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Ορμονικό Μωσαϊκό Μαστού s 
Ορμονική θεραπεία στον Καρκίνο του Μαστού 

XPHMATIKO ΒΡΑΒΕΙΟ 5000,00 Ευρώ 

Η Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας προκυρήσσει για δεύτερο χρόνο 

χρηματικό έπαθλο πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ για την καλύτερη πειραματική εργασία 

που να άπτεται θέματα Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι Ιατροί όλων 

των ειδικοτήτων, που να έχουν Ελληνική ιθαγένεια. Η εργασία θα πρέπει να είναι πρω

τότυπη, αδημοσίευτη και να σταλεί σε τρία αντίτυπα στα γραφεία της Εταιρείας Αλκαίου 

10,115 28Ιλίσια- Αθήνα μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2005 (σφραγίδα ταχυδρομείου). 

Η εργασία θα ενσωματωθεί στις διαλέξεις του 16ου Ετήσιου Πανελληνίου Σεμιναρίου 

Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιανουαρίου 2005 και 

στον τόμο πρακτικών του Σεμιναρίου. 

Κατά τη διάλεξη της εργασίας θα παραδοθεί στον νικητή επιταγή με το ποσό των 5000,00 

Ευρώ. 
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Α. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ TOMOI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΟΥ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ETAIPEIA 

1 ο Σεμινάριο: Αθήνα, 26-27 Ιανουαρίου 1991 
20 Σεμινάριο: Θεσσαλονίκη, 25-26 Ιανουαρίου 1992 
30 Σεμινάριο: Αθήνα, 30-31 Ιανουαρίου 1993 
40 Σεμινάριο: Θεσσαλονίκη, 29-30 Ιανουαρίου 1994 
50 Σεμινάριο: Αθήνα, 27-28 Ιανουαρίου 1995 
6" Σεμινάριο: Ηράκλειο, 27-28 Ιανουαρίου 1996 
70 Σεμινάριο: Λάρισα, 25-26 Ιανουαρίου 1997 
Β ο Σεμινάριο: Αθήνα, 24-25 Ιανουαρίου 1998 
90 Σεμινάριο: Ηράκλειο, 26-27 Ιανουαρίου 1999 

10° Σεμινάριο: Αθήνα, 25-26 Ιανουαρίου 2000 
11 ο Σεμινάριο: Αθήνα, 2-3 Φεβρουαρίου 2001 

12° Σεμινάριο: Αθήνα, 2-3 Φεβρουαρίου 2002 
13° Σεμινάριο: Αθήνα, 25-26 Ιανουαρίου 2003 
14° Σεμινάριο: Αθήνα, 30 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου 2004 
15° Σεμινάριο: Αθήνα, 29-30 Ιανουαρίου 2005 
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Β. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΜΕ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ* 

1. Ορμονική Αντισύλληψη 
Αθανάσιος Χρυσικόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής 
Φεβρουάριος, 1991 

2. Φυσιολογία του Γεννητικού Συστήματος της Γυναίκας 
Χριστόδουλος Γ. Σέγκος, Επίκουρος Καθηγητής 
Σεπτέμβριος 1991 

3. Αμηνόρροια 
Νικόλαος Θ. Μονιάς, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών 
Φεβρουάριος, 1992 

4. Πρόκληση Ωοθηλακιορρηξίας 
Ιωάννης Ε. Μεσσήνης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Σεπτέμβριος, 1992 

5. Προλακτίνη 
Οδυσσέας Γρηγορίου, Επίκουρος Καθηγητής 
Φεβρουάριος. 1993 

6. Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών 
Χριστόδουλος Γ. Σέγκος, Επίκουρος Καθηγητής 
Σεπτέμβριος, 1993 

7. Ανδρική Στείρωση 
Σπύρος Μηλίγκος, Επίκουρος Καθηγητής 
Φεβρουάριος, 1994 

8. Ενδομητρίωση 
Αθανάσιος Χρυσικόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής 
Σεπτέμβριος, 1994 

9. Θυρεοειδοπόθειες και Κύηση 
Γεράσιμος Ε. Κρασσάς, Επίκουρος Καθηγητής 
Φεβρουάριος, 1995 

10. Το Ωχρό Σωμάτιο 
Γεώργιος Πάντος, Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Σεπτέμβριος. 1995 

11. Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή 
Μηνάς Ι. Μαστρομηνάς, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών 
Φεβρουάριος 1996 

7 
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12. Υπερανδρογονικές Διαταραχές: Υπερτρίχωση, Ακμή 
Γεώργιος Κιντής, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών 
Σεπτέμβριος, 1996 

13. Νέες εξελίξεις στην Υποβοηθούμνεη Αναπαραγωγή και Προεμφυτευτική Διάγνωση 
Ελένη Κοντογιάννη, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών 
Φεβρουάριος, 1997 

14. Κλιμακτήριο, Εμμηνόπαυσις 
Χριστόδουλος Γ. Σέγκος, Επίκουρος Καθηγητής 
Σεπτέμβριος, 199 7 

15. Δυσλειτουργικές Αιμορραγίες της Μήτρας-Υπερπλασίες. Τα Ανάλογα της GnRH. 
Αυξητικοί παράγοντες στη Γεννητική λειτουργία 

Χριστόδουλος Γ. Σέγκος, Επίκουρος Καθηγητής 
Φεβρουάριος, 1998 

16. Συγγενής Υπερπλασία του Φλοιού των Επινεφριδίων 
Αθανάσιος Χρυσικόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Σεπτέμβριος, 1998 

17. Η Ενδοκρινολογία της Μήτρας 
Χρήστος Ανδρεάκος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών 
Φεβρουάριος, 1999 

18. Οστεοπόρωσις 
Κωνσταντίνος Μαυρουδής, Ενδοκρινολόγος 
Σεπτέμβριος, 1999 

19. Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών με νέα δεδομένα 
Χριστόδουλος Σέγκος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Φεβρουάριος, 2000 

20. Αδενομύωση: Ενδοκρινολογική ή Ανοσολογική Νόσος; 
Ιωάννης Ματαλλιωτάκης, Επίκουρος Καθηγητής 

Ευγένιος Κουμαντάκης, Καθηγητής 
Σεπτέμβριος, 2000 

21. Η GnRH και τα Ανάλογό της 
Γεώργιος Μ. Ιατράκης, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών 
Φεβρουάριος, 2001 

22. Ο Μικρόκοσμος της Αναπαραγωγικής Διαδικασίας 
Αθανάσιος Χρυσικόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Σεπτέμβριος, 2001 
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23. Κλωνοποίηση 
Ελένη Κοντογιάννη, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Λονδίνου 
Φεβμουάριος. 2002 

24. Ορμονική Αντισύλληψη 
Γεώργιος Μ. Ιατράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Σεπτέμβριος, 2002 

25. Πλακούντας: ένος ορμονοποpογωγός αδένος 
Νικόλαος Βιτωράτος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Φεβρουαριος , 2003 

26. Υπερονδρογοvισμός 
Γεώργιος Κιντής, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών 

Οδυσσέας Γρηγορίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 
Σειιrέμβριος 2003 

27. Ορμονική aντισύλληψη κοι κορδιοογγειοκό νοσήματα 
Αθανάσιος Χρυσικόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 
Αrrριλιος - /ούvιος 2004 

28. Μαστός 
• Το ορμονικό μωσαϊκό του μ οστού 
Μαργαρίτα Αναπλιώτου. Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών 

• Ορμονική θεραπεία στον καρκίνο του μ οστού 

9 

Αντώνιος Κεραμόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής 

του Κέντρου Μαστού του Θεραπευτηρίου "ΙΑΣΩ" 
Οκτώβριος - Δεκεμβριος 2004 

*Οι Ενημερωτικές Εκδόσεις από 1-21 (1991-2001) κυκλοφορούν με φροντίδα της 

Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας και σε CD 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Η χρήση της Μετφορμίνης σε γυναίκες με πολυκυστική νόσο 
Αθανάσιος Χρυσικόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 
/αvουάριος - Μάρτιος 2004 

2. θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης κοι εμμηνόπαυση. Βασικές αρχές συνταγογpό-
φησης (Οδηγίες) 

Γεώργιος Κιντής, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών 

Οδυσσέας Γρηγορίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 
Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2004 



10 Ορμονικό Μωσαϊκό Μαστού 

Ορμονική θεραπεία στον Καρκίνο του Μαστού 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΕΓΕ 

Η ηλεκτρονική σελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής 

Ενδοκρινολογίας είναι: 

http:/ /www.hsge.gr 
ή απλούστερα 

www.hsge.gr 

Στην ηλεκτρονική σελίδα μπορείτε να πληροφορηθείτε για: 

• Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το βιογραφικό τους 

• Την ιστορική διαδρομή της Εταιρείας 

• Το καταστατικό της 

• Τη συνεδριακή της δραστηριότητα 

• Την εκδοτική της δραστηριότητα 

• Το επόμενο Σεμινάριο της Εταιρείας και τι περιλαμβάνει 

• Το ετήσιο χρηματικό έπαθλο των 5000,00 Ευρώ 

• Γενικές πληροφορίες για εγγραφή, συνδρομές κτλ. 

Για την αποστολή e-mails προς την εταιρεία πληκτρολογείστε: 

info@hsge.gr 

Για να επικοινωνείστε με τα μέλη του ΔΣ προσωπικά, πληκτρολογείστε: 

eugenios@hsge.gr με Ευγένιο Κουμαντάκη 

nikos@hsge.gr με Νικόλαο Βιτωράτο 

odysseas@hsge.gr με Οδυσσέα Γρηγορίου 

makis@hsge.gr με Ευθύμιο Δεληγεώρογλου 

georg@hsge.gr με Γεώργιο Ιατράκη 

georgios@hsge.gr με Γεώργιο Κιντή 
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1. ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 

ΗΤ: Ορμονική Θεραπεία 

HRT: Hormon Replacement Therapy. Ορμονική θεραπεία Υποκατάστασης 

RCTS: Randomized, double- blind, placebo controlled trial- Προοπτική, 

τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή με placebo ελεγχόμενη μελέτη. 

HERS: Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study 

WHI: Women's Health lnitiatiνe Study 

CEE: Συζευγμένα οιστρογόνα 

ΜΡΑ: Οξική Μεδροξυπρογεστερόνη 

MWS: Million Women Study 

CCEPT: Continuous - Combined Estrogen /Progestin Therapy 

RR: Relatiνe Risk, Σχετικός κίνδυνος 

AR: Absolut Risk, Απόλυτος κίνδυνος 

ΕΡΤ: Estrogen/ Progestin Therapy 

ΝΙΗ: Nationallnstitute of Health, Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας 

ΡΕ: Pulmonal Embolie, Πνευμονική Εμβολή 

VERSUS: Έναντι 

NHSBSP: National Health System Breast Sereening Program, Εθνικό Πρόγραμμα για 
έλεγχο του καρκίνου του στήθους. 

