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Ο καρκίνος αποτελεί την δεύτερη σε συχνότητα αιτία θανάτου στις γυναίκες του
δυτικού κόσμου που βρίσκονται στην αναπαραγωγική τους ηλικία και εκτιμάται ότι
επιπλέκει το 0,1% του συνόλου των κυήσεων.
Η εκτίμηση αυτή στηρίζεται στα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά των κακοήθων
νεοπλασματικών νόσων όπως αυτά έχουν καταγραφεί στο τρίτο κυρίως τέταρτο
του εικοστού αιώνα καθώς και στο μεταβαλλόμενο δημογραφικό προφίλ του
δυτικού κόσμου στο δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα.
Με βάση αυτές τις σταθερές έχει καταγραφεί ότι η πλειονότητα των κακοήθων
νεοπλασμάτων που επιπλέκουν την κύηση είναι τα τρία συχνότερα απαντώμενα
νεοπλάσματα στην αναπαραγωγική φάση της ζωής των γυναικών ήτοι ο καρκίνος
του μαστού, ο ορθοκολικός καρκίνος και ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας.
Έχει επίσης προβλεφθεί ότι εφ’ όσον η μέση ηλικία στην κύηση αυξάνει στην
δυτική κοινωνία λόγω γάμου σε μεγαλύτερη ηλικία, προτεραιότητας στην
επαγγελματική αποκατάσταση των γυναικών και συνεχώς αυξανόμενης χρήσης
της εξωσωματικής γονιμοποίησης στην πέμπτη δεκαετία της ζωής, αναμένεται ότι
σύντομα θα καταγραφεί μετρητή αύξηση των επιπεπλεγμένων με κακοήθη
νεοπλάσματα κυήσεων.
Η μεθοδολογική προσέγγιση της σχέσης καρκίνου και κύησης περιλαμβάνει:
1)

την εμφάνιση κακοήθους νεοπλάσματος στην διάρκεια της εγκυμοσύνης,

2)

την εμφάνιση του νεοπλάσματος στην γαλουχία,

3)

την εμφάνιση κύησης ενώ έχει διαγνωσθεί πρόσφατα κακόηθες νεόπλασμα
και η άρρωστη είτε διανύει την άμεση ή απώτερη μετεγχειρητική
περίοδο ή υποβάλλεται σε κυτταροτοξικές θεραπείες, τοπικές ή
συστηματικές,

4)

την εμφάνιση κύησης μετά την ολοκλήρωση της αρχικής αντιμετώπισης του
νεοπλάσματος και ενώ το νεόπλασμα βρίσκεται σε ύφεση.

Στα πλαίσια της διερεύνησης των σχέσεων καρκίνου και κύησης πρέπει επίσης να
μελετηθούν:
α) η ενδεχόμενη αιτιολογική τους συσχέτιση, κύρια ως προς τον παράγοντα της
επιταχυντικής ή επιβραδυντικής δράσης που ασκούν στην καρκινογενετική
διαδικασία οι μεταβολές του ορμονικού περιβάλλοντος της εγκύου,
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β) οι άμεσες ή απώτερες επιδράσεις της παρουσίας του νεοπλάσματος στο κύημα,
κύρια η κάθετη μετάδοση του νεοπλάσματος από την μητέρα στον πλακούντα
και το έμβρυο, καθώς και
γ) οι κύρια απώτερες επιδράσεις της νόσου και της θεραπείας της στην γενετήσιο
ζωή και την αναπαραγωγική λειτουργία των αρρώστων αμφοτέρων των φύλων
που ιώνται ή επιτυγχάνουν μακροχρόνιες πλήρεις υφέσεις.
Σε όλες σχεδόν τις ανακοινώσεις μεμονωμένων περιστατικών, μικρών σειρών
καθώς και στις λίγες μεγάλες αναδρομικές μελέτες της έκβασης της κύησης
σύγχρονα με καρκίνο ή σε άρρωστες που επέζησαν του καρκίνου δεν φαίνεται να
διαπιστώνεται σημαντική αύξηση των συγγενών ανωμαλιών ή των γενετικών
νόσων σε παιδιά που συνελήφθησαν μετά από κυτταροτοξική θεραπεία πάνω από
το επίπεδο του 4% περίπου που συναντάται στον γενικό πληθυσμό (1).
Επίσης, τα αποτελέσματα των μελετών των αποτελεσμάτων των ατομικών
βομβών στην Ιαπωνία δεν δείχνουν σημαντική αύξηση των γενετικών βλαβών στα
30.000 παιδιά που γεννήθηκαν από γονείς που είχαν εκτεθεί στην ακτινοβολία
(2).
