Κεφάλαιο 7
Ορμόνες και καρκίνος
Σ. Τσαγκαράκης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ορμονοεξαρτώμενη καρκινογένεση
αφορά την πρόκληση νεοπλασματικών
εξεργασιών στους ενδοκρινείς αδένες
και ιστούς στόχους των ορμονών από
ενδογενώς παραγόμενες ή εξωγενώς χο‐
ρηγούμενες ορμόνες.
Τα χαρακτηριστικά της ορμονοεξαρ‐
τώμενης καρκινογένεσης είναι:
 η προσβολή ορισμένων ιστών
 το μεγάλο χρονικό διάστημα που με‐
σολαβεί μεταξύ της έναρξης δράσης του
ορμονικού ερεθίσματος και της πρόκλη‐
σης της νεοπλασίας
 η ανάγκη ύπαρξης υψηλών επιπέδων
του ορμονικού παράγοντα και η παρα‐
τεταμένη δράση του
 ο αυξημένος κυτταρικός πολλαπλα‐
σιασμός και η υπερδιέγερση του ιστού
στόχου λόγω της έκθεσης στο ορμονικό
ερέθισμα
 η παραγωγή δυνητικά μεταβολικά ε‐
νεργών παραγώγων των ορμονών.
Μια πρώτη υπόθεση για την ερμηνεία
της ορμονοεξαρτώμενης καρκινογένε‐
σης αφορά την ρυθμιστική δράση των
ορμονών στους ιστούς στόχους τους.
Έτσι οι διάφοροι παράγοντες που ενέχο‐
νται στην καρκινογένεση όπως ιοί, χη‐
μικές ουσίες, ακτινοβολία είναι υπεύθυ‐
νοι για την έναρξη μιας σειράς γεγονό‐
των.
Στη συνέχεια οι ορμόνες δρουν σε μία
ή περισσότερες φάσεις των γεγονότων
που θα ακολουθήσουν, με διάφορους
τρόπους: 1) προάγοντας την καρκινογέ‐
νεση που έχει ήδη ξεκινήσει ή δρώντας

σε συνεργασία με άλλη καρκινογόνο
ουσία, 2) τροποποιώντας το ανοσοποιη‐
τικό σύστημα, 3) ενεργοποιώντας ιούς, 4)
τροποποιώντας τους υποδοχείς των
καρκινογόνων, 5) ενεργοποιώντας προ‐
καρκινογόνους παράγοντες, και 6) ρυθ‐
μίζοντας την αύξηση των νεοπλασματι‐
κών κυττάρων.
Σύμφωνα με μία δεύτερη υπόθεση οι
ορμόνες διαδραματίζουν έναν διπλό ρό‐
λο στην καρκινογένεση που προκαλείται
από άλλους παράγοντες. Αρχικά είναι
απαραίτητες για την σύνθεση του DNA
και τις πρώτες μιτωτικές διαιρέσεις των
νεοπλασματικών κυττάρων, που εξα‐
σφαλίζουν αύξηση του αριθμού τους και
ανάπτυξη νεοπλασίας. Στη συνέχεια
προκαλώντας αύξηση του ρυθμού του
κυτταρικού πολλαπλασιασμού οδηγούν
σε σταδιακή μείωση της αναλογίας των
φυσιολογικών κυττάρων σε σχέση με τα
νεοπλασματικά.
Η τρίτη υπόθεση υποστηρίζει ότι οι
ορμόνες αποτελούν τον πρώτο παράγο‐
ντα στην έναρξη της καρκινογένεσης.
Έτσι μπορεί να δρουν ως μεταλλαξιογό‐
νοι παράγοντες οδηγώντας στην μετα‐
τροπή φυσιολογικών κυττάρων σε νεο‐
πλασματικά. Παράλληλα αυξάνοντας
το ρυθμό του κυτταρικού πολλαπλασια‐
σμού στους ιστούς στόχους, αυξάνουν
την πιθανότητα λάθους κατά την αντι‐
γραφή του DNA και μειώνουν το διαθέ‐
σιμο χρόνο για επιδιόρθωση των σφαλ‐
μάτων. Επίσης μπορεί να προάγουν τη
δημιουργία χρωμοσωμικών ανωμαλιών
και την παραγωγή μεταβολιτών με με‐
89

μένα για το ρόλο του IGF‐1 ουσιαστικά
σε όλα τα στάδια της καρκινογένεσης.
Έτσι ο IGF‐1 προάγει τον κυτταρικό
πολλαπλασιασμό (μέσω της οδού της
MAP‐kinase) ενώ ταυτόχρονα έχει ισχυ‐
ρή αντιαποπτωτική δράση (μέσω της ο‐
δού της PI‐3‐kinase) προκαλώντας δια‐
ταραχή της φυσιολογικής ισορροπίας
πολλαπλασιασμού‐απόπτωσης με απο‐
τέλεσμα υπερπλασία των κυττάρων αλ‐
λά και αυξημένη επιβίωσή τους. Ευνοεί‐
ται έτσι και η επιβίωση προγονικών κυτ‐
τάρων που έχουν ήδη υποστεί ένα πρώι‐
μο γενετικό «hit» και είναι ως εκ τούτου
διαθέσιμα για επιπρόσθετες γενετικές
βλάβες.
Η δράση αυτή του IGF‐1 σε μεγάλο α‐
ριθμό κυττάρων και για μακρύ χρονικό
διάστημα αν και δεν ευθύνεται από μό‐
νη της για την έναρξη της καρκινογένε‐
σης, μπορεί να συμβάλλει στη διατήρη‐
ση και επιτάχυνσή της. Επιπλέον αυτών,
ο IGF‐1 φαίνεται πως έχει σημαντικό
ρόλο και σε άλλα στάδια της καρκινογέ‐
νεσης όπως στη νεοαγγείωση, στην α‐
νάπτυξη μεταστάσεων και στην ανά‐
πτυξη αντίστασης στη χημειοθεραπεία5.
Αντίθετα, η IGFBP3 (μία από τις δεσμευ‐
τικές πρωτεϊνες του IGF1) προάγει την
κυτταρική απόπτωση. Συνεπώς μπορεί
να θεωρηθεί ότι η αύξηση των επιπέδων
της αυξητικής ορμόνης που συνεπάγε‐
ται αύξηση τόσο του IGF1, όσο και της
IGFBP3 οδηγεί σε μια δυναμική ισορρο‐
πία της κυτταρικής αύξησης και της
κυτταρικής απόπτωσης με μη απόλυτα
προβλέψιμες συνέπειες.
Από τις μέχρι στιγμής υπάρχουσες
μελέτες δεν μπορεί να στηριχτεί σαφής
συσχέτιση των αυξημένων επιπέδων αυ‐
ξητικής ορμόνης με de novo καρκινογέ‐
νεση, αν και ο ρόλος του άξονα GH‐IGF1
στην φυσιολογική κυτταρική αύξηση εί‐