ΜΒΙ: Body Mass lndex, Δείκτης σωματικού βάρους 

CHD: Coronar Heart Disease, Στεφανιαία νόσος 

Ε2: Οιστραδιόλη 

VTE: Φλεβική θρομβο-εμβολή 

ΝΟ: Υποξείδιο του αζώτου 

NHS: Nurse's Health Study 

BLSA: Baltimore Longitudinal Study of Aging 

Ε: Estrogen, Οιστρογόνα 

Ρ: Progestogen : Progesterone and progestin, Προγεσταγόνα: Προγεστερόνη και 
Προγεστίνη 
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Η ανάπτυξη και διαμόρφωση του μαζικού αδένα βρίσκεται κάτω από την επίδραση 

πολλαπλών ορμονικών παραμέτρων . Τα ωοθηκικά στεροειδή η οιστραδιόλη, & η προγε
στερόνη είναι κυριαρχικής σημασίας στην ανάπτυξη του αδένα αυτού. 

Ο μαζικός αδένας του νεογνού αποτελείται από τις καταβολές των εκφορητικών 

πόρων, οι οποίοι είναι μικρής ανάπτυξης χωρίς διακλαδώσεις, καλυπτόμενοι από αποπε

πλατυσμένα επιθηλιακά κύπαρα(εικ.1 α) 1• Κατά την εφηβεία παρατηρείται επιμήκυνση των 

εκφορητικών πόρων , εμφάνιση των διακλαδώσεων τους και έναρξη της διαμόρφωσης 

της αδενοκυψελιδικής μονάδας καθώς του περιβάλλοντος στρώματος από ινοβλάστες 2
• 

Οι μεταβολές αυτές οφείλονται στην επίδραση, κατά κύριο λόγο , των οιστρογόνων και σε 

εκείνη της Αυξητικής ορμόνης η οποία πιθανόν να επάγει την ενδομαζική έκφραση του 

IGF-1 Ό Η περαιτέρω όμως ωρίμανση του μαστού και η συνεχιζόμενη διαμόρφωση των 
αδενο-λοβιδιακών μονάδων επιτυγχάνεται υπό την επίδραση και της Προγεστερόνης στη 

διάρκεια των δύο πρώτων ετών από την εμμηναρχή, διαμορφωμένων τελικά των λοβιδίων 

1 ης και 2ης τάξης (εικ . 1 β) 2
• Η πλήρης ανάπτυξη του μαζικού αδένα διαρκεί αρκετά χρό

νια (εικ.1γ), εφόσον όμως δεν επισυμβεί εγκυμοσύνη ορισμένα της στάδια της πλήρους 

διαμόρφωσης του αδένα δεν ολοκληρώνονται (εικ.1 δ) 2 

Πέραν των προαναφερθέντων ορμονικών μορίων, συμμετοχή στην ανάπτυξη του 

μαστού έχουν ηΠρολακτίνη, καθώς επίσης και διάφοροι aυξητικοί παράγοντες οι οποίοι 

επάγονται από τα ωοθηκικά στεροειδή , και τα μόρια ορισμένων κυπαροκινών . Οι αλλη

λοεπιδράσεις των διαφόρων ορμονικών και μη παραμέτρων απεργάζονται τελικά ένα 

πολύπλοκο υπόστρωμα που καθορίζει τη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής και τη βιολογι

κή συμπεριφορά του μαζικού αδένα . 

α. Νεογνικός μαστός β. Μαστός νεαρής 

άτεκνης γυναίκας 

γ. Μαστός άτεκνης γ. Μαστός γυναίκας 28 
γυναίκας 24 ετών ετών με προηγηθείσα 

Εγκυμοσύνη 

Εικ.1. Στάδια εξέλιξης μαζικού αδέvα στηv γυναίκα 2 
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1. Οιστραδιόλη 

Το μόριο της οιστραδιόλης θεωρείται ότι είναι ο προαπαιτούμενος παράγοντας για 

την ανάπτυξη του μαζικού αδένα στην εφηβεία .Είναι ο κύριος πολλαπλασιαστικός παρά

γοντας των επιθηλιακών κυττάρων των αδενοκυψελών και των εκφορητικών πόρων του 

φυσιολογικού μαστού' όπως και του νεοπλασματικού ιστού3 . 

Η δράση των οιστρογόνων ασκείται στα επιθηλιακά κύτταρα καθώς επίσης και στα 

κύτταρα του στρώματος, τα οποία εμπλέκονται καθοριστικά στη λειτουργία του αδένα. 

Τ ον κυριαρχικό ρόλο των οιστρογόνων στην πολλαπλασιαστική διεργασία του μαζικοίJ 

αδένα καταδεικνύουν πειραματικά μοντέλα knockout, ως προς τον οιστρογονικό υποδο
χέα, θηλέων επίμυων στα οποία παρατηρήθηκε ατροφία του επιθηλίου καθώς και μειω

μένη ανάπτυξη των διακλαδώσεων των εκφορητικών πόρων του αδένα . 

Οι μηχανισμοί δράσης της οιστραδιόλης θεωρούνται ότι ασκούνται είτε 

α) άμεσα δια μέσου των οιστρογονικών υποδοχέων (ER α,β) 2 επάγοντας την έκφρα

ση πολλαπλασιαστικών πρωτοογκογονιδίων του κυτταρικού κύκλου όπως το ki67, και το 
πυρηνικό πολλαπλασιαστικό aντιγόνο -PCNA 2, είτε β) έμμεσα με την αύξηση της έκφρα

σης διαφόρων αυξητικών παραγόντων, όπως των IGF-1, EGF και των υποδοχέων τους. Οι 
παράγοντες αυτοί ασκούν παρακρινική δράση σε παρακείμενα κύτταρα τα οποία ίσως και 

να μην εκφράζουν οιστρογονικούς υποδοχείς • . 

Η κατάδειξη δύο υποτύπων οιστρογονικών υποδοχέων (α,β) , μας δίνει ένα πλέον 
πολύπλοκο μηχανισμό δράσης των οιστρογόνων. Η δράση και των δύο υποδοχεων στο 

πυρηνικό επίπεδο καθορίζεται από τα συμπλέγματα που δημιουργούνται με διάφορους 

πυρηνικούς συνπαράγοντες8 Ορισμένοι από τους πυρηνικούς αυτούς παράγοντες 

δρουν σαν συνδιεγέρτες -ενεργοποιητές στη μεταγραφή του ορμονικού μηνύματος 

(coactiνators) όπως εκείνοι της ομάδας των Ενεργοποιητών του Στεροειδικού Υποδοχέα 

(Steroid Receρtor Coactiνator -SRC 1-3 ), ενώ άλλοι αναστέλλουν (corepressors) τη 

μεταγραφική διαδικασία όπως οι της ομάδας των αναστολέων (nuclear receptor 
corepressor -N-CoR ) 7·8 Οι συνπαράγοντες αυτοί φαίνεται ότι συμμετέχουν καθοριστικά 

στη διαμόρφωση της κλινικής απάντησης στους διάφορους θεραπευτικούς χειρισμούς 

στον καρκινο του μαστού. Πολύ ενδιαφέρον είναι ότι οι υπότυποι των οιστρογονικών υπο

δοχέων κατανέμονται σε διαφορετικούς κυτταρικούς πληθυσμούς9 και η έκφρασή τους 

διακυμαίνεται ανάλογα με τις διάφορες ορμονικές παραμέτρους που υπάρχουν στις δια

φορετικές φάσεις της αναπαραγωγικής ζωής της γυναίκας. όπως κύηση- γαλουχία ο Ο 

ERa θεωρείται ότι είναι εκείνος δια μέσου του οποίου κυρίως επάγεται η ενδοκυττάρια 
μεταβίβαση του οιστρογονικού μηνύματος. Αντίθετα, ο ΕRβ υποστηρίζεται ότι ασκεί 

κυρίως ανασταλτική δράση στην έκφραση του ορμονικού ερεθίσματος . Η δεσμευτική 
ικανότητα των δύο υποδοχέων προς τους διάφορους πυρηνικούς συνπαράγοντες δεν 

είναι η ίδια, ενώ η πιθανότητα της ύπαρξης διαφορετικών πυρηνικών μορίων σύνδεσης 

για τον κάθε υπότυπο ER δεν μπορεί να αποκλεισθεί 5 . Η διαφοροποίηση αυτή της σχέ-
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σης των ER με τα πυρηνικά μόρια διασύνδεσης αποτελεί ίσως παράμετρο καθοριστική 
της διαφορετικής δράσης των δύο υποτύπων στην ενδοκυττάρια μεταβίβαση του οιστρο

γονικού μηνύματος. 

Μεγίστης σημασίας από φυσιολογικής πλευράς είναι ότι το οιστρογονικό μόριο 

επάγει στον μαζικό αδένα την έκφραση των υποδοχέων άλλων ορμονικών μορίων , όπως 

της προγεστερόνης ,της προλακτίνης5 11 καθώς επίσης και εκείνων των αυξητικών παρα

γόντων5 και του PCNA 11
. Η δράση αυτή είναι και εκείνη που καθιστά το μόριο των οιστρο

γόνων προαπαιτούμενη παράμετρο για τη φυσιολογική ανάπτυξη του μαζικού αδένα . 

Οι πηγές προέλευσης των οιστρογόνων είναι α) κυρίως η ωοθήκη στην αναπαρα

γωγική περίοδο της γυναίκας , ενώ συμμετέχουν β) τα μόρια της οιστρόνης, προερχόμε

να από τον περιφερικό μεταβολισμό -αρωματοποίηση των ανδρογόνων (Δ4 

Ανδροστενδιόνη, T,DHEN-S), η οποία φέρεται στην κυκλοφορία με τη μορφή θε'ίκού 

εστέρα , Ε1 S, καθώς επίσης γ) τα ενδομαζικά παραγόμενα οιστρογονικά μόρια (Ε1) από 
την εντός του αδένα αρωματοποίηση των ανδρογόνων που προσφέρονται από την περι

φέρεια , λαμβανομένης υπόψη της τεράστιας ενζυμικής υποδομής που διαθέτει ο μαστός 

. Οι δύο τελευταίες αναφερθείσες πηγές είναι οι κυριότερες στη μετεμμηνοπαυσιακή 

γυναίκα. Οι συγκεντρώσεις των οιστρογόνων ενδομαζικά είναι 20πλάσιες αυτών που 

ανευρίσκονται στο περιφερικό αίμα' 2 . Η ενδομαζική οδός μεταβολισμού των ανδρογόνων 
και οιστρογόνων προς το δραστικό μόριο της 17β-οιστραδιόλης αποτελεί την τελευταία 

εικοσαετία τον βασικό καμβά στον οποίο αναπτύχθηκαν οι θεραπευτικές μέθοδοι για την 

αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού είτε με ταμοξιφαίνη είτε με τους αναστολείς της 

αρωματάσης . 

