονιούνται, δεν πρέπει να λησμονιούνται.
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Chapter / review structure
Το κεφάλαιο πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή:
Α. Περίληψη 150 - 200 λέξεων, άνευ υποδιαιρέσεων,
άνευ συντμήσεων και άνευ βιβλιογραφικών
αναφορών
Β. Λέξεις κλειδιά (Keywords) maximum 6 να εμφανίζονται κάτω από την περίληψη.
Γ. Κυρίως κείμενο, με υποδιαιρέσεις, συνολικός αριθμός λέξεων από 1.300 - 1.500 και μέχρι 4 εικόνες (πίνακες, διαγράμματα, φωτογραφίες).
Δ. ‘Take home messages’, 5 - 8 γραμμές.
Ε. Περίληψη 150 - 200 λέξεων στην Αγγλική γλώσσα.
Μετάφραση της αρχικής περίληψης είναι αποδεκτή.
Βιβλιογραφία (References)
Ο μέγιστος αριθμός των βιβλιογραφικών αναφορών
(references) είναι 30. Η εμφάνιση των βιβλιογραφικών αναφορών στο κείμενο και στην βιβλιογραφική
λίστα πρέπει να βασίζεται στο σύστημα Vancouver.
Αυτό είναι το ‘αριθμημένο σύστημα’ όπου οι βιβλιογραφικές αναφορές αριθμούνται διαδοχικά, όπως εμφανίζονται στο κείμενο και ταξινομούνται με αριθμητική αλληλουχία στην βιβλιογραφική λίστα. Αν ο
αριθμός των συγγραφέων σε ένα άρθρο είναι πάνω
από 6 τότε θα εμφανίζονται μόνο οι 6 πρώτοι συγγραφείς και οι λέξεις et al. για τους υπόλοιπους. Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα υπάρχουν στο
‘Uniform Requirements for Manuscripts submitted to
Biomedical Journals’ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC3142758/

Β. Ονόματα των συγγραφέων (Επίθετο - όνομα).
Γ. Διευθύνσεις των συγγραφέων (κλινικές, νοσοκομεία, ερευνητικά κέντρα). Αμέσως μετά το όνομα
του συγγραφέα πρέπει να υπάρχει ένας δείκτης
(με μικρά γράμματα) και ο ίδιος δείκτης να εμφανίζεται πριν από την κατάλληλη διεύθυνση.
Δ. Ταχυδρομική διεύθυνση κάθε κέντρου, τηλέφωνο επικοινωνίας και e - mail address για κάθε
συγγραφέα.
Ε. Σ υγγραφέας επικοινωνίας (Corresponding
author).
Ένα άτομο από την συγγραφική ομάδα για επικοινωνία κατά την διάρκεια της προετοιμασίας και
μετά την δημοσίευση του άρθρου. Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας και e mail address είναι απαραίτητα.
Συντμήσεις (Abbreviations)
Συντμήσεις επιτρέπονται μόνο στο κυρίως κείμενο
και πρέπει να εμφανίζονται ομοιόμορφα σε όλο το
κείμενο.
Πίνακες και διαγράμματα
Πρέπει να περιλαμβάνονται στο κυρίως κείμενο του
άρθρου, να εμφανίζονται με αριθμητική αλληλουχία και να γίνεται παραπομπή από το κείμενο στον
αντίστοιχο πίνακα ή διάγραμμα.

Web references
Η πλήρης URL πρέπει να αναγράφεται με τα ονόματα των συγγραφέων και τις ημερομηνίες.

Φωτογραφίες
Πρέπει να υποβάλλονται χωριστά και να είναι σε
μορφή jpeg με ανάλυση τουλάχιστον 300 dpi. Κάθε
φωτογραφία να έχει μια λεζάντα με σύντομο τίτλο
και σύντομη περιγραφή της εικόνας. Η λεζάντα να
μην είναι προσκολλημένη στην φωτογραφία.
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