ταλλαξιογόνο δράση.
Συμπερασματικά πολλοί παράγοντες
μπορεί να ενέχονται στην καρκινογένε‐
ση συμμετέχοντας στην έναρξη ή την
προαγωγή αυτής (εικόνα 1) (initiators,
promoters, co‐carcinogens). Είναι πιθανό
ότι οι ορμόνες παίζουν πολλούς διαφο‐
ρετικούς ρόλους στην ανάπτυξη της νε‐
οπλασίας. Πάντως η διαταραχή της ι‐
σορροπίας του ορμονικού περιβάλλο‐
ντος, αποτελεί σταθερό εύρημα που ο‐
δηγεί αρχικά στην υπερπλασία και στη
συνέχεια στην ορμονοεξαρτώμενη νεο‐
πλασία1‐4.

Εικόνα 1: Μηχανισμοί επίδρασης των ορμο‐
νών στην ογκογένεση

Oι στεροειδικές ορμόνες του φύλου εί‐
ναι αυτές που ενδιαφέρουν περισσότερο,
επειδή σχετίζονται με τη νεοπλασματι‐
κή νόσο στους ιστούς στόχους των οι‐
στρογόνων και των ανδρογόνων. Ετσι
δίνεται η δυνατότητα παρεμβαίνοντας
στις μεταβολικές οδούς τους να προκύ‐
ψουν διαφορετικές θεραπευτικές δυνα‐
τότητες. Δεν είναι όμως οι μόνες ορμό‐
νες που μελετάται η σχέση τους με την
ανάπτυξη νεοπλασίας. Έχουν γίνει
προσπάθειες να κατανοηθεί η δράση και
της αυξητικής ορμόνης στην καρκινογέ‐
νεση, λαμβάνοντας υπόψη τις άμεσες
δράσεις της καθώς και τη δράση των αυ‐
ξημένων επιπέδων IGF‐1 και IGFBP3 που
προκαλεί.
Υπάρχουν αρκετά πειραματικά δεδο‐
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υδρόξυκατεχολ οιστρογόνα.
Κατά το μεταβολισμό των οιστρογό‐
νων παράγονται ουσίες που ενοχο‐
ποιούνται για άμεση μεταλλαξιογόνο
δράση (όπως η 3,4‐estradiol‐quinone που
συνδέεται με τις βάσεις γουανίνη και
αδενίνη της έλικας του DNA, ενεργο‐
ποιεί μία γλυκοσιδάση και οδηγεί σε ση‐
μειακές μεταλλάξεις) καθώς και ρίζες
οξυγόνου που προκαλούν οξειδωτική
βλάβη στο DNA7,8. Αν και υπάρχουν εν‐
δείξεις ότι οι μεταβολίτες αυτοί έχουν
ρόλο στην έναρξη αλλά και διατήρηση
της νεοπλασματικής διεργασίας, δεν έ‐
χει ακόμα αποδειχθεί η συμμετοχή τους
στην ανάπτυξη καρκίνου του μαστού
στον άνθρωπο.
Έτσι, η δράση των οιστρογόνων στα
κύτταρα μπορεί να οδηγήσει σε δη‐
μιουργία νέων μεταλλάξεων αλλά και
αναπαραγωγή αυτών. Για την έκφραση
όμως αυτής της καρκινογενετικής δρά‐
σης φαίνεται να είναι σημαντικοί και
άλλοι παράγοντες, τοπικοί (π.χ. δραστη‐
ριότητα αρωματάσης στο μαστό), δράση
άλλων ορμονών (π.χ. προγεστερόνης) ή
αυξητικών παραγόντων (π.χ. EGF, IGF‐
1), γενετικοί (π.χ. πολυμορφισμοί των
γονιδίων ενζύμων που ενέχονται στη
σύνθεση και μεταβολισμό των οιστρο‐
γόνων) και περιβαλλοντικοί (π.χ. δια‐
τροφή).
Εκτός από την ευοδωτική δράση της
οιστραδιόλης στην πρόκληση καρκίνου
του μαστού, μια σειρά από γενετικούς
παράγοντες συσχετίζονται με αυξημένη
επίπτωση του (27% των περιπτώσεων
καρκίνου του μαστού όπως προκύπτει
από μελέτες σε διδύμους)9.
Οι πιο συχνές μεταλλάξεις αφορούν
τα γονίδια BRCA1 και BRCΑ2 (περίπου
5% των περιπτώσεων). Σπανιότερα γε‐
νετικά σύνδρομα που σχετίζονται με