Παρότι οι παρατηρήσεις αυτές είναι αρκετά ενθαρρυντικές για όσους επιθυμούν
να τεκνοποιήσουν μετά θεραπεία για καρκίνο δεν αποκλείουν εντελώς τον
γενετικό κίνδυνο για τα παιδιά τους.
Οι μεγαλύτερες δημοσιευμένες μελέτες αφορούν σε αρρώστους που ήσαν παιδιά ή
έφηβοι κατά τον χρόνο της θεραπείας τους (3, 4). Μελετήθηκαν συνολικά 630
παιδιά που γεννήθηκαν από αρρώστους που είχαν υποβληθεί σε δυνητικά
μεταλλαγιογόνο θεραπεία (ακτινοθεραπεία στην περιοχή πλησίον των γονάδων ή
αλκυλιούντες παράγοντες) και δεν παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση συγγενών
ανωμαλιών ή άλλων γενετικών νόσων.
Σε μελέτη της επίπτωσης του καρκίνου στα παιδιά αρρώστων που είχαν πάρει
δυνητικά μεταλλαγιογόνο θεραπεία δεν παρατηρήθηκε αύξηση της επίπτωσης σε
σχέση με τον πληθυσμό μαρτύρων πλην των κατεξοχήν κληρονομούμενων
καρκίνων (5). Παρόλα αυτά παρατηρήθηκε τετραπλάσια συχνότητα ανεπιθύμητων
εκβάσεων της κύησης σε γυναίκες που είχαν πάρει περισσότερο από 20 Gy
ακτινοθεραπείας στην κοιλιά κατά την παιδική τους ηλικία κυρίως λόγω όγκου του
Wilms (6). Το αίτιο της αύξησης αυτής δεν φαίνεται να είναι γενετική βλάβη αλλά
μάλλον μη αναστρέψιμη ακτινική βλάβη του μυομητρίου και των αγγείων της
μήτρας (7).
Η μεγαλύτερη μελέτη παιδιών που γεννήθηκαν από ενήλικες που έπαιρναν
κυτταροτοξικές θεραπείες περιλαμβάνει 368 κυήσεις μετά θεραπεία με Methotrexate είτε σε μονοθεραπεία ή σε συνδυασμένη θεραπεία για χοριοκαρκίνωμα ή
διηθητική μύλη κύηση. Στη μελέτη αυτή δεν παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση
αποβολών, θνησιγενών, νεογνικών θανάτων ή συγγενών ανωμαλιών (8).
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Σε άλλη μελέτη αρρένων γονέων που είχαν πάρει ακτινοθεραπεία ή/και
χημειοθεραπεία για καρκίνο των όρχεων στα 70 παιδιά που γεννήθηκαν δεν
παρατηρήθηκε εμφανής αύξηση των συγγενών ανωμαλιών και συγκεκριμένα το
μέγεθος των ομάδων της μελέτης ήταν τέτοιο που με την στατιστική ανάλυση
αποκλείεται η αύξηση να ξεπερνά το τριπλάσιο της ομάδας των μαρτύρων (9).
Σε μεγάλη αναδρομική μελέτη ερευνήθηκαν οι ιατρικοί φάκελοι 20,319 σεξουαλικά
ενεργών αρρένων αρρώστων από 25 συμμετέχοντα αντικαρκινικά κέντρα των
Η.Π.Α. (10). Όλοι οι άρρωστοι είχαν διαγνωσθεί και χημειοθεραπευθεί σε ηλικία
μικρότερη των 21 χρόνων μεταξύ Ιανουαρίου 1970 και Δεκεμβρίου 1986 και τους
ζητήθηκε να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο σε σχέση με εγκυμοσύνες που
επιχειρήθηκαν ή και τελεσφόρησαν. Από τα 14,008 ερωτηματολόγια που
απαντήθηκαν και αναλύθηκαν προέκυψε ότι 1,227 σεξουαλικά ενεργείς άρρενες
συμμετείχαν σε 2,323 εγκυμοσύνες. Στο 69% των περιπτώσεων γεννήθηκαν υγιή
παιδιά, στο 13% συνέβη αυτόματη εκβολή, στο 13% η κύηση δεν ολοκληρώθηκε
λόγω έκτρωσης, στο 1% το κύημα ήταν θνησιγενές ενώ στο 5% δεν δόθηκαν
σαφείς πληροφορίες ή η κύηση ήταν ακόμη σε εξέλιξη.
Σε μια μεγάλη ελεγχόμενη με μάρτυρες μελέτη (γονείς παιδιών με συγγενή
ανωμαλία σε αντιστοιχία με γονείς φυσιολογικών παιδιών) βρέθηκε ότι ο σχετικός
κίνδυνος να εμφανισθεί συγγενής ανωμαλία μετά μεταλλαξιογόνο θεραπεία ήταν
πολύ κοντά στο 1 και τα ανώτερα όρια αξιοπιστίας ήταν στο 2 (11).