λ~~iE.~lsQe 
Λ vδροyόvα · ;::} 
από περιφερικό από περιφερικό 
μεταβολι.σμό μεταβολισμό 

Εικ.2: Ο ενδομαζικός μεταβολισμός των 

Ανδρογόνων και της Ε1 προς 17β Ε2 

Τα κυριότερα ενζυμικά μονοπά

τια (εικ . 2) που υπάρχουν ενδομαζικά 

είναι : 

α) Η αρωματάση, μικροσωμιακό 

ένζυμο , η οποία ανήκει στην υπερο

μάδα του κυττοχρώματος Ρ450, ανα

φερομένη ως Ρ450 arom, και η οποία 
εκφράζεται από το γονίδιο CYP19 12

• 

Το ένζυμο ανευρίσκεται στους ινο

βλάστες του στρώματος του μαστού 

και στα λιποκύτταρα τόσο του μαστού 

όσο τα εκτός αυτού. Στις παχύσαρκες 

γυναίκες η δραστηριότητα του ενζύ

μου είναι δεκαπλάσια εκείνης των 

λεπτόσωμων γυναικών σαν αποτέλε

σμα της μεγαλύτερης μάζας του 

λιπώδους ιστού που διαθέτουν 12 . Δια 
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μέσου του ενζύμου αυτού επιτελείται η αρωματοποίηση της τεστοστερόνης και των C19 
κυκλοφορούντων ανδρογόνων τα οποία ταυτόχρονα προσφέρονται δια της κυκλοφορίας 

στον μαζικό αδένα, όπως προαναφέρθηκε. Τα C19 ανδρογόνα προέρχονται είτε από την 
ωοθήκη (η Δ4 Ανδροστενδιόνη) καθώς επίσης και από τα επινεφρίδια (Δ4 

Ανδροστενδιόνη, DHEA & DHEA-S) 12 • 

Το μέγεθος της βιολογικής συμμετοχής της δραστηριότητας της αρωματάσης κατα

δεικνύεται από τα δεδομένα διαγονιδιακών αρσενικών επίμυων που υπερεκφράζουν το 

ενζυμο 11 • Στα πειραματοζωα αυτά παρατηρήθηκε ανάπτυξη μαζικού αδένα προσομοιάζο

ντας του θήλεος και δίδοντας κατά τον 9 ο μήνα της ζωής των πειραματοζώων ιστολογι
κή εικόνα όμοια με την παρατηρούμενη επί κυοφορούντων θηλέων. Η μετέπειτα χορήγη

ση αναστολέων του ενζύμου τροποποιησε τα ιστολογικά δεδομένα 11 • 

Η δραστηριότητα αυτού του τόσο σημαντικού ενζύμου βρίσκεται κάτω από την πρι

μοδοτική επίδραση διαφόρων παραγόντων όπως του παραγομένου από τα κύτταρα του 

στρώματος aυξητικού παράγοντα IGF-1, των κυτταροκινών IL 1 και 6 και του ΤΝF-α προί
όντων των μακροφάγων και διαφόρων ανοσοκυττάρων που διακινούνται ενδομαζικά από 

την κυκλοφορία. Σε κυτταρικές καλλιέργειες ανθρώπινου μαστού έχει κ.αταδειχθεί η σε 

1 ΟΟπλασια κλίμακα επαγωγη της δραστηριότητας της αρωματάσης υπό την επίδραση των 
παραγόντων αυτών 1 Ό 

β)Η σοuλφατόση της οιστpόνης, η οποία εκφράζεται στα κύτταρα του στρώματος 

και με την οποία καταλυεται ο θείκός εστέρας του οιστρογονικού μορίου, μορφή με την 

οποία διακινείται από την κυκλοφορία, και αποδίδεται το ελεύθερο μόριο της οιστρόνης 

για τον περαιτέρω μεταβολισμό της προς το μόριο της 17β Ε2 12 . 

γ) Η 17β HSD1, η οποία εκφράζεται σε διάφορους ιστούς μεταξύ των οποίων και τα 
επιθηλιακά κύτταρα του μαστού και με τη δράση της οποίας επιτυγχάνεται η αναγωγή της 

17κετο-ρίζας της οιστρόνης προς 17β υδροξυλωμένη ρίζα παραγόμενου έτσι του δρα

στικού μορίου των οιστρογόνων, της 17β- οιστραδιόλης 121 Ό 

2. Προγεστερόνη 

Ο σημαντικότατος ρόλος της προγεστερόνης στη βιολογία του μαζικού αδένα άρχι

σε να γίνεται κατανοητός τα τελευταία χρόνια. 

Η δράση της προγεστερόνης, η οποία ασκείται δια μέσου των κυτταροπλασματικών 

της υποδοχέων σε επίπεδο πυρήνα, εκφράζεται στα επιθηλιακά κύτταρα και στους ινο

βλάστες του στρώματος του αδένα 215 • 

Η δράση της είναι πολλαπλασιαστικrι στα κύτταρα και συνεργική με τα οιστρογόνα 

σε πλήρη αντίθεση με ότι συμβαίνει στο επίπεδο της μήτρας. Σε μοντέλα knockout επί
μυων για τον προγεστερονικό υποδοχέα καταδείχθηκε ότι η έλλειψη της δράσης του στε

ροειδούς οδηγεί στη μείωση των διακλαδώσεων των εκφορητικών πόρων και στην ελλι-
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πή ανάπτυξη της αδενοκυψελιδικής μονάδας 16, ευρήματα που καταδεικνύουν τον σημα

ντικό ρόλο του στεροειδούς στην ανάπτυξη του αδένα. 

Τα υποστηριζόμενα μοντέλα των μηχανισμών δράσης της προγεστερόνης είναι δύο: 

α) με άμεση δράση, δια μέσου των υποδοχέων της , σε φάση οξείας αύξησης των 

επιπέδων της επάγει την έκφραση των γονιδίων των κυκλινών (Ο, Ε ) και των αυξητικών 

παραγόντων IGF-1, EGF ,TGFα, όπως επίσης και των υποδοχέων τους, επαυξάνοντας τη 
δραστηριότητα της φάσης S, κατά την οποία επιτελείται ο διπλασιασμός του γενετικού 
υλικού του κυτταρικού κύκλου (εικ.3 & εικ.4) ' 718 . Ταυτόχρονα μειώνει την έκφραση του 
πρωτοογκογονιδίου p53 το οποίο δρα κατασταλτικά στον κυπαρικό πολλαπλασιασμό 
(εικ.4 ) z 151719_ 

υ 12 :.z4 ωρες 

TGFα 

- -- · - --- - -
C}'CUil Οι 

6 12 

Εικ.3: Μοντέλο πολλαπλασιαστικής δράσης 

της Προγεστερόνης στον μαζικό αδένα 

(καλλιέργειες ανθρώπινων κυττάρων) '5 

Α . Αύξηση ρυθμού κυτταρικού πολλαπλασια

σμού μετά την οξεία χορήγηση προγεστερό

νης 

Β . Αύξηση των επιπέδων κυκλινών και αυξητι

κών παραγόντων και υποδοχέων τους στο 

ίδιο διάστημα παρακολούθησης 

Εικ.4: Σχηματική απεικόνιση των σταδίων του 

κυτταρικού κύκλου και των εμπλεκομέ

νων παραγόντων 

1) Οι aυξητικοί παράγοντες EFG, PDGF υποβοη
θούν το κύτταρο να εισέλθε ι σε φάση εξέλιξης 

(G1 φάση). 2) Οι ΙGF- 1 , EGF ενισχύουν την 

περαιτέρω προώθηση της φάσης με την επα

γωγή 3) των κυκλινών Ο,Ε που επάγονται από 
~----------------, την Pg, & των κινασών, που θα τις φωσφορυ-