ναι επιβεβαιωμένος6.
ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΕ ΟΡΜΟΝΙΚΗ
ΕΞΑΡΤΗΣΗ
ΜΑΣΤΟΣ
Οιστρογονοεξαρτώμενη και μη καρκι‐
νογένεση
Τα οιστρογόνα φαίνεται πως συμμε‐
τέχουν σε όλα τα στάδια της καρκινογέ‐
νεσης (έναρξη, ευόδωση, εξέλιξη) μέσω
δύο κυρίως οδών: (α) μέσω δράσης στον
υποδοχέα τους (ER) και (β) μέσω παρα‐
γωγής μεταλλαξιογόνων μεταβολιτών
τους7. Σήμερα είναι γνωστοί δύο τύποι
οιστρογονικών υποδοχέων (ERα και
ERβ) με διαφορετική συγγένεια για διά‐
φορους συνδέτες και διαφορετική μετα‐
γραφική ειδικότητα.
Μέσω αυτών τα οιστρογόνα αυξάνουν
το ρυθμό πολλαπλασιασμού και ανα‐
στέλλουν την απόπτωση των κυττάρων
στο μαστό. Με την αύξηση του αριθμού
των μιτωτικών διαιρέσεων αυξάνει πα‐
ράλληλα και η συχνότητα των νέων με‐
ταλλάξεων κάποιες από τις οποίες θα
οδηγήσουν στη δημιουργία νεοπλάσμα‐
τος. Επίσης η αύξηση της ταχύτητας
διαίρεσης των κυττάρων, μειώνει το δια‐
θέσιμο χρόνο για επιδιόρθωση των
σφαλμάτων‐μεταλλάξεων του DNA. Οι
τρόποι δράσης των οιστρογόνων είναι
πολλαπλοί.
Εκτός από τις κλασσικές δράσεις των
οιστρογόνων στον πυρήνα (γενομικές
δράσεις) έχουν δειχθεί και σημαντικές
μη γενομικές δράσεις (μέσω μεμβρανι‐
κών ER) αλλά και στα μιτοχόνδρια. Επι‐
πλέον, οι οιστρογονικοί υποδοχείς μπο‐
ρούν να ενεργοποιηθούν και απουσία
οιστρογόνων από άλλους υποδοχείς τυ‐
ροσινικής κινάσης (π.χ. EGF, IGF‐1) αλ‐
λά και από μεταβολίτες των οιστρογό‐
νων όπως τα 2‐υδρόξυκατεχολ και 4‐
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σιάζει τον κίνδυνο της νόσου.
Η πυκνότητα του μαστού όπως ανα‐
δεικνύεται από τον μαστογραφικό έλεγ‐
χο αποτελεί σημαντικό παράγοντα κιν‐
δύνου: η υψηλή πυκνότητα υποδηλώνει
αυξημένα επίπεδα οιστρογόνων ή αυ‐
ξημένη ευαισθησία του αδένα σε αυτά.
Η θεραπεία υποκατάστασης με οιστρο‐
γόνα αυξάνει την πυκνότητα του αδένα,
ενώ αντίθετα τα αντιοιστρογόνα την
μειώνουν. Η αύξηση της πυκνότητας
του μαστού κατά την HRT οδηγεί σε με‐
γάλη αύξηση του κινδύνου πρόκλησης
καρκίνου του μαστού με μεγαλύτερη
αύξηση στις γυναίκες μεγαλύτερης ηλι‐
κίας.
Η μεγάλη ηλικία της γυναίκας κατά
τον πρώτο τοκετό σχετίζεται με αυξημέ‐
νο κίνδυνο πιθανώς λόγω της καθυστε‐
ρημένης διαφοροποίησης των λοβίων
του μαστού που προκύπτει κατά την κύ‐
ηση και την γαλουχία. Κατά αναλογία η
πρώτη κύηση σε νεαρή ηλικία και ο θη‐
λασμός για μεγάλο χρονικό διάστημα
ελαττώνουν τον κίνδυνο. Στις πολύτο‐
κες γυναίκες ο κίνδυνος της νόσου μει‐
ώνεται σημαντικά, ενώ οι άτεκνες γυ‐
ναίκες έχουν σχεδόν τον ίδιο κίνδυνο με
τις γυναίκες που απέκτησαν το πρώτο
τους παιδί μετά την ηλικία των 30 ε‐
τών10.
Διαιτητικοί παράγοντες φαίνεται επί‐
σης ότι διαδραματίζουν κάποιο ρόλο,
αφού η κατανάλωση αλκοόλ συσχετίζε‐
ται με αύξηση της επίπτωσης του καρκί‐
νου του μαστού σε αρκετές αλλά όχι σε
όλες τις μελέτες, πιθανώς λόγω μειωμέ‐
νης κάθαρσης της οιστραδιόλης.
Παράλληλα η 4πλάσια επίπτωση της
νόσου στις γυναίκες των Ηνωμένων
Πολιτειών σε σχέση με τις γυναίκες της
Ιαπωνίας, διαφορά που μειώνεται δρα‐
ματικά στις γυναίκες που μεταναστεύ‐

ανάπτυξη καρκίνου μαστού είναι τα: Li‐
Fraumeni syndrome (μετάλλαξη του γο‐
νιδίου p53),Cowden syndrome (μετάλλα‐
ξη του γονιδίου PTEN), Muir‐Torre syn‐
drome (μετάλλαξη του γονιδίου MLH1
και MSH2), Peutz‐Jeghers syndrome (με‐
τάλλαξη του γονιδίου STK11).
Τα προγεστερινοειδή επίσης αυξάνουν
τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων στο
μαστό, αν και η δράση τους δεν έχει δι‐
ευκρινιστεί πλήρως. Πιθανά ο ρόλος
τους στην καρκινογένεση είναι σημα‐
ντικότερος στο μετεμμηνοπαυσιακό μα‐
στό ιδίως όταν χορηγούνται εξωγενώς
για μακρύ χρονικό διάστημα.
Ορμονικοί παράγοντες κινδύνου για τον
καρκίνο του μαστού
Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του
μαστού είναι ανάλογος με τα επίπεδα
των κυκλοφορούντων οιστρογόνων και
το χρονικό διάστημα έκθεσης σε αυτά.
Συνεπώς παράγοντες που έμμεσα υπο‐
δηλώνουν αυξημένα επίπεδα οιστρογό‐
νων και παρατεταμένη έκθεση σε αυτά
αποτελούν παράγοντες κινδύνου. Έτσι η
πρόωρη εμμηναρχή και η καθυστερημέ‐
νη εμμηνόπαυση αυξάνουν τον κίνδυνο
για καρκίνο του μαστού. Αντίθετα στις
περιπτώσεις αμφοτερόπλευρης ωοθηκε‐
κτομής πριν την ηλικία των 35 ετών η
επίπτωση της νόσου είναι πολύ μικρή.
Επίσης η υψηλή οστική πυκνότητα
συσχετίζεται με αυξημένη επίπτωση της
νόσου. Η παχυσαρκία, η αύξηση του
σωματικού βάρους, ο αυξημένος λόγος
W/H, αποτελούν παράγοντες αυξημέ‐
νου κινδύνου, πιθανότατα ως συνέπεια
της αυξημένης δραστηριότητας της α‐
ρωματάσης στον λιπώδη ιστό, που οδη‐
γεί σε αύξηση της παραγωγής των οι‐
στρογόνων.
Αυξημένη έκθεση σε οιστραδιόλη κα‐
τά την ενδομήτρια ζωή σχεδόν διπλα‐
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μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με μέσο
όρο ηλικίας τα 63 έτη έλαβαν placebo ή
συζευγμένα οιστρογόνα και οξεική με‐
δροξυπρογεστερόνη (HRT)15. Γυναίκες
που είχαν υποβληθεί σε υστερεκτομή
(10.739 γυναίκες, 50‐79 ετών) έλαβαν μό‐
νο συζευγμένα οιστρογόνα (ERT) ή pla‐
cebo16.
Η μελέτη τερματίστηκε νωρίς (στα πέ‐
ντε έτη) λόγω αύξησης του σχετικού
κινδύνου για καρκίνο του μαστού (κατά
5,5% ανά έτος), αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο, στεφανιαία νόσο και πνευμο‐
νική εμβολή στην ομάδα της HRT και
αύξηση του κινδύνου για αγγειακό ε‐
γκεφαλικό επεισόδιο και πνευμονική
εμβολή αλλά όχι για καρκίνο του μα‐
στού στην ομάδα της ERT. Παρόμοια
αποτελέσματα με αύξηση του κινδύνου
για καρκίνο μαστού μόνο στην ομάδα
της HRT και όχι στην ERT ανακοινώθη‐
καν και στη μελέτη EPIC (54.000 γυναί‐
κες)17. Εντούτοις μία μεγάλη μετα‐
ανάλυση (Collaborative group)18 και η
μελέτη Million Women19 έδειξαν αυξη‐
μένο κίνδυνο τόσο με την προσθήκη όσο
και χωρίς προγεσταγόνο.
Γενικά οι περισσότερες μελέτες υπο‐
στηρίζουν το ρόλο των οιστρογόνων
στην εμφάνιση καρκίνου του μαστού,
μία δράση που φαίνεται να είναι ανα‐
στρέψιμη καθώς ο σχετικός κίνδυνος
μειώνεται κάποια χρόνια μετά τη δια‐
κοπή της χορήγησής τους. Όσον αφορά
στη συμμετοχή των προγεσταγόνων
στην καρκινογένεση στο μαστό μέχρι
στιγμής υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποια
προγεσταγόνα δεν οδηγούν σε αύξηση
του κινδύνου για τη νόσο, όμως απαι‐
τούνται περαιτέρω μελέτες προκειμένου
να επιβεβαιωθούν.