Η απουσία αξιοσημείωτης αύξησης των συγγενών ανωμαλιών ή των γενετικών
νόσων σε όλες σχεδόν τις μελέτες καθιστά πιθανό ο γενετικός κίνδυνος μετά
ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία να είναι μικρότερος από το διπλάσιο εκείνου
των μαρτύρων τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες. Οπωσδήποτε απαιτούνται
μεγάλες μελέτες για να προσδιορισθεί αν τα όρια του κινδύνου είναι τω όντι
μικρότερα καθώς και απαιτούνται νέες μελέτες για να αξιολογηθεί ο κίνδυνος των
νεότερων φαρμάκων.
Οι ανακοινώσεις περιπτώσεων όπου ο πατέρας βρίσκεται υπό κυτταροτοξική
θεραπεία κατά την σύλληψη είναι περιορισμένες. Σε 9 περιπτώσεις που
δημοσιεύθηκαν δεν αναφέρεται ατυχής έκβαση της κύησης ή συγγενής ανωμαλία
(12). Σε μία περίπτωση παιδιού που είχε τρισωμία 21 ή σύλληψή του είχε γίνει
βραχύ μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας του πατέρα του και η ανευπλοειδία
πρέπει να συσχετισθεί με μετάλλαξη σε ωριμάζοντα γενετικά κύτταρα (13).
Ο κίνδυνος εμφάνισης τερατογένεσης από κυτταροτοξική θεραπεία που
χορηγείται κατά την εγκυμοσύνη μπορεί να είναι κατά πολύ υψηλότερος από τον
κίνδυνο εμφάνισης μεταλλάξεων λόγω προηγηθείσας έκθεσης στην κυτταροτοξική
θεραπεία.
Οι αποφάσεις που αφορούν στην έναρξη, συνέχιση, τροποποίηση ή αναστολή της
θεραπείας όπως και εκείνες της ολοκλήρωσης ή διακοπής της κύησης είναι
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εξαιρετικά περίπλοκες και πρέπει να λαμβάνονται από κοινού με την άρρωστη
μετά από εμπεριστατωμένη ενημέρωσή της (14).
Οι κίνδυνοι από την ακτινοβόληση του εμβρύου με δόσεις της τάξεως των 0,2 Gy
στην διάρκεια του πρώτου τριμήνου και κατά τι μεγαλύτερες στο δεύτερο τρίμηνο
είναι πολύ καλά τεκμηριωμένοι (15).
Όλοι οι κυτταροτοξικοί χημειοθεραπευτικοί παράγοντες έχουν ταξινομηθεί σαν
τερατογόνοι (16). Παρόλα αυτά η χρήση στο δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο της
κύησης Φθοριοουρακίλης, Δοξορουμπικίνης και Κυκλοφωσφαμίδης δεν προκάλεσε
επιπλοκές της κύησης, συγγενείς ανωμαλίες ή βλάβες στην νεογνική ηλικία (17).
Η βιβλιογραφική αναζήτηση των καταγραφομένων νεοπλασμάτων που επιπλέκουν
την κύηση αποδεικνύει ότι το επί δεκαετίες αποδεκτό στερεότυπο της τριάδας
των καρκίνων μαστού, παχέος εντέρου και τραχήλου μήτρας μεταβάλλεται καθώς
η συχνότητα του καρκίνου του πνεύμονα και του καρκίνου κεφαλής και τραχήλου
αυξάνονται με την αυξανόμενη χρήση καπνού από τις νέες γυναίκες ενώ τα
θεωρούμενα σπάνια νεοπλάσματα φαίνεται ότι δεν είναι πλέον τόσο σπάνια (18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29).
Στην τελευταία δεκαετία πληθαίνουν οι αναφορές μεταστάσεων στο κύημα από
ποικιλία νεοπλασμάτων δίχως εμφανή μεταστατική διήθηση του πλακούντα (30)
καθώς και εμφανίζονται πειστικά δεδομένα διάγνωσης αιματολογικού νεοπλάσματος στο νεογνό αιτιολογικά σχετιζόμενο με το διαγνωσθέν στην μητέρα κατά την
διάρκεια της κύησης.
Οι μελέτες μοριακής γενετικής με διατηρημένα στην κατάψυξη δείγματα αίματος
από διάφορες χρονικές στιγμές απέδειξαν ότι σε αρκετές περιπτώσεις παιδικής
λευχαιμίας η αρχική χρωμοσωμική βλάβη εμφανίζεται κατά την κύηση.