Gοψάση 

7.G:< 
φiιση 

λιώσουν οδηγώντας το κύτταρο στο 4) "περιο-

ριστικό σημείο " από όπου θα μεταπέσει ή 5) 
· στη φάση S (synthesis) , ή 6) υπό την επίδραση 
κατασταλτικών ογκογονιδίων θα μπει και πάλι 

~~~1ίνηfι.. : 3.-κu><Αίνcς \ στη φάση ηρεμίας Go. Στη φάση S με τη δράση 
· ............ >is, ~~!~ες : 16) των κυκλινών Α , Β γίνεται διπλασιασμός του 

6.κu><λlνες ~Ρσ:Λ ~ 6. κατασταλτικά γενετικού υλικού και ακολουθεί 7) η φάση G2 
r λ Β) • ογκογονιδια . . . 

; _. • 1,53, 5ι , ι6 κ.α της περαιτερω κυτταρικης διαιρεσης με τη 
~ δράση 8) των κυκλίνης Β και του παράγοντα 

Γ ......... ~ Go φάση ωρίμανσης MPF. 9)Τελικά το κύτταρο μπαίνει 
σημεiο στη φάση της μιτωτικής διαίρεσης (Μ φάση) 

L__ _ _ ___ι._-_l'e_s_tri_cι_iσ_n_pσ_i_nι__._ ____ ____,' (τροποποίηση από βιβλ. 18, 20) 
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β)με έμμεση δράση, κατά την περίοδο παρατεταμένης παρουσίας της ,οπότε και 

αναπτύσσεται διττή επίδραση στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό (εικ.5) 19 . Ήτοι, αφενός 

μεν ασκείται καταστολή της πολλαπλασιαστικής διεργασίας του κυτταρικού κύκλου 

διατηρώντας τα κύτταρα στην φάση ηρεμίας (GΟ)(εικ.4,5) , αλλά αφετέρου δημιουργεί

ται, κατά την περίοδο αυτή, παράθυρο υπερευαισθησίας στην επίδραση αυξητικών παρα

γόντων (εικ.5) οδηγώντας το κύτταρο προς τη φάση S (εικ.4) 20 

Οι μεμβρανικοί υποδοχείς των αυξητικών αυτών παραγόντων επάγονται από το 

μόριο της προγεστερόνης , αυξανομένης έτσι της ενδοκυττάριας αγωγής του πολλαπλα

σιαστικού μηνύματος των στον κυτταρικό κύκλο20 

Λ 

s 
Ρ 
h 

I 1> 

Β. 

Διrγι:ρηκiι 
δράση 

Ι!ολλcι- ~ 
~λασιu 
-ομός 

\ . 

Λνααταλτιι-.:iι 
δράση 

~r-· - - -
Εικ.5: Μοντέλο διττής δράσης της προγεστερό

νης στον κυτταρικό πολλοπλοσιοσμό του 

μαζικού οδένο {καλλιέργειες ανθρώπι

νων κυττάρων 15} 

Α. μετά παρατεταμένη χορήγηση προγεστερό

νης (Pg) αναστολή του κυτταρικού πολλαπλα
σιασμού σε φάση Go. 

Β. Παράθυρο ευαισθησίας στη δράση αυξητικών 

παραγόντων και ενεργοποίηση της πολλα

πλασιαστικής διαδικασίας του κυττάρου 

Συνεργική δράση Οιστραδιόλης και Προγεστερόνης. 

Η συνεργική δράση των δύο στεροειδών στο μαζικό αδένα έχει σαν αποτέλεσμα την 

επαγωγή της έκφραση των πολλαπλασιαστικών ογκογονιδίων ki67 και PCNA στους κυτ
ταρικούς πληθυσμούς των λοβιδίων, των ανατομικών μονάδων του αδένα. Η έκφραση 

των υποδοχέων των στεροειδών κυμαίνεται μεταξύ των διαφόρων τάξεων των λοβιδίων. 

Στα λοβίδια της 1ης τάξης που αποτελούν το 80% του μαζικού αδένα της άτεκνης 

γυναίκας ,καθώς επίσης και τα επικρατούντα μετά την εμμηνόπαυση , παρατηρείται υπε

ρέκφραση και των δύο στεροειδικών υποδοχέων και αντιστοίχως και των ογκογονι

δίων2 . Αντίθετα στα λοβίδια 2ας και 3ης τάξης ,που θεωρούνται και τα πλέον διαφορο

ποιημένα, ο εντοπισμός των υποδοχέων είναι πτωχός. Η παρατήρηση ότι ο καρκίνος 

του μαστού εξορμάται από τα λοβίδια της 1 ης τάξης2 συνδέει εντυπωσιακά τα in νitro 
δεδομένα με την παθολογοφυσιολογία του νοσήματος. 

Η παρακρινική συνομιλία - αλληλοεπίδραση των κυττάρων είναι από τις κύριες 

οδούς που καθορίζουν την τελική διαμόρφωση της λειτουργικότητας των αδένων. Στην 



Ορμονικό Μωσαϊκό Μαστού 19 

παρακρινική αύτη σχέση βασίζεται και το γεγονός ότι, παρότι ο εντοπισμός των υπο

δοχέων των δύο στεροειδών δεν είναι στα ίδια κύπαρα εντούτοις υπάρχει συνεργική 

δράση των ορμονικών αυτών μορίων . Η δράση αυτή ασκείται είτε άμεσα με γενομικό ή 

μη μηχανισμό είτε έμμεσα δια μέσου των αυξητικών παραγόντων και των ογκογονιδίων 

που επάγονται από την οιστραδιόλη ή την προγεστερόνη2 1 720 • Ως εκτούτου ίσως μπορεί 

να γίνει κατανοητή η παρατήρηση ότι αγωγή με αντιοιστρογόνα δρα θετικά και σε νεο

πλασματικές εξεργασίες του μαστού με αρνητικούς οιστρογονικούς υποδοχείς2 • 

Οι παρατηρούμενες μεταβολές του μαζικού αδένα κατά τη διάρκεια του αναπαρα

γωγικού κύκλου της γυναίκας οφείλονται στις κυκλικές μεταβολές των επιπέδων των 

ωοθηκικών στεροειδών, καθώς επίσης και οι μεταβολές που παρατηρούνται κατά τη διάρ

κεια αγωγών ορμονικής υποκατάστασης21 • Η πολλαπλασιαστική δραστηριότητα τη οιστρα

διόλης στο επιθήλιο των εκφορητικών πόρων και σε εκείνο των αδενοκυψελών στη διάρ

κεια της θυλακικής φάσης επαυξάνεται πολύ περισσότερο κατά την ωχρά φάση με τη 

συνεργική δράση και της προγεστερόνης21 • Η συνέργια αυτή αντικατοπτρίζεται στις 

μεγάλες συγκεντρώσεις του ki67 που έχουν βρεθεί σε κυπαρικές καλλιέργειες ανθρω
πίνου μαζικού αδένα (εικ.6Α) 21 • Το ίδιο συμπέρασμα ως προς τη συνεργική δράση των δύο 

στεροειδών προκύπτει και από τη συσχέτιση της μεταβολής της επιφάνειας του επι

θηλίου του μαστού μετά την επίδραση εξωγενών οιστρογόνων με ή χωρίς την προσθήκη 
προγεστερόνης. Η αύξηση της επιφάνειας του επιθηλίου υπό την επίδραση και των δύο 

ορμονών (εικ.6Β) επιτρέπει να γίνει κατανοητή το παθολογοφυσιολογικό υπόστρωμα της 

προεμμηνορρυσιακής διόγκωσης των μαστών, καθώς επίσης και τα ευρήματα των μελε

τών με θεραπείες συνδυασμένης ορμονική ορμονικής υποκατάστασης σε αντίθεση με 

εκείνη με μόνον οιστρογόνα , παρότι τα τελευταία είναι ισχυρός πολλαπλασιαστικός 

παράγοντας του μαστού, όπως έχει προαναφερθεί21 . 

kir.7 Α 
- Αδεyοκυψελιδικιi 

4 μοvαόα 

c::::J Πόροι 

• εμμηνόπαυση 

8 +οιστρογόνο 
DE+Pg 

Β Εικ .5 

Α . Κυκλικές μεταβολές του Ki67 στον ανθρώπινο μαστό 
κατά τον αναπαραγωγικό κύκλο της γυναίκας 

Β. Μεταβολές της επιφάνειας του επιθηλίου του μαστού 

υπό διαφορετικό ορμονικό περιβάλλον (εμμηνόπαυση , 

υπό οιστρογόνα, υπό Οιστρογόνα και προγεστερόνη 2
' ) 
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3. Προλακτίvη 

Η δράση της πεπτιδικής αυτής ορμόνης στον μαστό δεν φαίνεται να περιορίζεται 

απλώς στην σύνθεση από τα επιθηλιακά κύτταρα του γάλακτος και την ρύθμιση και δια

τήρηση της γαλακτοφορίας22 . Τα δεδομένα από πειραματικά μοντέλα θηλέων ομόζυ
γων knockout, ως προς τον υποδοχέα Προλακτίνης, πειραματόζωων υποστηρίζουν την 

ουσιαστική συμμετοχή της στην ανάπτυξη α) των αδενοκυψέλων του μαζικού αδένα β) 

των λοβιδιακών μονάδων και γ) των γαλακτοφόρων πόρων 2324 . 

Η συμμετοχή της φαίνεται ότι είναι απαραίτητη στη διαμόρφωση και ωρίμανση του 

μαστού. Μεταξύ των χαοτικών πραγματικά πληροφοριών που υπάρχουν για την βιολογική 

της δράση οφείλει να αναφερθεί ότι α) θεωρείται μια προφλεγμονώδης κυτταροκίνη με 

πολλαπλασιαστική και διαφοροποιητική δράση στα προλιποκύτταρα επάγοντας την μετά

πτωση τους προς ώριμα λιποκύτταρα β) ότι θεωρείται ως αυξητικός παράγοντας δρώ

ντας στον μαστό δια μέσου μεμβρανικών υποδοχέων της υπερομάδας των κυπαροκι

νών, η έκφραση των οποίων επάγεται από την προγεστερόνη τόσο σε επίπεδο μεμβρανι

κό καθώς επίσης και στην ενδοκυττάρια αγωγή του μηνύματος 24 Οι ιδιότητες αυτές μας 

επιτρέπουν να θεωρούμε την προλακτίνη σαν ένα δυναμικό τροποποιητή της βιολογι

κής συμπεριφοράς του μαζικού αδένα παρότι ο επακριβής μηχανισμός δράσης της να 

είναι γνωστός. 

Το ορμονικό υπόστρωμα του μαστού είναι εξαιρετικά πολύπλοκο. Αποτελεί ιστό 

στόχο περιφερικών ορμονών και ενδομαζικά παραγόμενων αυξητικών παραγόντων δια

θέτει ικανότητα μεταβολισμού στεροειδικών μορίων, τα παρακρινικά κυκλώματα είναι 

εξόχως ανεπτυγμένα διαμορφώνοντας ένα πολύπλοκο δίκτυο ρύθμισης της λειτουργίας 

του. Παρόλα αυτά. τα μέχρις στιγμής δεδομένα θα μπορούσαν να θεωρηθούν μάλλον 

απλο'ίκά γιατί πολύ σύντομα καταιγισμός μοριακών πληροφοριών θα πλουτίσει τις γνώ

σεις μας. 
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OPMONIKH ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 
ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 

Α. Κεραμόπουλλος 

Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημiου Αθηνών, Διευθυντής του Κέντρου Μαστού του 

Θεραπευτηρίου 'ΊΑΣΩ" 

1. ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 

Για την αντιμετώπιση όλων των νοσημάτων, ιδιαίτερα του καρκίνου, είναι απαραί

τητη η γνώση της φυσικής ιστορίας, της αιτιολογίας και παθογένειάς τους προκειμένου 

να εφαρμόσουμε και εκτιμήσουμε τους θεραπευτικούς χειρισμούς. 

Ιδιαίτερα στον καρκίνο του μαστού που είναι πολυπαραγοντική και ετερογενής 

νόσος η εκτίμηση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων είναι εξαιρετικά δύσκολη ένεκα της 

ποικιλίας και ποιότητας των εφαρμοζομένων θεραπειών (χειρουργική, χημειοθεραπεία, 

ακτινοθεραπεία, ορμονικοί χειρισμοί) καθώς και του χρόνου (timing) εφαρμογής αυτών. 
Δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν όλοι οι θεραπευτικοί χειρισμοί συγχρόνως, διότι το ένα 

αποτέλεσμα εξαρτάται από το άλλο και όλα από τα «Κέφια του καρκινικού κυττάρου», 

άποψη που διετύπωσε πολύ ωραία ο Hellman στη θεωρία του φάσματος (Spectrum) εισά
γωντας τους όρους Virulence (δηλητηριαστική δράση) και Metastagenicity (Μεταστατική 
δυναμικότητα) του καρκινικού κυττάρου 1• 

Η εκτίμηση του αποτελέσματος του συνδυασμού των θεραπειών τελικά γίνεται με 

τον υπολογισμό του ελευθέρου νόσου χρονικού διαστήματος (Disease free surνiνal, DFS) 
και κυρίως της ολικής επιβίωσης (Oνerall surνiνal, OS). 

Σχετικά με τη φύση, τη συμπεριφορά και την εξέλιξη της νόσου, διετυπώθησαν 

διάφορες θεωρίες. 

Είναι γνωστό ότι πρώτη διετυπώθη η θεωρία του Halsted τα τέλη του 19ου αιώνα ο 
οποίος υποστήριζε την τοπική φύση και συμπεριφορά του όγκου. Τη δεκαετία του 70 ο 
Fisher εκτιμώντας τα αποτελέσματα πολλών πολυκεντρικών, τυχαιοποιημένων κλινικών 
δοκιμασιών, τις οποίες ο ίδιος επέβλεπε και αξιολογούσε (NSABP), διετύπωσε την εναλ
λακτική (alternatiνe) θεωρία του, απορρίπτοντας την θεωρία της τοπικής συμπεριφοράς 

της νόσου 2• Τέλος, τη δεκαετία του 90, ο Hellman διετύπωσε την θεωρία του φάσματος 
(Spectrum) 1• Τα κύρια σημεία των τριών θεωριών συνοψίζονται στον πίνακα 1. 
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I - ΠίvοκΙΙς 1.--ΘiwρίΕςyιο-τηiJuιffli:piψορό-κοΙτη φ-υσiκή ΙστοΡΓο τOιτκopi<IVouτoιiμϊiiJroύ.---1 

1 Α) Halsted Β) Fisher Γ) Hellman I 
L __ _____________ (Evoλλ~~1i\lternative) (Φόσμοτος Spectrum) 

l'o όγκος διασπείρεται με καθορι- Δεν υπάρχει καθορισμένος Στις περισσότερες περιπτώσεις η I 
1 

σμενο τροπο. μεσα απο τα τροπος διασποράς του όγκου Η διήθηση των λεμφαδένων 

1 περιοχικό λεμφαγγεία και τους διασπορά γίνεται με εμβολισμό προηγείται της aπομακρυσμένης Ι 

ι λεμφαδενες. Επομένως έχει και αξιοσημείωτη σημασία έχουν μετάστασης. Τα αιμοφόρα I 
! σημασία η «en block" εξαίρεση τα αιμοφόρα αγγεία στην δια- αγγεία έχουν απόλυτη σημασία 
1 τους σπορα. Επομένως τιθεται εν για τη διασπορό του όγκου. ~-
, Τα αιμοφόρα αγγεία μικρή σημα- αμφιβάλω η «en block, εξαίρεση 
! σία έχουν για τη διασπορό του των λεμφαδένων. 

1

1 

1 όγκου 
f---·- ----- ---- --- ··-- --~-- , ___ ----- --- ---------------------------- -Ί 

I Ο διηθημένος λεμφαδένας είναι 
i ένας δείκτης της διασπορός του 
, όγκου και ο διεγέρτης μιας 
I aπομακρυσμένης 
1 μεταστασης. 

~------------ ---- ----

1 Οι περιοχικοί λεμ_φαδένες έχουν 
, ανατομικη σημασια και 
Ι αποτελούν φραγμό για τα καρκι

Ι νικα κύτταρα. 

Ο όγκος είναι αυτόνομος του 

ξενιστου. 

Η εκταση και οι λεπτές διαφορές 

στη χειρουργική εξαίρεση του 

όγκου είναι οι κύριοι παράγοντες 

που επηρεόζουν την επιβίωση. 

Ο χειρουργήσιμος καρκίνος του 

μαστού είναι τοπικο-περιοχική 

Ο διηθημένος λεμφαδένας είναι 

περισσότερο ένας δείκτης της 

σχέσεως όγκοu-ξεvιστού, που 

επιτρέπει την απομακρυσμένη 

μετόσταση, παρό ένας διεγέρτης 

της μετάστασης. 

Οι περιοχικοί λεμφαδένες έχουν 

βιολογική σημασία και δεν 

αποτελούν φραγμό. 

Κόθε φάση της πορείας της 

νόσου επηρεαζεται από την 

σχέση όγκοu-ξενιστού. 

Η ποικιλία της τοπικής θεραπείας 

δεν επηρεάζει την επιβίωση( η 

οποία εξαρτάται από την ύπαρξη 

υποκλινικών μεταστόσεων τη 

στιγμή της πρωτογενούς θερα

πείας). 

Ο χειρουργήσιμος καρκίνος του 

Ο διηθημένος λεμφαδένας είναι 

ένας δείκτης της σχεσεως όγκου

ξενιστού που είναι δυνατόν να 

συσχετιστεί με την συνακόλουθη 

εμφά,ωη μω~ μc~O<Offi]ς. __ j 
Οι περιοχικοί λεμφαδένες δεν I 
αποτελούν φραγμό Η διήθηση 

τους δεν συνδυάζεται πάντοτε με I 
απομακρυσμενες μεταστασεις. 

Η μετάσταση στους λεμφαδένες 1 

πιθανόν αρχικό να είναι η μόνη Ι 

μετάσταση (επομένως αποκτό 1 

ιδιαίτερη θεραπευτική σημασία η ! 
εξαίρεση τους). I 

--1 

Κάθε φόση της πορείας της I 
νόσου επηρεόζεται από τη σχέση i 
όγκου-ξενιστού-θεραπευτικής : 
αντιμετώπισης (ιδίως στα πρώιμα I 
στόδια της νόσου). ' 

Η τοπικό-περιοχική θεραπεία i 
είναι αποφασιστικής σημασίας ι 

όταν γίνεται όσο το δυνατόν νωρί-1 
τερα (στη φυσικη εξέλιξη του j 

καρκίνου του μαστού) πριν από i 
την μετέπειτα αποδιαφοροποίηση I 
του, που αυξάνει την δηκτικότητα I 
(virulence) και την μεταστατικότη- : 
τα (metastagenicity) της νόσου. I 

Ο χειρουργήσιμος κα;κίν~~ο~ -~ 
μαστού ειναι συστηματικη νόσος. μαστού είναι συστηματική νόσος Ι 

μονο σ~ ένα μικρό ποσοστό των 1 

περιπτωσεων αρχικα ___j 
------------------·-



26 Ορμονική θεραπεία στον Καρκίνο του Μαστού 

Οι πρώτες δύο θεωρίες (Halsted και Fisher) είναι απόλυτες και περιοριστικές για μια 
νόσο πολυπαραγοντική, ετερογενή και απρόβλεπτη. Η μία είναι αντίθετη με την άλλη και 

σε κανένα σημείο δε συμφωνούν μεταξύ τους. Παρ'όλ'αυτά και οι δύο αυτές θεωρίες 

στην εποχή τους έγιναν δόγματα. 

Όπως όλα τα δόγματα έτσι και αυτές (οι θεωρίες του Halsted και του Fisher) είναι 
περιοριστικές, οριοθετούν την έρευνα και αποκηρύσσουν την αντανακλαστική προσέγγι

ση της αλήθειας από τους επιστήμονες, αρνούνται δε, στην ουσία, τη φύση της επι

στημονικής γνώσης. 

Για αυτούς ακριβώς τους λόγους κατέστη αναγκαία η διατύπωση της θεωρίας του 

φάσματος από τον Hellman, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στις δύο, δεν είναι απόλυτη και 
εισάγει τους όρους Virulence και Metastagenicity. 

Στην πράξη, όλοι όσοι ασχολούνται με τον καρκίνο του μαστού γνωρίζουν ότι υπάρ

χουν μικροί, πρώιμοι όγκοι που δεν αντιμετωπίζονται ό,τι και να κάνεις, όπως και καρκίνοι 

που όσο προχωρημένοι και αν είναι, αντιμετωπίζονται επιτυχώς. Επίσης γνωρίζουμε ότι 

έχουμε πολλές γυναίκες με α) όγκους που παραμένουν τοπικοί, αυξάνονται τοπικά και δε 

δίνουν μεταστάσεις, β) όγκους που δίνουν μεταστάσεις ανάλογα με την αύξηση του 

μεγέθους τους, γ) όγκους που πιθανώς διασπείρονται λόγω επινεμήσεως από τους διη

θημένους λεμφαδένες και δ) όγκους που δίνουν μεταστάσεις (τυφλές, αιματογενείς) προ 

της διαγνώσεως υ 14 . 

Όλες οι ανωτέρω κλινικές παρατηρήσεις εξηγούνται μόνο από τη θεωρία του 

φάσματος του S. Hellman. 

Ο Karl Popper υποστηρίζει ότι "η φύση της επιστημονικής αλήθειας είναι απροσδιό
ριστη. Η προσπάθεια για προσέγγιση της αλήθειας, αποτελεί επιστημονική πρόοδο". 

2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Ο Ιπποκράτης πρώτος υποστήριξε ότι ο καρκίνος του μαστού οφείλεται στην 

«Περίσσεια μαύρης χολής». Μαύρη χολή ονόμαζε την έμμηνο ρύση. Επειδή λοιπόν ο καρ

κίνος του μαστού εμφανιζόταν συνrιθως σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, υπέθεσε ότι 

η μαύρη χολή (έμμηνος ρύση) προστάτευε από τον καρκίνο του μαστού, ενώ όταν δεν 

έβγαινε και πλημμύριζε τον οργανισμό (εμμηνόπαυση), τότε μπορούσε να δημιουργήσει 

τον καρκίνο του μαστού. Έτσι, ήταν ο πρώτος που συνέδεσε τον καρκίνο του μαστού με 

την έμμηνο ρύση και κατ' επέκταση με την ορμονική κατάσταση των γυναικών. Μετέπειτα 

οι Γαληνός, Le Dram, Boerhaaνe, Hunte Virchow, Keem και Halsted θεώρησαν ότι η νόσος 
είναι τοπική και δεν τη συνέδεσαν με την ορμονική κατάσταση ή την έμμηνο ρύση. Ο 

Beatson το 1896 διεπίστωσε ότι η ωοθηκεκτομή είχε ευεργετικά αποτελέσματα στον 