ουν από την Ιαπωνία στις ΗΠΑ, πιθα‐
νώς συσχετίζεται με τη δίαιτα υψηλής
περιεκτικότητας σε λίπος και την πρό‐
κληση παχυσαρκίας11,12.
Το ιστορικό καρκίνου μαστού σε συγ‐
γενή πρώτου βαθμού αυξάνει τον κίν‐
δυνο μιας γυναίκας να παρουσιάσει τη
νόσο κατά δύο ως πέντε φορές13. Όσο
αφορά τις καλοήθεις παθήσεις του μα‐
στού, κάποιες από αυτές συνδυάζονται
με αύξηση του κινδύνου για καρκίνο του
μαστού, όπως η υπερπλασία των πόρων
ενώ αυτό δεν συμβαίνει με άλλες, όπως
η ινοκυστική μαστοπάθεια14. Η ύπαρξη
in situ λοβιακού ή πορώδους καρκινώ‐
ματος 10πλασιάζει τον κίνδυνο ανάπτυ‐
ξης διηθητικού καρκίνου του μαστού.
Εξωγενής χορήγηση οιστρογόνων και
κίνδυνος για καρκίνο του μαστού
Σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
που λαμβάνουν αντισυλληπτικά δισκία
ο σχετικός κίνδυνος για ανάπτυξη καρ‐
κίνου του μαστού αυξάνει κατά περίπου
10%, όμως λόγω της χαμηλής επίπτωσης
της νόσου στην ηλικιακή ομάδα που
λαμβάνει αντισυλληπτικά δισκία, αυτό
επηρεάζει πολύ μικρό αριθμό γυναικών.
Στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
που λαμβάνουν θεραπεία ορμονικής
υποκατάστασης τα αποτελέσματα των
μελετών είναι αντικρουόμενα. Υπάρ‐
χουν στοιχεία που υποστηρίζουν την
άποψη ότι η προσθήκη προγεσταγόνου
στην θεραπεία ορμονικής υποκατάστα‐
σης προκειμένου να προστατευθεί το
ενδομήτριο από τη μιτογόνο δράση των
οιστρογόνων, οδηγεί σε αύξηση του κιν‐
δύνου ανάπτυξης καρκίνου του μαστού.
Σ’ αυτό το συμπέρασμα οδηγούν τα
αποτελέσματα μιας πρόσφατης μεγά‐
λης προοπτικής τυχαιοποιημένης pla‐
cebo controlled μελέτης–WHI (Women’s
Health Initiative study). Περίπου 16.000

Πρόληψη‐χειρισμοί ανάλογα με τον κίν‐
δυνο για καρκίνο του μαστού
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πτική αγωγή για τον καρκίνο του μα‐
στού δεν συνιστάται προς το παρόν.

Η γνώση του πιθανού κινδύνου για
ανάπτυξη καρκίνου του μαστού μπορεί
να επηρεάσει τις θεραπευτικές εναλλα‐
κτικές που προτείνονται σε μια γυναίκα.
Έτσι είναι πιθανότερο μια γυναίκα με
υψηλό κίνδυνο να λάβει διφωσφονικά
άλατα για την οστεοπόρωση, ενώ μια
γυναίκα με ενδιάμεσο κίνδυνο μπορεί
να επιλέξει SERMs ή ΗRT με τακτική
παρακολούθηση.
Επίσης είναι πιθανό γυναίκες με υψη‐
λό κίνδυνο για ανάπτυξη της νόσου να
επιθυμούν να λάβουν SERMs( Selective
Estrogen Modulators: έχουν οιστρογονι‐
κή δράση στα οστά, στο ενδομήτριο, στο
ήπαρ και αντιοιστρογονική στο μαστό)
ταμοξιφαίνη ή ραλοξιφαίνη ως προλη‐
πτική θεραπεία.
Η ταμοξιφαίνη μειώνει την επίπτωση
του καρκίνου του μαστού σε γυναίκες
υψηλού κινδύνου. Ως θεραπεία στον
καρκίνο του μαστού θεωρείται ασφαλής
και καλώς ανεκτή, όμως τα δεδομένα
αυτά αλλάζουν όταν πρόκειται για πρό‐
ληψη, όπου οι ανεπιθύμητες ενέργειες
και η τοξικότητα αποκτούν μεγαλύτερη
σημασία.
Οι κίνδυνοι από τη χορήγηση της τα‐
μοξιφαίνης αφορούν την οιστρογονική
δράση της στο ενδομήτριο, τον κίνδυνο
θρομβοεμβολικής νόσου και του καταρ‐
ράκτη. Έτσι υποψήφιες για προληπτική
θεραπεία με ταμοξιφαίνη είναι οι προ‐
εμμηνοπαυσιακές γυναίκες με κίνδυνο
ανάπτυξης καρκίνου του μαστού στα
επόμενα 5 χρόνια μεγαλύτερο από
1,67%, εκτός αν έχουν αυξημένο κίνδυνο
θρομβοεμβολικής νόσου και οι μετεμ‐
μηνοπαυσιακές γυναίκες με τον ίδιο
κίνδυνο και εφόσον έχουν υποβληθεί σε
υστερεκτομή και δεν έχουν αυξημένο
κίνδυνο θρομβοεμβολικής νόσου.
Η χρήση της ραλοξιφαίνης ως προλη‐

ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟ
Η πλειοψηφία των καρκινωμάτων του
ενδομητρίου αναπτύσσονται σε έδαφος
υπερπλασίας αυτού, έχουν καλή ή μέ‐
τρια διαφοροποίηση, σχετικά καλή πρό‐
γνωση, χαρακτηρίζονται ως τύπου 1 και
σχετίζονται με αυξημένη έκθεση σε υ‐
ψηλά επίπεδα οιστρογόνων ενδογενών ή
εξωγενώς χορηγούμενων20. Η υπερπλα‐
σία του ενδομητρίου είναι το πρώτο στά‐
διο, ενώ η μη τυπική αδενωματώδης υ‐
περπλασία του ενδομητρίου, που είναι
μια προκαρκινωματώδης κατάσταση,
ακολουθεί και σε ποσοστό περίπου 30%
οδηγεί σε καρκίνο του ενδομητρίου.
Όπως συμβαίνει και στον μαστό έτσι
και στο ενδομήτριο η δράση των οιστρο‐
γόνων είναι ευοδωτική για την δημιουρ‐
γία και την αναπαραγωγή μεταλλάξεων
που οδηγούν σε ανάπτυξη νεοπλάσμα‐
τος. Αντίθετα τα προγεσταγόνα αποτε‐
λούν προστατευτικό παράγοντα του εν‐
δομητρίου, μέσω της μείωσης του κυτ‐
ταρικού πολλαπλασιασμού. Έτσι η συ‐
νεχής διέγερση του ενδομητρίου από τα
οιστρογόνα χωρίς παράλληλα να υπάρ‐
χει η προστατευτική δράση της προγε‐
στερόνης οδηγεί σε αύξηση του κυτταρι‐
κού πολλαπλασιασμού και άθροιση με‐
ταλλάξεων που δεν επιδιορθώνονται και
οδηγούν τελικά σε νεοπλασία. Μία από
αυτές τις μεταλλάξεις αφορά στο PTEN
ογκοκατασταλτικό γονίδιο που εκφρά‐
ζεται σε περιβάλλον υψηλής συγκέν‐
τρωσης σε οιστρογόνα. Τα προγεσταγό‐
να επηρεάζουν την έκφραση αυτού του
γονιδίου και προκαλούν υποστροφή των
κυττάρων του ενδομητρίου που έχουν
υποστεί μετάλλαξη στο PTEN20.
Όοσν αφορά τον τύπου 2 καρκίνο του
ενδομητρίου (10%) δεν είναι οιστρογονο‐
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αυτές με καθυστέρηση της εμμηνόπαυ‐
σης βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο
για ανάπτυξη καρκίνου του ενδομητρί‐
ου21. Όσον αφορά την εξωγενή χορήγη‐
ση οιστρογόνων, η θεραπεία υποκατά‐
στασης με οιστρογόνα χωρίς παράλλη‐
λη χορήγηση προγεσταγόνου αυξάνει
τον σχετικό κίνδυνο για καρκίνο ενδο‐
μητρίου από 2 έως 8 φορές στις διάφορες
μελέτες22,23.
Ο κίνδυνος αυξάνει όσο μεγαλύτερο
είναι το χρονικό διάστημα χορήγησης
και όσο μεγαλύτερες είναι οι χορηγού‐
μενες δόσεις. Τα στοιχεία αυτά αφορούν
όλες τις μορφές οιστρογόνων που μελε‐
τήθηκαν συζευγμένα, αιθυνυλοιστρα‐
διόλη, διαιθυλστιλβεστρόλη. Ο κίνδυνος
είναι μεγαλύτερος για τις πρώιμες μορ‐
φές καρκίνου, αν και ο κίνδυνος είναι
διπλάσιος έως τριπλάσιος και για τις πιο
προχωρημένες μορφές της νόσου. Αν
και ο κίνδυνος μειώνεται σταδιακά μετά
τη διακοπή του χορηγούμενου οιστρο‐
γόνου, ακόμα και δέκα χρόνια μετά εί‐
ναι μεγαλύτερος από αυτόν των γυναι‐
κών που δεν έλαβαν ποτέ ανάλογη θε‐
ραπεία.
Η κυκλική θεραπεία με συνδυασμό οι‐
στρογόνου με προγεσταγόνο οδηγεί σε
υπερπλασία του ενδομητρίου και καρκί‐
νο σε μικρότερη συχνότητα σε σχέση με
τη θεραπεία μόνο με οιστρογόνο. Όσον
αφορά τη χορήγηση συνδυασμού οι‐
στρογόνου με προγεσταγόνο σε σχέση
με τη μη χορήγηση θεραπείας υποκατά‐
στασης πρόσφατα η μελέτη Million
Women έδειξε μειωμένο κίνδυνο σε γυ‐
ναίκες που έλαβαν σταθερό συνδυασμό
οιστρογόνου‐προγεσταγόνου και αμε‐
τάβλητο κίνδυνο σε αυτές που έλαβαν
κυκλική αγωγή. Η χορήγηση τιμπολό‐
νης συνδιάστηκε με αυξημένο κίνδυνο
για καρκίνο του ενδομητρίου24.