Απέδειξαν επίσης ότι σε μονοζυγωτικούς διδύμους το υψηλό ποσοστό (5%) εμφάνισης λευχαιμίας οφείλεται στο ότι ο λευχαιμικός κλώνος μεθίσταται δια της κοινοχρήστου εμβρυϊκής κυκλοφορίας επί διδύμων στο έτερο των κυημάτων εξηγώντας και την υψηλή συχνότητα εμφάνισης λευχαιμίας
Τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο θεράπων αφορούν κύρια στις
διαγνωστικές πράξεις στα πρώτα δύο τρίμηνα της κύησης, στις θεραπευτικές
αποφάσεις σε όλη την διάρκεια της εγκυμοσύνης, την απόφαση διακοπής κυήσεως
στο πρώτο τρίμηνο, την επιλογή χρόνου και μεθόδου τοκετού και στην συμβουλευτική παρέμβαση για τον οικογενειακό προγραμματισμό.

Κύηση και καρκίνος του μαστού
Ποσοστό 1 ως 2% των γυναικών με καρκίνο του μαστού εγκυμονούν και η μέση
τους ηλικία είναι γύρω στα 35 (31). Υπολογίζεται ότι ο καρκίνος του μαστού επιπλέκει 1 ανά 1.000 κυήσεις.
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Η κύηση δεν φαίνεται να συσχετίζεται με την εμφάνιση ή την πρόοδο του καρκίνου
του μαστού καθόσον η πρόγνωση εξαρτάται από το στάδιο της νόσου και όχι από
την κύηση καθ' εαυτή.
Η εν γένει χειρότερη πρόγνωση των γυναικών που ο καρκίνος του μαστού διαγιγνώσκεται κατά την διάρκεια της κύησης πρέπει να αποδοθεί στο γεγονός ότι η
διάγνωση στις γυναίκες αυτές συχνά καθυστερεί ώστε η νόσος βρίσκεται σε προκεχωρημένο στάδιο κατά τον χρόνο της διάγνωσης ή/και την αναβολή εφαρμογής
θεραπείας λόγω της εγκυμοσύνης.
Η καθυστέρηση στη διάγνωση οφείλεται στις μεταβολές που υφίσταται ο μαστός
κατά την κύηση, μεταβολές που κάνουν δύσκολη την ανίχνευση του καρκίνου, καθώς και στην απροθυμία των γιατρών να υποβάλλουν σε μαστογραφία τις εγκυμονούσες.
Η θωράκιση του κοιλιακού κύτους κατά την μαστογραφία περιορίζει σε αμελητέας
σημασίας επίπεδα την ακτινοβόληση του εμβρύου ενώ δεν έχουν καταγραφεί παρενέργειες εκ του κυήματος με την χρήση μαστογραφίας (32).
Κατά τα ανωτέρω, οι διαγνωστικοί χειρισμοί που εφαρμόζονται σε εγκυμονούσες
γυναίκες για τον έλεγχο υπόπτων βλαβών του μαστού δεν πρέπει να διαφέρουν
εκείνων που εφαρμόζονται για έλεγχο των ιδίων βλαβών σε γυναίκες που δεν
εγκυμονούν.
Σε γενικές γραμμές η θεραπεία είναι ίδια με εκείνη που συνιστάται για τις μη
εγκυμονούσες γυναίκες με το ίδιο στάδιο της νόσου(33). Θεραπεία εκλογής
θεωρείται η τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή έτσι ώστε να αποφευχθεί η ανάγκη
για μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία καθόσον η παρουσία κύησης αποτελεί απόλυτο
αντένδειξη για την ακτινοθεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.
Σε άρρωστες που διανύουν το τελευταίο δίμηνο της εγκυμοσύνης καλό είναι να
εξετάζεται η λύση της ογκεκτομής ακολουθούμενη από ακτινοθεραπεία μετά τον
τοκετό.
Η συστηματική συμπληρωματική χημειοθεραπεία, όταν επίσης ενδείκνυται, πρέπει
να καθυστερεί μέχρι την αμέσως μετά τον τοκετό περίοδο.
Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου υποτροπής που διανύουν το τελευταίο τρίμηνο της
κύησης προτείνεται η εφαρμογή πρώιμης καισαρικής τομής με σκοπό την έγκαιρη
εφαρμογή συστηματικής συμπληρωματικής χημειοθεραπείας.
Η διακοπή της κυήσεως είναι δικαιολογημένη όταν διαγιγνώσκεται προχωρημένου
σταδίου καρκίνος του μαστού στο πρώτο εξάμηνο της κύησης ώστε να μπορεί να
χορηγηθεί η απαιτούμενη κατά περίπτωση χημειοθεραπεία ή/και ακτινοθεραπεία.
Επί διαγνώσεως προκεχωρημένης νόσου στο τελευταίο τρίμηνο της κύησης η θεραπεία της μπορεί να περιμένει τον τοκετό. Τούτο δε διότι η πρόγνωση της προκεχωρημένης νόσου δεν μεταβάλλεται από την συνύπαρξη κύησης (34).