προχωρημένο καρκίνο του μαστού ενώ το ίδιο διεπίστωσε και ο Huggins το 1952 με την 
επινεφριδεκτομή. Από το 1944 γίνεται προσπάθεια να γίνει ορμονικός χειρισμός με συν-
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θετικά οιστρογόνα στον μαστό και τον προστάτη 5 και το 1946 η Adair 6 χρησιμοποιεί 
ανδρογόνα στην αντιμετώπιση προχωρημένου καρκίνου μαστού. Το 1948 γίνεται η πρώτη 
τυχαιοποιημένη μελέτη σε γυναίκες με προχωρημένο καρκίνο μαστού και αφορά σε 

ακτινοβολία των ωοθηκών. Παράλληλα, τα μέσα της δεκαετίας του 50, με την ανακάλυψη 
των κυτταροστατικών φαρμάκων (Μεθοτρεξάτη) αρχίζει και η μελέτη της εφαρμογής της 

χημειοθεραπείας του καρκίνου του μαστού με κυτταροστατικά φάρμακα. Τ ο 1973 γίνεται 
προσπάθεια φαρμακευτικής επινεφριδεκτομής με αμινογλουτεθιμίδη με πτωχά αποτελέ

σματα-. Στα μέσα και προς το τέλος της δεκαετίας του 70, αρχίζει η μελέτη ενός αντιοι
στρογονικού φαρμάκου, της Ταμοξιφαίνης, ενώ παράλληλα απομονώνονται και 

αξιολογούνται οι ορμονικοί υποδοχείς οιστρογόνων και προγεστερόνης των κυττάρων του 

όγκου (ER, PR) . 

Τη δεκαετία του 80 χαρακτηρίζει η Αδριαμοκίνη και τα παράγωγά της (Επιρουμοκίνη 
κλπ), οι κλινικές μελέτες στις διάφορες κατηγορίες ασθενών ως προς την κατάσταση των 

λεμφαδένων (Ν+. Ν-), των οιστρογονικών υποδοχέων (ER +, ER-) και των προγε

στερονικών υποδοχέων (PR +, PR-), και η μελέτη του συνδυασμού χημειοθεραπείας και 
ορμονοθεραπεία ς. 

Η δεκαετία του 90 χαρακτηρίζεται από την εφαρμογή των ταξανών (τaxol, 

Taxotherapy) και την Μεγαθεραπεία που αφορά την εντατική χορήγηση χημειοθεραπείας 
με υψηλές δόσεις φαρμάκων και ομόλογη μεταμόσχευση μυελού των οστών. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 90 και τις αρχές του 21 ου αιώνα αρχίζει η χρήση των 
καθαρών (pure) αντιοιστρογόνων και των αναστολέων της αρωματάσης και η πρώτη γονι
διακή θεραπεία με την χορήγηση του Herraptin (τrastuzumab) σε ασθενείς με υπερέκ
φραση του HER-2neu 9. 

Περίπου 200 τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες σχετικά με τους ορμονικούς χειρι
σμούς για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού έχουν ολοκληρωθεί. Πολλές από 

αυτές έχουν πάνω από 20 χρόνια παρακολούθησης ασθενών (Follow up), έτσι ώστε να 
μπορούν να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα για την αξία της κάθε θεραπείας. Αν και 

πολλά ερωτηματικά παραμένουν, είναι προφανές ότι η χορήγηση επικουρικής θεραπείας 

βελτιώνει το ελεύθερο νόσου χρονικό διάστημα (DFS) και την ολική επιβίωση (OS) των 
ασθενών στα πρώιμα στάδιο της νόσου. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο στην μεταστατική 

νόσο, όπου η επικουρικtι ορμονική θεραπεία αποφέρει μικρές μόνον βελτιώσεις 9 . 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη θεωρία του Φάσματος του Hellman, η 
οποία είναι και η πιο αποδεκτή σήμερα, τα αποτελέσματα της επικουρικής συστηματικής 

θεραπείας στα πρώιμα στάδια του καρκίνου του μαστού είναι άμεσα εξαρτώμενα α) από 

την ορθή εφαρμογή της τοπικής θεραπείας και β) από το νirulence και το metastagenicity 
του καρκινικού κυττάρου, με αποτέλεσμα αν και η σημαντική αύξηση του DFS και OS που 
έχει παρατηρηθεί με την εφαρμογή της επικουρικής θεραπείας, να είναι αβέβαιο το αν η 

συγκεκριμένη αγωγή είναι πράγματι θεραπευτική σε οποιαδήποτε ασθενή 1• 

Σ.Σ. Στην μεταστατική νόσο η δράση των ορμονικών χειρισμών είναι παρόμοια με εκείνη του πρωτοπαθούς 

πρωιμου καρκίνου του μαστού με ανταπόκριση ομως σε πολύ μικρότερο ποσοστό της τάξεως 15- 25%. 
ανάλογα με την ποικιλία των προηγηθέντων θεραπευτικών χειρισμών 
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3. EΠIKOVPIKH ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΚΑΡΚΙΝΟV ΤΟΥ ΜΑΣΤΟV 

3.1. ΤΑΜΟΞΙΦΑΙΝΗ 

Η Ταμοξιφαίνη αποτελεί σήμερα το συχνότερα χορηγούμενο φάρμακο για τον καρ

κίνο9 . Παρόμοιο φάρμακο είναι και η Τορεμιφαίνη 10• Η Ταμοξιφαίνη όπως και η τορεμι

φαίνη ανήκουν στα selectiνe estrogen receρtor modulators (SERMs). Είναι μη στεροειδικά 
φάρμακα που συνδέονται με τους οιστρογονικούς υποδοχείς και εμφανίζουν αντιοι

στρογονικές αλλά και οιστρογονικές ιδιότητες. Σε ορισμένους ιστούς- στόχους παρου

σιάζει δράση αγωνιστού (οιστρογονική δράση), έτσι ώστε υπάρχει μεγαλύτερη επίπτωση 

του καρκίνου του ενδομητρίου 11 , θρομβοεμβολικής νόσου 12 αλλά από την άλλη πλευρά 

να υπάρχει και ευνοϊκή επίδραση στο λιπιδαιμικό προφίλ και την οστική πυκνότητα. 

Φαίνεται ότι ο προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος (aρoptosis) αυξάνεται με τη 

χρήση της Ταμοξιφαίνης 9· 11 ' 12• 

Μέχρι το 1990, μελετήθηκαν τουλάχιστον 37000 γυναίκες με χαρακτηρισμό καρκίνο 
του μαστού σε 55 κλινικές δοκιμασίες. Ο πληθυσμός αυτός αποτελεί μια μεγάλη βάση 
δεδομένων (database) 13' 14· 15· 16' 17 για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου σε μακρά 

περίοδο παρακολούθησης (F.U). Αυτός ο πληθυσμός αναλύθηκε από το Early Breast 
Cancer Trialist Collaboratiνe Group (EBCTCG) το 2004 17 . Η μεταανάλυση αυτή επιβεβαί

ωσε τα καλά αποτελέσματα στο DFS και OS σε χειρουργήσιμα καρκινώματα μαστού, ιδίως 
στις γυναίκες με αρνητικούς οιστρογονικούς υποδοχείς και για 5 χρόνια χορήγησης 
ταμοξιφαίνης. 

Η μείωση στο ποσοστό των υποτροπών ήταν της τάξεως του 50% στον 1 ο χρόνο 
χορήγησης, ενώ 2-4 χρόνια χορήγησης παρουσίασαν μείωση της υποτροπής περίπου 35-
40% και στα 5-9 χρόνια περίπου 25- 30%. 

Η μείωση στο ποσοστό των θανάτων ανάλογα με τα έτη χορήγησης ήταν της τάξε

ως 20%, 30% και 30% αντίστοιχα (Πίνακας 2). 

Πίνακας 2. Αποτελέσματα ονό έτος παρακολούθησης ασθενών με θετικούς ή άγνωστους 

οιστρογονικούς υποδοχείς και χορήγηση τομοξιφοίνης γιο 5 χρόνιο (EBCTCG 2004). 

% Μείωση συμβαμάτων ± τυπικό σφάλμα 
Έτη χορηγήσεως Υποτροπή ' Θάνατος 

0- 1 53± 5 
I 

22± 10 I 

2- 4 42± 5 29± 6 
5-9 31 ± 6 29± 5 

Το ευνοϊκό αποτέλεσμα που παρουσιάζεται μετά την παύση της Ταμοξιφαίνης (δηλ. 

μετά τα 5 χρόνια χορηγήσεως και μέχρι τα 9 χρόνια) δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως (carry 
oνer effect) 17 . 
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Αν και παλαιότερες μελέτες έδειξαν ότι η ωφέλεια ήταν μεγαλύτερη για 

εμμηνοπαυσιακές γυναίκες μεγαλύτερες από 50 ετών, η μελέτη (EBCTCG 2004), έδειξε 
ότι εφόσον οι υποδοχείς είναι θετικοί η μείωση του ποσοστού των υποτροπών και των 

θανάτων δεν παρουσιάζει διαφορά σε γυναίκες μικρότερες και μεγαλύτερες από 50 
ετών η 

Πίνοκος 3. Επίδροση της Τομοξιφοίνης γιο 5 χρόνιο σε γυνοίκες με θετικούς ή άγνωστους 
οιστρογονικούς υποδοχείς ονό ηλικίο κοι έτος ποροκολούθησης (EBGTGG 2004) 

Μείωση ετησίων συμβαμάτων 

Υποτροπή Θάνατος 

Έτη 0- 4 Έτη 5-9 
' 

Έτη 0- 4 Έτη 5-9 

<50 ετών 42% 22% 31% 28% 

>50 ετών 49% 33% 32% 36% 

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρείται το «Carry oνer» φαινόμενο, διαπιστώνεται 
δηλαδή ότι η ωφέλεια της Ταμοξιφαίνης να διαρκεί για αρκετά χρόνια μετά τη διακοπή 

της. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο 20% του ανωτέρω πληθυσμού που μελετήθηκε στην 
EBCTCG, οι υποδοχείς ήταν άγνωστοι, επομένως η ωφέλεια της ταμοξιφαίνης πρέπει να 
θεωρηθεί ότι είναι μεγαλύτερη !'_ 

Ακόμη και σε περιπτώσεις πρώιμου καρκίνου του μαστού που η χημειοθεραπεία δεν 

είναι απαραίτητη, φαίνεται ότι η ταμοξιφαίνη παρέχει όφελος. Σε πρόσφατη μελέτη συνε

κρίθησαν δύο ομάδες από τις οποίες η μία έλαβε 5 χρόνια ταμοξιφαίνη και η άλλη δεν 
έλαβε καμία φαρμακευτική αγωγή. Στην πρώτη ομάδα παρουσιάστηκε ωφέλεια με 10-
14% λιγότερες υποτροπές (carry oνer effect) 17 . 

Ανάλογα αποτελέσματα έδειξαν και άλλες μετααναλύσεις όπως οι NSABP, Scottish 
trial και ΝΑΤΟ trial 13 1 ~· 15 · 17· 18 19 με σημαντική αύξηση του ελεύθερου νόσου χρονικού δια