εξαρτώμενος, αναπτύσσεται σε έδαφος
ατροφίας του ενδομητρίου και είναι πιο
επιθετικός.
Καταστάσεις που οδηγούν σε αυξημένο
κίνδυνο καρκίνου του ενδομητρίου
Το σύνδρομο των πολυκυστικών ωο‐
θηκών σχετίζεται με αυξημένα επίπεδα
οιστρόνης χωρίς παράλληλη κυκλική
αύξηση της προγεστερόνης λόγω της
ανωοθυλακιορρηξίας. Επίσης συσχετί‐
ζεται με μειωμένα επίπεδα SHBG (sex
hormone binding globulin), αυξημένα ε‐
πίπεδα ελεύθερης οιστραδιόλης και αυ‐
ξημένη μετατροπή ανδρογόνων σε οι‐
στρογόνα στην περιφέρεια μέσω της
δράσης της αρωματάσης. Ο συνδυασμός
αυτών των παραγόντων οδηγεί σε αύ‐
ξηση του κινδύνου πρόκλησης καρκίνου
του ενδομητρίου.
Οι ωοθηκικοί και οι επινεφριδιακοί
όγκοι που παράγουν οιστρογόνα αποτε‐
λούν επίσης περιπτώσεις οιστρογονικής
διέγερσης του ενδομητρίου χωρίς την
παράλληλη προστατευτική δράση της
προγεστερόνης και συνεπώς αυξάνουν
τον κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου.
Η παχυσαρκία έχει ως συνέπεια την
αύξηση της αρωματάσης, ενζύμου που
μετατρέπει τα ανδρογόνα σε οιστρογόνα
στον λιπώδη ιστό. Έτσι με φυσιολογικά
επίπεδα ανδρογόνων, τα οποία η αρω‐
ματάση χρησιμοποιεί ως υπόστρωμα
αυξάνονται τα οιστρογόνα σε βαθμό
ανάλογο με την παχυσαρκία. Δεν είναι
γνωστό αν τα αυξημένα επίπεδα της
αρωματάσης οφείλονται στην αύξηση
του αριθμού ή του μεγέθους των κυττά‐
ρων του λιπώδους ιστού.
Άλλοι παράγοντες κινδύνου για την
ανάπτυξη της νόσου είναι ο σακχαρώ‐
δης διαβήτης, η αρτηριακή υπέρταση, η
ακτινοθεραπεία της ελάσσονος πυέλου.
Επίσης οι άτεκνες γυναίκες, καθώς και
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κυτταρικών υποπληθυσμών διαφορο‐
ποιείται σταδιακά με τη χορήγηση της
ορμονικής θεραπείας. Τα κύτταρα που
αναπτύσσονται ανεξάρτητα από το ορ‐
μονικό περιβάλλον πολλαπλασιάζονται
με αποτέλεσμα να αποτελούν τον μονα‐
δικό κυτταρικό πληθυσμό στα τελικά
στάδια της νόσου.
Ο καρκίνος του προστάτη σε μικρό
ποσοστό μπορεί να είναι και οιστρογο‐
νοεξαρτώμενος28 Έτσι βελτίωση της νό‐
σου έχει παρατηρηθεί σε <10% των α‐
σθενών μετά τη χορήγηση του αντιοι‐
στρογόνου ταμοξιφαίνη29. Σύμφωνα με
πειραματικά δεδομένα τα οιστρογόνα
μπορεί να οδηγούν σε αύξηση των αν‐
δρογονικών υποδοχέων.
Επίσης η προλακτίνη ενισχύει τη δρά‐
ση των εξωγενώς χορηγούμενων ανδρο‐
γόνων σε πειραματικά δεδομένα, όμως
οι αναστολείς της έκκρισης της προλα‐
κτίνης (βρωμοκρυπτίνη) δεν ήταν απο‐
τελεσματικοί σε ασθενείς με καρκίνο
του προστάτη.
Τέλος αυξητικοί παράγοντες φαίνεται
να παίζουν ρόλο στην εξέλιξη της νό‐
σου. Η IGFBP‐2 έχει βρεθεί αυξημένη
στον ορό ασθενών με καρκίνο του προ‐
στάτη και μάλιστα συσχετίζεται θετικά
με τα επίπεδα του PSA και το στάδιο της
νόσου30. Τελευταία συζητείται κατά πό‐
σο τα αυξημένα επίπεδα PSA είναι α‐
πλώς αποτέλεσμα ή έχουν αιτιολογική
συσχέτιση με τον καρκίνο του προστάτη
καθώς έχει δράση πρωτεάσης που απε‐
λευθερώνει τον IGF‐1 από την IGFBP‐3,
αυξάνοντας τοπικά τα επίπεδα του IGF‐
15.
Κατά την εξέλιξη του ο μεταστατικός
καρκίνος του προστάτη χάνει την εξάρ‐
τησή του απο τα ανδρογόνα. Σ’ ένα πο‐
σοστό αυτών των περιπτώσεων παρατη‐
ρείται αύξηση του αριθμού των υποδο‐

ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ
Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο
συχνός ορμονοεξαρτώμενος τύπος καρ‐
κίνου. Υπάρχουν νεοπλασματικά κύτ‐
ταρα στον καρκίνο του προστάτη που
απαιτούν την παρουσία ορμονών προ‐
κειμένου να διατηρήσουν την ικανότητα
τους για αύξηση και πολλαπλασιασμό.
Έτσι η μείωση των επιπέδων των ορμο‐
νών οδηγεί αν όχι στη θεραπεία σίγουρα
στον περιορισμό των κλινικών σημείων
και συμπτωμάτων25.
Κατά τη διάγνωση της νόσου το νεό‐
πλασμα συνήθως αποτελείται από ετε‐
ρογενείς υποπληθυσμούς νεοπλασματι‐
κών κυττάρων. Κάποια από αυτά είναι
απολύτως ορμονοεξαρτώμενα με απο‐
τέλεσμα να οδηγούνται στον θάνατο
όταν βρεθούν σε περιβάλλον χωρίς αν‐
δρογόνα. Άλλα είναι ορμονοευαίσθητα,
δηλαδή αναπτύσσονται γρηγορότερα
υπό την επίδραση των ανδρογόνων, ενώ
όταν δεν υπάρχουν ανδρογόνα γίνονται
ανενεργά και εισέρχονται στη φάση G0
του κυτταρικού κύκλου χωρίς όμως να
πεθαίνουν.
Τέλος υπάρχουν κύτταρα που ανα‐
πτύσσονται ανεξάρτητα από την ανδρο‐
γονική διέγερση. Ανάλογα με το ποιος
κυτταρικός πληθυσμός υπερισχύει σε
μια νεοπλασματική εξεργασία του προ‐
στάτη η στέρηση των ανδρογόνων μπο‐
ρεί να οδηγήσει σε αντικειμενική υπο‐
χώρηση του όγκου, σε σταθεροποίηση ή
σε σταθερή εξέλιξη της. Έτσι 40% των
ανδρών με καρκίνο του προστάτη πα‐
ρουσιάζουν σημαντική μείωση του ό‐
γκου, 40% παρουσιάζουν σταθεροποίη‐
ση της νόσου26,27 ενώ στο υπόλοιπο 10%
με 20% η νόσος συνεχίζει να εξελίσσεται
όταν πάψει να υφίσταται το ανδρογονι‐
κό περιβάλλον.
Η αρχική αναλογία των διαφόρων
96