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Στο ερώτημα του προγραμματισμού κύησης μετά την αρχική αντιμετώπιση καρκίνου του μαστού αρκετοί συγγραφείς προτείνουν περίοδο αναμονής τριών ως πέντε
χρόνων ανάλογα με την έκταση της διήθησης των μασχαλιαίων λεμφαδένων (35,
36, 37).
Παρ' όλ' αυτά νεώτερες έρευνες απέτυχαν να αποδείξουν χειρότερη πρόγνωση
για τις άρρωστες με καρκίνο του μαστού που μένουν έγκυες μετά την διάγνωση
του καρκίνου του μαστού ενώ σε μερικές μελέτες φαίνεται ότι άρρωστες με καρκίνο του μαστού με ακολουθούσα εγκυμοσύνη έχουν καλλίτερη πρόγνωση συγκρινόμενες με εκείνες που δεν έχουν ακολουθούσα εγκυμοσύνη (38, 39, 40, 41). Η
άποψη της καλλίτερης πρόγνωσης είναι αμφιλεγόμενη και εξακολουθεί να
συζητείται επίμονα παρά την έλλειψη πειστικών επιχειρημάτων.

Κύηση και καρκίνος του τραχήλου μήτρας
Η επίπτωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας είναι 1,2 ανά 10.000 κυήσεις
(42, 43, 44, 45). Η παρουσία διηθητικού καρκίνου του τραχήλου κατά την
εγκυμοσύνη εκτιμάται ότι είναι μεταξύ 0,02% και 0,9% ενώ η εμφάνιση
εγκυμοσύνης σε άρρωστες με διηθητικό καρκίνου του τραχήλου εκτιμάται ότι είναι
μεταξύ 0,5% και 5%.
Στις τελευταίες δεκαετίες η συνολική επίπτωση της νόσου στον πληθυσμό έχει
σαφή πτωτική πορεία ενώ η πρωιμότερη διάγνωση που οφείλεται στην ευρεία ενημέρωση του κοινού και την αυξανόμενη χρήση του test Παπανικολάου θα μειώσει
και την επίπτωσή του στην κύηση.
Λόγω των συχνών γυναικολογικών εξετάσεων στη διάρκεια της εγκυμοσύνης η
διάγνωση γίνεται κατά κανόνα σε πρώιμο στάδιο (46, 47). Για τον λόγο αυτό η
ριζική θεραπεία σε παρουσία in situ καρκινώματος ή σταδίου ΙΑ μπορεί να
καθυστερήσει μέχρις ότου επιτευχθεί εμβρυϊκή ωριμότητα και βιωσιμότητα (48,
49).
Η κωνοειδής εκτομή πρέπει να αναβάλλεται για το δεύτερο τρίμηνο της κύησης
και να εφαρμόζεται μόνον όταν είναι απαραίτητη για τη διάγνωση διηθητικού καρκίνου.
Οι άρρωστες με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας που διαγιγνώσκονται κατά την
εγκυμοσύνη φαίνεται να έχουν ελαφρά καλλίτερη πρόγνωση λόγω της παρουσίας
υψηλού ποσοστού με στάδιο νόσου Ι. Σε αντίθεση, όταν η διάγνωση γίνεται στη
λοχεία το στάδιο είναι κατά κανόνα πλέον προχωρημένο και η επιβίωση είναι
αντίστοιχα μικρότερη.
Αξιοσημείωτο είναι ότι άρρωστες που εμφανίζουν καρκίνο του τραχήλου βραχύ
μετά κολπικό τοκετό έχουν αυξημένο κίνδυνο υποτροπής στο σημείο της επισειοτομής.
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Κύηση και καρκίνος της ωοθήκης
Η επίπτωση των κακοήθων όγκων της ωοθήκης στη διάρκεια της κύησης υπολογίζεται ότι κυμαίνεται από 1 ανά 10.000 μέχρι 100.000 τοκετούς (50, 51, 52, 53,
54).
Στο 40% των περιπτώσεων πρόκειται για όγκους εκ γεννητικών κυττάρων. Οι
επιθηλιακοί όγκοι συνήθως εμφανίζονται σε πρωιμότερο στάδιο και έχουν καλή
διαφοροποίηση.
Η αντιμετώπιση εξαρτάται από το στάδιο της νόσου κατά τη διάγνωση και την ηλικία του κυήματος.
Σε αρκετές περιπτώσεις περιορισμένης νόσου είναι δυνατή η ολοκλήρωση της
εγκυμοσύνης με συντηρητική χειρουργική παρέμβαση συχνά όμως η έκταση της
νόσου δεν επιτρέπει την διατήρηση του κυήματος (55, 56).