στήματος (DFS) και ποσοστού ολικής επιβίωσης (OS) σε όλες τις περιπτώσεις, ανεξαρ
τήτως ηλικίας (προ- μεταεμμηνοπαυσιακές), με θετικούς λεμφαδένες ή αρνητικούς λεμ

φαδένες, με θετικούς υποδοχείς οιστρογόνων, ακόμα και με αρνητικούς υποδοχείς. 

Όσον αφορά τα συμπεράσματα σχετικά με τη δράση της Ταμοξιφαίνης σε θετικούς 

μασχαλιαίους λεμφαδένες (Ν+) fl αρνητικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες (Ν-), είναι 

ανάλογα με αυτά των προηγουμένων μελετών, κι αυτό είναι εύλογο, διότι δεν υπάρχει 

καμία βιολογική διαφορά της νόσου σε περιπτώσεις με θετικούς ή αρνητικούς λεμφαδέ

νες. 

Ιδίως η NSABP τυχαιοποιημένη μελέτη Β- 14 16 20 και άλλες μεγάλες τuχαιοποιημέ
νες μελέτες s. 9· 13· ' 4 18 · 19 έδειξαν παρόμοια ωφέλεια όσον αφορά τη συνολική και ελεύθε

ρη νόσου επιβίωση, τόσο σε ασθενείς με θετικούς όσο και με αρνητικούς λεμφαδένες. Η 

μεταανάλυση EBCTCG έδειξε μείωση του ποσοστού των υποτροπών και θανάτων σε 
ασθενείς με αρνητικούς λεμφαδένες 40.8% και 30% αντίστοιχα, ενώ σε ασθενείς με 
θετικούς λεμφαδένες η μείωση ήταν 41% και 40% ανάλογα, ανεξαρτήτως ηλικίας 1''. 
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Πρέπει να σημειωθεί ότι και αυτό το υλικό αφορούσε γυναίκες με θετικούς αλλά και 

άγνωστους οιστρογονικούς υποδοχείς (20% περίπου), επομένως πάλι το αποτέλεσμα 
μπορεί να θεωρηθεί υποεκτιμημένο 9 Και στις ανωτέρω περιπτώσεις, φαίνεται ότι συνε
χίζεται η προφυλακτική επίδραση της Ταμοξιφαίνης (carry oνer effect). Έτσι, στα 1 Ο χρό
νια έχουμε 12% και 15% μείωση του ποσοστού των υποτροπών καθώς και 5% και 12% 
μείωση του ποσοστού των θανάτων από όλες τις αιτίες στις περιπτώσεις με αρνητικούς 

και θετικούς λεμφαδένες, αντίστοιχα ". 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε ταμοξιφαίνη 

παρουσίασαν λιγότερους ομόπλευρους καρκίνους, τοπικοπεριοχικές υποτροπές, απομα

κρυσμένες μεταστάσεις και παρουσίασαν μείωση του ποσοστού ετερόπλευρων καρκίνων 

του μαστού της τάξης του 50% σε σχέση με αυτές που έλαβαν placebo. Η δράση αυτή 
διαρκεί πέραν των 14 ετών παρακολούθησης (F.U) (carry oνer effect) 914· 20 • 

Η επικρατέστερη άποψη σήμερα είναι ότι η ιδανική διάρκεια χορηγήσεως ταμοξι

φαίνης είναι τα 5 χρόνια 20· 21 . 

Αν και θεωρητικά η θεραπεία με ταμοξιφαίνη πρέπει να προσφέρει ωφέλεια όταν 

χορηγείται πάνω από 5 χρόνια ή ακόμη επ' αόριστον, εν τούτοις τυχαιοποιημένες κλινι
κές δοκιμές 20 21 22 23 24 που μελέτησαν τη χορήγηση ταμοξιφαίνης για 1 έτος, 2 έτη, 5 έτη, 
1 Ο έτη και επ' αόριστον, έδειξαν καλύτερο αποτέλεσμα στα 2 χρόνια χορηγησεως από 
τον ένα χρόνο, και τα 5 χρόνια χορηγήσεως καλύτερα αποτελέσματα από τον ένα χρόνο 
και τα δύο χρόνια χορηγήσεως, με ένα ποσοστό περαιτέρω μειώσεως του ποσοστού των 

υποτροπών της τάξεως του 15- 25% "- Αντίθετα, οι μελέτες δεν έδειξαν περαιτέρω μεί

ωση του ποσοστού των υποτροπών όταν η ταμοξιφαίνη χορηγήθηκε επί δέκα χρόνια ή επ' 

αόριστον. Επομένως με τα σημερινά δεδομένα δεν συνιστάται η χορήγηση της ταμοξι

φαίνης πέραν των 5 ετών, ανεξαρτήτως της ηλικίας και της κατάστασης των λεμφαδένων 
της μασχάλης. Ίσως μετά τα πέντε χρόνια χορηγήσεως ταμοξιφαίνης, η χορήγηση ανα

στολέων της αρωματάσης έχει θετικό αποτέλεσμα στο ελεύθερο νόσου χρονικό διάστη

μα και την ολική επιβίωση, πράγμα που θα συζητηθεί παρακάτω. 

Δύο μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες (AτLAS, ΑΠΟΜ) επανεξετάζουν το θέμα 

της μακράς χορηγήσεως ταμοξιφαίνης (πέραν των πέντε ετών και επ' αόριστον), αλλά 

ακόμη δεν είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματά τους9 • 

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται αντοχή στην 

ταμοξιφαίνη 9·2' ή και ευνοΥκή για την αύξηση του όγκου δράη της ταμοξιφαίνης. Η παύση 

χορηγήσεως ταμοξιφαίνης σε αυτές τις περιπτώσεις (που είναι σχετικά σπάνιες) έχει 

θετικό αποτέλεσμα (withdrawal response), αναστέλλοντας την ανάπτυξη του όγκου ή των 
υπαρχουσων μικρομεταστάσεων. Τα ανωτέρω έχουν αποδειχθεί και στο εργαστήριο in 
νίνο σε ζώα . 

Όσον αφορά τη δράσης της Ταμοξιφαίνης σε περιπτώσεις με αρνητικούς ή πτωχούς 

ορμονικούς υποδοχείς (ER < 1 Ofmol/mg) στις παλαιότερες μελέτες είχε παρατηρηθεί 

μικρότερη μεν αλλά ευνοίκή επίδραση στο DFS και OS 26 , όμως σε κυτταρικές καλλιέργιες 



Ορμονική θεραπεία στον Καρκίνο του Μαστού 31 

και σε πειράματα σε ζώα με όγκους που είχαν αρνητικούς υποδοχείς η ταμοξιφαίνη δεν 

έδειξε καμία επίδραση. Το ίδιο απέδειξαν και μεταγενέστερες μετααναλύσεις · 111 " αν και 

σε ένα μικρό ποσοστό της τάξεως 5-1 0% παρατηρήθηκε ωφέλεια σε ασθενείς με μετα
στατική νόσο και αρνητικούς οιστρογονικούς υποδοχείς. Η ευνοϊκή αυτή δράση της 

ταμοξιφαίνης σε ασθενείς με αρνητικούς οιστρογονικούς υποδοχείς απεδόθη σε παρα

κεντρική επίδραση ή αντιογκική δράση λόγω της μειώσεως των επιπέδων της IGF- 1 26 , 

κυρίως όμως φαίνεται ότι οφείλεται σε λάθος μέτρηση των οιστρογονικών υποδοχέων 

στο εργαστήριο 9• 

Παράλληλα, στις νεώτερες μετααναλύσεις 9 "· δεν παρατηρείται επίδραση στο ελεύ

θερο νόσου χρονικό διάστημα ή την ολική επιβίωση. Περιέργως καμία από αυτές τις μετα

αναλύσεις δεν έδειξε μείωση του ποσοστού ετερόπλευρου καρκίνου του μαστού σε 

γυναίκες με πρωτοπαθείς όγκους στον άλλο μαστό με αρνητικούς οιστρογονικούς 

υποδοχείς, επομένως δεν αποδεικνύεται και η προφυλακτική δράση της ταμοξιφαίνης 

στον άλλο μαστό, σε αυτή την ομάδα των γυναικών. 

Πολύ λίγες μελέτες περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με την κατάσταση των 

προγεστερονικών υποδοχέων. Στις μετααναλύσεις φαίνεται ότι η ταμοξιφαίνη έχει ωφέ

λεια σε περιπτώσεις όγκων με θετικούς οιστρογονικούς υποδοχείς, ανεξαρτήτως της 

καταστάσεως των προγεστερονικών υποδοχέων. Σε μεταστατικό καρκίνο μαστού με 

αρνητικούς οιστρογονικούς και θετικούς προγεστερονικούς υποδοχείς, παρατηρείται 

ευνο·ίκή επίδραση της ταμοξιφαίνης, ενώ η επίδραση της ταμοξιφαίνης σε περιπτώσεις 

με θετικούς οιστρογονικούς και προγεστερονικούς υποδοχείς είναι ευνο·ίκότερη από ό,τι 

στις περιπτώσεις με θετικούς οιστρογονικούς και αρνητικούς προγεστερονικούς 

υποδοχείς '~. 

Σε μία αναδρομική μελέτη η μείωση του ποσοστού των υποτροπών για ER +, PR + 
ήταν 53%, ενώ για τις ER +, PR- ήταν μόνο 25% σε σύγκριση με γυναίκες ER-, PR- 28 . 

Επομένως, η θετικότητα των προγεστερονικών υποδοχέων (PR) είναι ένας δείκτης 
καλής ανταποκρίσεως στην ταμοξιφαίνη, εφόσον οι οιστρογονικοί υποδοχείς (ER) είναι 
θετικοί ". 

Μια άλλη χρήση της ταμοξιφαίνης είναι η χορηγηση της σαν χημειοπροφύλαξη σε 

γυναίκες που έχουν υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο του μαστού. Το 1998, η 
ταμοξιφαίνη έγινε αποδεκτή σαν χημειοπροφύλαξη για τον καρκίνο του μαστού από το 

FDA των ΗΠΑ μετά από τα αποτελέσματα της 6ετούς μελέτης της Breast Cancer 
Preνentίon Trial που έδειξαν μείωση της επίπτωσης του καρκίνου του μαστού κατά 49%, 
με μεγαλύτερη προστασία για τις γυναίκες ηλικίας 40- 59 ετών από ό,τι για τις γυναίκες 
60- 69 ετών ·1. ιy. 

Η χορήγηση Τ αμοξιφαίνης σαν χημειοπροφύλαξη εξαρτάται από το σχετικό κίνδυνο 

ανάπτυξης καρκίνου μαστού της γυναίκας, το οικογενειακό ιστορικό της, την ηλικία της 

και άλλους παράγοντες, όπως η ύπαρξη της μήτρας ή όχι (εάν έχει γίνει υστερεκτομή) 

Η Ταμοξιφαίνη θεωρείται γενικώς ότι είναι καλώς ανεκτή και έχει μικρό ποσοστό 
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ανεπιθύμητων ενεργειών και επιπλοκών, όπως την αύξηση των θρομβοεμβολικών 

επεισοδίων και του καρκίνου του ενδομητρίου κατά δύο εως τρεις φορές. Επίσης προκα

λεί εμμηνοπαυσιακά συμπτώματα (εξάψεις, ατροφία κόλπου, δυσπαρευνεία, κατάθλιψη 

κλπ). Μπορεί να προκαλέσει διόγκωση των ωοθηκών σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 

σε μικρό ποσοστό 30 . Μπορεί να προκαλέσει υπερέκκριση ή αιμόρροια από τον κόλπο, 