ΩΟΘΗΚΗ
Όσο αφορά τον καρκίνο των ωοθηκών,
έχουν ταυτοποιηθεί πολύ λιγότεροι πα‐
ράγοντες κινδύνου για την πρόκληση του
σε σχέση με τα προαναφερθέντα όργανα.
Όμως τα υπάρχοντα δεδομένα είναι αρ‐
κετά για τη στήριξη της αιτιολογικής συ‐
σχέτισης αυτής της κακοήθειας με τις
ορμόνες. Έτσι οι άτεκνες γυναίκες πα‐
ρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο σε σχέση
με τις γυναίκες που έχουν τεκνοποιήσει ‐
70% μείωση του κινδύνου σε γυναίκες με
3 ή περισσότερα παιδιά. Επίσης οι γυναί‐
κες που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία
προκειμένου να τεκνοποιήσουν έχουν 3
έως 5 φορές υψηλότερο κίνδυνο ανά‐
πτυξης της νόσου.
Η εξωγενής χορήγηση οιστρογόνων ως
θεραπεία υποκατάστασης σε μετεμμη‐
νοπαυσιακές γυναίκες δεν φαίνεται από
τις περισσότερες υπάρχουσες μελέτες να
σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για καρ‐
κίνο ωοθηκών (μόνο σε μία, σε γυναίκες
που έλαβαν συζευγμένα οιστρογόνα και
διαιθυλστιλβεστρόλη διαπιστώθηκε αύ‐
ξηση του κινδύνου)32. Αντίθετα η λήψη
αντισυλληπτικών δισκίων φαίνεται ότι
έχει προστατευτική δράση, που είναι α‐
νάλογη με το χρονικό διάστημα που
λαμβάνονται – μείωση του κινδύνου κα‐
τά 50‐70% σε γυναίκες που λαμβάνουν
αντισυλληπτικά δισκία για πάνω από 5
χρόνια.
Με βάση αυτά τα δεδομένα φαίνεται
ότι ο παθογενετικός μηχανισμός πρό‐
κλησης της νόσου σχετίζεται με τη διέ‐
γερση των ωοθηκών από τις γοναδο‐
τροφίνες33.

χέων των ανδρογόνων που όμως έχουν
υποστεί μεταλλάξεις και παραμένουν
ενεργοποιημένοι και απουσία του φυσι‐
κού συνδέτη τους (gain of function muta‐
tion)31.
Εκτός από τους ορμονικούς παράγο‐
ντες που παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη
της νόσου και γενετικοί παράγοντες ε‐
νέχονται σε αυτήν. Η επίπτωση της α‐
νάμεσα σε μέλη της ίδιας οικογένειας
είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμε‐
νη. Επίσης η συχνότητα της είναι μεγα‐
λύτερη στους μαύρους Αμερικανούς σε
σχέση με τους λευκούς. Βέβαια είναι πι‐
θανό να συμμετέχουν και περιβαλλο‐
ντικοί παράγοντες σε αυτή τη διαφορά,
αφού η συχνότητα της νόσου είναι κατά
6 φορές μικρότερη στους Νιγηριανούς
από αυτήν στους μαύρους Αμερικανούς.
Μελέτες σε διδύμους ανέδειξαν γενε‐
τικό υπόβαθρο σε 44% των ασθενών με
καρκίνο του προστάτη. Ο σχετικός κίν‐
δυνος για τη νόσο είναι διπλάσιος σε
άνδρες που έχουν έναν συγγενή πρώτου
βαθμού που πάσχει από τη νόσο. Το γο‐
νίδιο BRCA2 πιθανώς είναι υπεύθυνο
για ένα μικρό ποσοστό της νόσου. Επί‐
σης ένα άλλο γονίδιο που μπορεί να συ‐
σχετίζεται είναι το ELAC2 στο χρωμό‐
σωμα 17p. Σε 10% των ασθενών διαπι‐
στώθηκε μια αύξηση των γλουταμινι‐
κών επαναλήψεων στην περιοχή των
ανδρογονικών υποδοχέων.
Όσο αφορά τους περιβαλλοντικούς
παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί διαιτη‐
τικοί παράγοντες, έκθεση σε χημικά κα‐
θώς και λοιμώδεις παράγοντες. Πρωτεϊ‐
νικά παράγωγα του c‐ras ογκογονιδίου
έχουν ανιχνευθεί σε νεοπλασματικό ι‐
στό, όμως το πιθανότερο είναι να πρόκει‐
ται για δευτερογενή ενεργοποίηση ογκο‐
γονιδίων παρά για πρωτογενή προσβολή
από ρετροιό.

ΤΡΑΧΗΛΟΣ ΜΗΤΡΑΣ
Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας
συσχετίζεται με βάση κλινικά, εργαστη‐
ριακά και επιδημιολογικά δεδομένα με
την προσβολή του από τους ιούς ΗPV34.
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πάρχουν στοιχεία ότι όσο νωρίτερα κατά
τη διάρκεια της κύησης ξεκίνησε η θε‐
ραπεία με DES τόσο μεγαλύτερος είναι ο
κίνδυνος για ανάπτυξη της νεοπλασίας.
Ενδιαφέρον είναι ότι η έναρξη της νό‐
σου σε μεγάλο ποσοστό συμβαίνει με‐
ταξύ των 11 και 20 ετών, στοιχείο που
θέτει την υποψία ότι η εφηβεία με την
αύξηση των επιπέδων των ενδογενών
ορμονών αποτελεί απαραίτητο παράγο‐
ντα για την ολοκλήρωση της δράσης της
DES.