Κύηση και κακόηθες μελάνωμα
Η επίπτωση του κακοήθους μελανώματος στην κύηση δεν μπορεί να προσδιορισθεί με ακρίβεια μολονότι αναφέρεται ότι αποτελεί το 8% των κακοήθων νεοπλασμάτων που επιπλέκουν την εγκυμοσύνη. Η συχνότητα εμφάνισής του στην κύηση
αναφέρεται από 0,14 μέχρι 2,8 περιπτώσεις ανά 1.000 κυήσεις (38) ενώ είναι γενικότερα αποδεκτό ότι προσβάλλει το έμβρυο μέσω μεταστάσεων στον πλακούντα
συχνότερα από κάθε άλλη νεοπλασία (57, 58).
Η πρόγνωση του μελανώματος που επιπλέκει την κύηση δεν επιβαρύνεται εκ της
κυήσεως. Ο μόνος παράγων που επηρεάζει την πρόγνωση είναι το στάδιο κατά
την διάγνωση (59, 60, 61).
Η μεθοδολογία που απαιτείται για τη διάγνωση και την εκτίμηση του σταδίου του
κακοήθους μελανώματος δεν απαιτεί στα πρώιμα στάδια την χρήση ιοντίζουσας
ακτινοβολίας. Εφόσον η αρχική επέμβαση επέτυχε την πλήρη και με ασφαλή όρια
εξαίρεση της πρωτοπαθούς βλάβης και το πάχος της βλάβης είναι μικρό δεν
απαιτούνται περαιτέρω διαγνωστικοί και θεραπευτικοί χειρισμοί στη διάρκεια της
κύησης και η έκβαση προοιωνίζεται άριστη.
Διακοπή της κύησης ενδέχεται να επιβάλλεται όταν απαιτείται για διαγνωστικούς
σκοπούς η χρήση βλαπτικής για το έμβρυο ιοντίζουσας ακτινοβολίας ή το στάδιο
της νόσου απαιτεί μείζονες χειρουργικούς ή/και χημειοθεραπευτικούς χειρισμούς.

Κύηση και κακόηθες λέμφωμα
Η επίπτωση της νόσου του Hodgkin στην εγκυμοσύνη κυμαίνεται από 1 ανά 1.000
έως 6.000 τοκετούς ώστε αποτελεί την τέταρτη συχνότερη κακοήθεια που διαγιγνώσκεται στην κύηση (62, 63, 64) ενώ τα μη Hodgkin λεμφώματα είναι πολύ
σπανιότερα.
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Η εκτίμηση του σταδίου θα πρέπει να γίνει με κάθε μέσο που δεν εκθέτει το έμβρυο σε ιοντίζουσα ακτινοβολία.
Στο 70,8% των περιπτώσεων η νόσος του Hodgkin κατά την εγκυμοσύνη διαγιγνώσκεται σε στάδιο Ι και ΙΙ (65).
Η κύηση δεν έχει αρνητική επίδραση στην ανταπόκριση των λεμφωμάτων στη θεραπεία και την επιβίωση των αρρώστων ενώ η διακοπή της κύησης δεν φαίνεται
να επιδρά θετικά στην πρόγνωση.
Η τοπικοπεριοχική ακτινοθεραπεία πάνω από το διάφραγμα τόσο στο πρώτο τρίμηνο της κύησης όσο και στις πλέον προχωρημένες κυήσεις είναι επαρκής θεραπεία στην πλειονότητα των αρρώστων που εμφανίζεται με πρώιμο στάδιο της νόσου ενώ παράλληλα είναι ασφαλής για το έμβρυο.
Η εφαρμογή συστηματικής χημειοθεραπείας αποτελεί την θεραπεία εκλογής στα
προχωρημένα στάδια της νόσου και στα δεύτερο και τρίτο τρίμηνα της κύησης
φαίνεται ότι είναι ασφαλής για το έμβρυο (66). Διακοπή της κυήσεως ενδέχεται
να απαιτείται σε προκεχωρημένου σταδίου κακόηθες λέμφωμα που διαγιγνώσκεται
στο πρώτο τρίμηνο της κύησης ή σε πρώιμο στάδιο που η νόσος εντοπίζεται
υποδιαφραγματικά.

Κύηση και λευχαιμίες
Η επίπτωση των λευχαιμιών στην κύηση εκτιμάται ότι είναι από 1 ανά 75.000 μέχρι 100.000 κυήσεις. Στο 90% των περιπτώσεων εμφανίζονται οξείες λευχαιμίες
και η οξεία μυελογενής εμφανίζεται σε διπλάσια συχνότητα από την λεμφοβλαστική. Η χρόνια λεμφογενής λευχαιμία είναι εξαιρετικά σπάνια (67, 68, 69, 70).