Οι δύο κύριοι παράγοντες κινδύνου είναι
ο μεγάλος αριθμός συντρόφων και η μι‐
κρή ηλικία της πρώτης σεξουαλικής ε‐
παφής.
Η πολύ ισχυρή συσχέτιση αυτής της
νόσου με τους προαναφερθέντες λοιμώ‐
δεις και κοινωνικούς παράγοντες επι‐
σκιάζει άλλους πιθανούς παράγοντες
κινδύνου, όπως για παράδειγμα το
κάπνισμα – η ανεύρεση μεταβολιτών
του καπνού στον βλεννογόνο του τρα‐
χήλου υποδεικνύει έναν πιθανό μηχανι‐
σμό συσχέτισης.
Ο τράχηλος είναι όργανο στόχος ορ‐
μονών και συνεπώς διάφοροι ορμονικοί
παράγοντες μπορούν να μεταβάλλουν
τον κίνδυνο πρόκλησης καρκίνου. Έχει
αποδειχθεί ότι ο μεγάλος αριθμός τοκε‐
τών και η χρήση αντισυλληπτικών δι‐
σκίων αποτελούν παράγοντες κινδύνου
για την ανάπτυξη αυτής της νεοπλασίας
(αφού έχουν ληφθεί υπόψη παράγοντες
όπως οι ιογενείς λοιμώξεις και η σεξου‐
αλική συμπεριφορά)35.
Επίσης η παρακολούθηση γυναικών
που εκτέθηκαν σε διαιθυλστιλβεστρόλη
κατά την ενδομήτρια ζωή αποκάλυψε
αυξημένη επίπτωση ανάπτυξης ενδοε‐
πιθηλιακής νεοπλασίας του τραχήλου
της μήτρας σε σχέση με τις άλλες γυ‐
ναίκες36. Τα στοιχεία αυτά χρειάζονται
επιβεβαίωση, αλλά αποτελούν ένδειξη
ότι ο τράχηλος της μήτρας δέχεται την
επίδραση ορμονών, με αποτέλεσμα ορ‐
μονικοί παράγοντες να μπορούν να
τροποποιήσουν την επίπτωση της καρ‐
κινογένεσης στο όργανο αυτό.

ΌΡΧΕΙΣ
Μελέτες καρκίνου όρχεων σε σχετικά
νέους άνδρες, θέτουν την υπόνοια ότι
υψηλά επίπεδα κυκλοφορούντων οι‐
στρογόνων ενδογενούς ή εξωγενούς
προέλευσης σε εγκύους που κυοφορούν
άρρεν έμβρυο, οδηγούν σε αυξημένο
κίνδυνο κρυψορχίας και καρκίνου των
όρχεων38.
ΉΠΑΡ
Οι ορμόνες έχουν συσχετισθεί με νεο‐
πλασματικές εξεργασίες του ήπατος τό‐
σο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες.
ΑΝΔΡΟΓΟΝΑ – ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ ΣΤΕΡΟ‐
ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ
Τα παράγωγα της μεθυλτεστοστερό‐
νης και της οξυμεθολόνης έχουν συνδε‐
θεί με ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα σε
περιπτώσεις ασθενών που βρίσκονταν
σε χρόνια θεραπεία λόγω απλαστικής
αναιμίας39. Επίσης περιπτώσεις νεοπλα‐
σιών ήπατος παρατηρήθηκαν σε χρόνια
θεραπεία με ανδρογόνα για άλλους λό‐
γους – η διακοπή της αγωγής οδήγησε
σε αρκετές περιπτώσεις σε υποχώρηση
της εξεργασίας. Τα στοιχεία αυτά δεν
είναι δυνατόν να εκτιμηθούν γιατί άλλοι
παράγοντες κινδύνου όπως η ηπατίτιδα
Β δεν έχουν ληφθεί υπόψη σε αυτές τις
μελέτες.

ΑΛΛΟΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΙ
Η αιτιολογική σχέση της έκθεσης σε
διαιθυλστιλβεστρόλης (DES) κατά την
ενδομήτρια ζωή και της ανάπτυξης δι‐
αυγοκυτταρικού καρκινώματος κόλπου
και τραχήλου είναι τεκμηριωμένη37. Υ‐
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ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ
ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ
Ο κίνδυνος ανάπτυξης καλοηθών νε‐
οπλασιών του ήπατος είναι αυξημένος
σε γυναίκες που λαμβάνουν αντισυλ‐
ληπτικά δισκία και είναι ανάλογος με το
χρονικό διάστημα λήψης και την περιε‐
κτικότητα τους σε δραστικές ουσίες. Έ‐
τσι για χρήση από 3 έως 5 έτη ο κίνδυνος
αυξάνει κατά 100 φορές σε σχέση με τον
κίνδυνο που έχουν οι γυναίκες οι οποίες
δεν έχουν λάβει ποτέ αντισυλληπτικά,
ενώ στις περιπτώσεις λήψης για πάνω
από 7 έτη ο κίνδυνος αυξάνει κατά 500
φορές40,41.
Όσο αφορά τη συσχέτιση με την ανά‐
πτυξη ηπατοκυτταρικού καρκινώματος,
οι μελέτες που έγιναν με μικρό αριθμό
περιστατικών, σε χώρες με μικρή επί‐
πτωση της νόσου, έδειξαν επίπτωση 9
φορές μεγαλύτερη σε χρόνια λήψη αντι‐
συλληπτικών42. Αντίθετα σε δύο μελέτες
που έγιναν σε χώρες με αυξημένη επί‐
πτωση της νόσου δεν έδειξαν αύξηση
του κινδύνου με τη χρήση των αντισυλ‐
ληπτικών δισκίων 43,44.

νους όπως του μαστού έχει επίσης ανα‐
φερθεί χωρίς να υπάρχουν επαρκή όμως
δεδομένα.
Επιπλέον, επιδημιολογικές μελέτες
συσχετίζουν επίπεδα IGF‐1 στα ανώτερα
φυσιολογικά όρια με αυξημένο κίνδυνο
εμφάνισης καρκίνου μαστού, προστάτη
και παχέως εντέρου5. Η μελέτη WHI έ‐
δειξε μείωση στον αριθμό καρκίνων του
παχέος εντέρου με τη χορήγηση HRT,
εντούτοις διαγνώστηκαν σε πιο προχω‐
ρημένο στάδιο45. Δεν υπήρξε διαφορά
στις γυναίκες που έλαβαν μόνο ERT. Οι
παρατηρήσεις αυτές όμως παραμένουν
υποθετικές και απαιτούνται περαιτέρω
μελέτες προκειμένου να προκύψουν
τεκμηριωμένα στοιχεία.
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