Η θεραπεία στις οξείες λευχαιμίες οφείλει να αρχίσει ευθύς μόλις διαγνωσθούν
και η διακοπή της κυήσεως συνιστάται στο πρώτο τρίμηνο. Αν και στα δεύτερο και
τρίτο τρίμηνα οι κίνδυνοι τερατογένεσης από την χημειοθεραπεία είναι αμελητέοι
ή/και ελλείπουν η βαρύτητα της νόσου και η βαρύτητα των επιπλοκών της θεραπείας κάνουν την διακοπή της κύησης επιθυμητή για τον θεράποντα. Η επιλογή
της ασθενούς να μη διακοπεί η κύηση επί διαγνώσεως της λευχαιμίας στο πρώτο
τρίμηνο παρά την ενημέρωσή της επί των κινδύνων θα οδηγήσει αναγκαστικά σε
επιλογή θεραπείας με κυτταροστατικά φάρμακα που δεν έχουν ενοχοποιηθεί για
τερατογένεση ενώ ο κίνδυνος να μην επιτευχθεί ύφεση της νόσου και η επιβίωση
της αρρώστου να μην φτάσει μέχρι τον τοκετό είναι σημαντικός (71, 72, 73).
Η θεραπεία της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας στην αρχική της φάση με Υδροξυουρία, Ιντερφερόνη και Λευκαφαίρεση κατά περίπτωση είναι επαρκής και ασφαλής για το έμβρυο ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η θεραπευτική αντιμετώπιση μπορεί να αναβληθεί για μετά τον τοκετό. Το ενδεχόμενο διάγνωσης βλαστικής κρίσης
χρονίας μυελογενούς λευχαιμίας είναι εξαιρετικά σπάνιο και θα αντιμετωπισθεί
στα πλαίσια που περιγράφονται για τις οξείες λευχαιμίες.
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Κύηση και καρκίνος του παχέος εντέρου και του ορθού
Η επίπτωση του ορθοκολικού καρκίνου στην κύηση αναφέρεται ότι είναι 1 ανά
13.000 κυήσεις (74, 75, 76, 77, 78, 79) και στο 60% των περιπτώσεων αφορά
σε όγκους του ορθού.
Η διάγνωση συνήθως καθυστερεί επειδή η συμπτωματολογία της κακοήθειας αποδίδεται στην κύηση (80) με αποτέλεσμα οι άρρωστες να έχουν κατά πλειονότητα
πλέον προκεχωρημένη νόσο και βαρύτερη πρόγνωση.
Οι διαγνωστικοί και θεραπευτικοί χειρισμοί που προϋποθέτουν την χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στο πρώτο τρίμηνο της κύησης ενώ η έγκαιρη χειρουργική αντιμετώπιση επιβάλλεται ανεξάρτητα από την
ηλικία του κυήματος.
Συνοψίζοντας πρέπει να τονίσουμε ότι:
η διάγνωση κακοήθους νεοπλάσματος κατά την εγκυμοσύνη αποτελεί σχετικά
σπάνιο συμβάν με τα σημερινά δημογραφικά δεδομένα για τη χώρα μας,
στις επόμενες δεκαετίες αναμένονται αλλαγές στην επίπτωση νεοπλασμάτων κατά
την κύηση συνολικά καθώς και συχνότερη εμφάνιση νεοπλασμάτων που εμφανίζονται σε μεγαλύτερες ηλικίες ή λόγω αλλαγών των συνηθειών και του τρόπου
ζωής,
πρώτη προτεραιότητα είναι η διάσωση της ζωής της μητέρας ιδιαίτερα όπου το
επιπλέκον νεόπλασμα είναι ιάσιμο με τα διατιθέμενα θεραπευτικά μέσα,
δεύτερη προτεραιότητα είναι η επαρκής προστασία του κυήματος από την τοξικότητα των θεραπευτικών χειρισμών (άμεση και απώτερη), από άμεσους κινδύνους
προσβολής του κυήματος εξ αυτού τούτου του νεοπλάσματος καθώς και έμμεσους
κινδύνους εκ των συστηματικών βλαβών που προκαλεί το νεόπλασμα στον οργανισμό της μητέρας,
εξ ίσου σημαντικός είναι ο σεβασμός των επιθυμιών της μητέρας ως προς την
διατήρηση ή διακοπή της κύησης με την προϋπόθεση της εμπεριστατωμένης ενημέρωσής της για τις δυνατότητες και τους κινδύνους,
η συμβουλευτική καθοδήγηση των αρρώστων σε όλα τα στάδια της αντιμετώπισης
του νεοπλάσματος και της εξέλιξης της κύησης έχει μεγάλη σημασία,
ξεχωριστής σημασίας είναι η συμβουλευτική καθοδήγηση σε σχέση με τον οικογενειακό προγραμματισμό των αρρώστων που επιτυγχάνουν ιδιαίτερα μακράς διάρκειας υφέσεις του νεοπλάσματος ή και την ίασή τους.
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Περίληψη
Ο καρκίνος εκτιμάται ότι επιπλέκει το 0,1% του συνόλου των κυήσεων. Την κύηση
επιπλέκουν συχνότερα ο καρκίνος του μαστού, ο ορθοκολικός καρκίνος και ο
καρκίνος του τραχήλου της μήτρας. Προβλέπεται ότι σύντομα θα καταγραφεί
μετρητή αύξηση των επιπεπλεγμένων με κακοήθη νεοπλάσματα κυήσεων εφ’ όσον
η μέση ηλικία στην κύηση αυξάνει. Διακριτές ενότητες μελέτης αποτελούν η
εμφάνιση κύησης ενώ το νεόπλασμα βρίσκεται σε μακροχρόνια πλήρη ύφεση, η
εμφάνιση κύησης μετά την διάγνωση του νεοπλάσματος και ενώ συνεχίζεται η
θεραπεία, και η εμφάνιση καρκίνου στην κύηση ή την γαλουχία. Δεν έχει
διαπιστωθεί σημαντική αύξηση των συγγενών ανωμαλιών ή των γενετικών νόσων
σε παιδιά που συνελήφθησαν μετά από κυτταροτοξική θεραπεία. Η ακτινοβόληση
του εμβρύου με δόσεις της τάξεως των 0,2 Gy στην διάρκεια του πρώτου
τριμήνου και κατά τι μεγαλύτερες στο δεύτερο τρίμηνο τεκμηριωμένα θέτουν σε
κίνδυνο το έμβρυο. Όλοι οι κυτταροτοξικοί χημειοθεραπευτικοί παράγοντες έχουν
ταξινομηθεί σαν τερατογόνοι. Παρόλα αυτά η χρήση
Φθοριοουρακίλης,
Δοξορουμπικίνης και Κυκλοφωσφαμίδης στο δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο της
κύησης δεν προκάλεσε επιπλοκές της κύησης, συγγενείς ανωμαλίες ή βλάβες στην
νεογνική ηλικία. Τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο θεράπων
αφορούν κύρια στις διαγνωστικές πράξεις στα πρώτα δύο τρίμηνα της κύησης,
στις θεραπευτικές αποφάσεις σε όλη την διάρκεια της εγκυμοσύνης, την απόφαση
διακοπής κυήσεως στο πρώτο τρίμηνο, την επιλογή χρόνου και μεθόδου τοκετού
και στην συμβουλευτική παρέμβαση για τον οικογενειακό προγραμματισμό. Πρώτη
προτεραιότητα είναι η διάσωση της ζωής της μητέρας, ακολουθεί η επαρκής
προστασία του κυήματος από την άμεση και απώτερη τοξικότητα των
θεραπευτικών χειρισμών, από άμεσους κινδύνους προσβολής του εκ του
νεοπλάσματος, και έμμεσους κινδύνους εκ των συστηματικών βλαβών που
προκαλεί το νεόπλασμα στον οργανισμό της μητέρας. Σημαντικός είναι ο σεβασμός
των επιθυμιών της μητέρας ως προς την διατήρηση ή διακοπή της κύησης με την
προϋπόθεση της εμπεριστατωμένης ενημέρωσής της για τις δυνατότητες και τους
κινδύνους.
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Abstarct
G.E.Panagos, E.Xydakis: Cancer and pregnancy
It is estimated that cancer complicates 0,1% of all pregnancies. Breast,
colorectal and cervix cancer are more commonly seen. Measurable increase in
incidence of complicated with cancer pregnancies is expected as mean age at
pregnancy increases. Pregnancy while cancer is in long lasting complete remission, as well as when patient is still under cytotoxic treatment and the development of cancer during pregnancy or lactation are distinct entities. There is
no significant increase of congenital anomalies or genetic diseases in children
conceived after cytotoxic treatment. Doses of fetal radiation up to 0,2 Gy
during first trimester as well slightly higher during the second trimester are
hazardous the fetus. All chemotherapeutic agents are classified as teratogenic. Nevertheless, the use of Fluorouracil, Doxorubicin and Cyclophosphamide during the second and the third trimesters has not induced pregnancy
complications, congenital anomalies or disorders in neonatal age. Doctors have
to decide on diagnostic procedures during the first and second trimesters,
on therapeutic decisions needed for cancer throughout pregnancy, on discontinuation of pregnancy during first trimester, on the selection of time and
method of labor, as well as on family counseling for future pregnancies. Salvage of mother’s life is first priority. Second in priority is effective protection of the fetus against dangers coming from maternal therapeutic manipulations, the neoplasm itself as well as systemic injuries of the mother caused by
cancer. Mothers feelings on keeping or discontinuing the pregnancy have to be
highly respected.
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