aτροφική υπερπλασία του ενδομητρίου και πολύποδες του ενδομητρίου. Το διακολπικό 

υπερηχογράφημα αποτελεί πολύτιμη και υποχρεωτική εξέταση στην παρακολούθηση 

γυναικών με καρκίνο του μαστού που λαμβάνουν Ταμοξιφαίνη. Η Ταμοξιφαίνη μειώνει τη 

χοληστερίνη και τα λιπίδια και ευνοεί την οστική μάζα, στην ωοθήκη αυξάνει σημαντικά 

την στεροειδογένεση των οιστρογόνων, ενώ δεν επιδρά στην θηλακιοτρόπο (FSH) και 

ωχρινοτρόπο (LH) ορμόνη. Σε ορισμένες προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που παίρνουν 
ταμοξιφαίνη παρατηρείται έμμηνος ρύση τακτική ή αραιομηνόρροια. Επίσης, δεν αναφέ

ρεται αυξημένη επίπτωση του καρκίνου των ωοθηκών σε γυναίκες που υποβάλλονται σε 

θεραπεία με ταμοξιφαίνη για καρκίνο μαστού 31 32 • 

Όσον αφορά την χημειοπροφύλαξη με άλλα SERMs όπως η Ραλοξιφαίνη, παρά τις 
μεγάλες μελέτες και τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, 40-70% μείωση στην επίπτωση του 
καρκίνου του μαστού, θα πρέπει να μελετηθούν περαιτέρω σε πληθυσμούς με υψηλότερο 

κίνδυνο για καρκίνο του μαστού. Προς το παρόν δεν συνιστάται η χορήγηση Ραλοξιφαίνης 

για χημειοπροφύλαξη από τον καρκίνο του μαστού 9• 

Συμπερασματικά, η χορήγηση Ταμοξιφαίνης για 5 χρόνια στις γυναίκες με καρκίνο 
του μαστού και ER + αυξάνει σημαντικά το DFS και OS, ανεξαρτήτως διηθημένων ή μη 
λεμφαδένων και ηλικίας. 

3.2. ΠΑΥΣΗ ΩΟΘΗΚΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OVARIAN ABLA110N) 
Υπάρχουν πολλές παλαιότερες μελέτες στις οποίες επιχειρείται η παύση της 

ωοθηκικής λειτουργίας με ωοθηκεκτομή ή με ακτινοβόληση των ωοθηκών. 

Η τυχαιοποίηση όμως των εργασιών αυτών δεν ήταν η σωστή, περιλάμβαναν προ και 

μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και δεν αναφέροντο οι οιστρογονικοί υποδοχείς (ER) που 
ήταν άγνωστοι τότε. 

Μία μεταανάλυση 12 κλινικών τυχαιοποιημένων μελετών που συνέκριναν την παύση 
της ωοθηκικής λειτουργίας με ωοθηκεκτομή και χημειοθεραπεία έναντι χημειοθεραπείας 

μόνο (πέντε μελέτες) ή την ωοθηκεκτομή μόνο έναντι καμίας άλλης επικουρικής θερα

πείας (επτά μελέτες) έδειξε ότι υπάρχει σημαντική ευνο"ίκή διαφορά στο ελεύθερο νόσου 

και στην ολική επιβίωση όταν η ομάδα της ωοθηκεκτομής συγκρίνεται με την ομάδα που 

δεν υποβλήθηκε σε καμία άλλη επικουρική θεραπεία . Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαι
ώνονται από μεταανάλυση σε περιπτώσεις όπου η παύση της ωοθηκικής λειτουργίας 

έγινε είτε με GnRH ανάλογα (Goserelin) είτε με ωοθηκεκτομή είτε με τη ακτινοβόληση 
των ωοθηκών 14 . 

Αρκετές μελέτες συγκρίνουν την παύση της ωοθηκικής λειτουργίας με GnRH 
ανάλογα (Goserelin, Leuprolite, Triptorelin) με την χημειοθεραπεία (συνήθως CMF) σε 
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προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Η πιο γνωστή είναι η ZEBRA (Zoladex Early Breast Cancer 
Research Association) η οποία συγκρίνει 2 χρόνια χορηγήσεως zoladex με έξη κύκλους 
κλασσικού CMF. Στο σκέλος των ER + το σκέλος του zoladex παρουσίασε αποτελέσμα
τα παρόμοια με την χημειοθεραπεία με CMF. Ενώ το σκέλος των ER- ασθενών η 

χημειοθεραπεία υπερτερούσε του ορμονικού χειρισμού με Zoladex 34 Καμία διαφορά επί

σης δεν υπάρχει και σε άλλη γερμανική κλινική δοκιμή μεταξύ Leucoprolite Acetate για 
δύο χρόνια και CMF 35 . 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα GnRH ανάλογα αναστέλλουν τον άξονα υπόφυσης
ωοθηκών με αποτέλεσμα την αναστολή της λειτουργίας των ωοθηκών και κατ' επέκταση 

αναστολή οιστρογόνων από τις ωοθήκες και μόνο. Δεν αναστέλλουν δε την παραγωγή 

των περιφερικών οιστρογόνων από το λίπος, το ήπαρ και τα επινεφρίδια, ιδίως στις 

μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. 

Τα GnRH ανάλογα είναι γενικώς καλώς ανεκτά και δεν έχουν σοβαρές ανεπιθύμη
τες ενέργειες εκτός από τα μετεμμηνοπαυσιακά συμπτώματα (εξάψεις κλπ) και την 

παρατηρουμένη απώλεια οστού με αύξηση της οστεοπενίας στις γυναίκες αυτές. Δεν 

έχει παρατηρηθεί αύξηση αγγειακών ή καρδιαγγειακών επεισοδίων. 

Εν πολλοίς, δεν είναι γνωστές οι επιπτώσεις των φαρμάκων αυτών στο βάθος του 

χρόνου μετά παρατεταμένη χρήση. 

Λαμβάνοντας υπ'όψιν τα δεδομένα και τα αποτελέσματα είναι δύσκολο να γνω

ρίζουμε εάν η παύση της λειτουργίας των ωοθηκών έχει θέση στη συνήθη αντιμετώπιση 

και θεραπεία των περιπτώσεων καρκίνου μαστού στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με 

ER +. Μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική θεραπεία σε όσες αρνούνται να υποβληθούν ή 
έχουν aντενδείξεις της θεραπείας εκλογής με χημειοθεραπεία ή Ταμοξιφαίνη 9. 

Ο συνδυασμός παύσεως της ωοθηκικής λειτουργίας σε συνδυασμό με χορήγηση 

Ταμοξιφαίνης ή αναστολέων Αρωματάσης πρέπει να μελετηθεί. 

3.3. ΑΝΑΗΟΛΕΙΣ ΑΡΩΜΑΤΑΣΗΣ 
Οι αρχικές παρατηρήσεις του Beatson ότι ο καρκίνος του μαστού επηρεάζεται από 

την ωοθηκεκτομή οδήγησαν τους Haddow και συν (1944) να πειραματισθούν χορηγώντας 
συνθετικά οιστρογόνα ενώ η Adair και συν (1946) χορήγησαν ανδρογόνα σε περιπτώσεις 
προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του μαστού με μικρή σχετικώς ανταπόκριση5 6• 

Το 1952 ο Huggins προχώρησε στην επινεφριδεκτομή σε περιπτώσεις μεταστατικού καρ
κίνου μαστού προκειμένου να μειώσει την εξωοθηκική παραγωγή οιστρογόνων από τα 

επινεφρίδια. Το 1973 οι Griffiths και συν μελέτησαν την χορήγηση Αμινογλουτεθιμίδης, 
ενός φαρμάκου που εμποδίζει την εξωοθηκική στεροειδογένεση στο επίπεδο της μετα

τροπής της χοληστερόλης προς πρεγνανολόνη, προκαλώντας έτσι φαρμακευτική επινε

φριδεκτομή ' '' ~ ε Η προσπάθεια για κατανόηση των μηχανισμών στεροειδογένεσης οδή

γησαν τους ερευνητές να διερευνήσουν την περιφερική εξωοθηκική παραγωγή οιστρογό

νων από το ήπαρ, τα επινεφρίδια και το λίπος με αρωματοποίηση των ανδρογόνων, μελε

τώντας τη δράση ενός ενζύμου, της Αρωματάσης, η οποία απομονώθηκε και στον εγκέ-
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φαλο, τον μαστό, τους μυς και το λίπος. 

Έτσι οι ερευνητές οδηγήθηκαν στην παρασκευή φαρμάκων που αναστέλλουν τη 

δράση της αρωματάσης που ονομάστηκαν αναστολείς της αρωματάσης (Aromatase 
inhibitors) και εμποδίζουν την περιφερική στεροειδογένεση από τα ανδρογόνα 35 • 

Σήμερα σε χρήση βρίσκονται οι αναστολείς αρωματάσης τρίτης γενιάς, η οποία 

περιλαμβάνει δύο τύπους αναστολέων. α) τους (μη αναστρεπτούς, Class 1) στεροειδείς 
αναστολείς όπως η Εξεμεστάνη (Aromasin- Pfizer) όπως και ο μεταβολίτης της 17-
υδροξυεξεμεστάνης που έχουν παράλληλα και ανδρογονική αναβολική δράση και β) τους 

μη στεροειδείς (αναστρεπτούς, Class 2) με βάση την Ιμιδαζόλη, αναστολείς όπως η 

Αναστραζόλη (Arimimidex- Astra Zeneca) και η Λετροζόλη (Femara- Noνartis) 15 36 37 38 39 . 

Όλοι οι αναστολείς της αρωματάσης μελετήθηκαν σε σύγκριση με την οξική προγε

στερόνη (megestrole acetate) και την ταμοξιφαίνη και αξιολογήθηκαν στην μεταστατική 

νόσο, στην επικουρική θεραπεία, στην νέο-επικουρική θεραπεία καθώς και την προφύ

λαξη από καρκίνο του μαστού. 

Σε πλήθος μελετών τυχαιοποιημένων και μη, που διενεργήθηκαν και διενεργούνται 

από τα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι και σήμερα μελετήθηκε η δραστική δόση των 
αναστολέων της Αρωματάσης και οι ανεπιθύμητες ενέργειες, η δράση τους στο λιπιδαι

μικό προφίλ, το καρδιαγγειακό, τα οστά, το ενδομήτριο, κυρίως όμως το κλινικό αποτέ

λεσμα στο DFS και το OS των ασθενών με καρκίνο μαστού 15 · 15· 

Με τις μελέτες αυτές βρέθηκε η ιδανική δραστική δόση των φαρμάκων με τις μικρό

τερες παρενέργειες. Πράγματι, εκτός από μία μικρή οστεοπενική δράση της Λετροζόλης 

(2.5 mg/ημ) και Αναστραζόλης (1 mg/ η μ) δεν παρατηρήθησαν άλλες ανεπιθύμητες ενέρ
γειες και όλα τα φάρμακα ήσαν καλώς ανεκτά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η 

Εξεμεστάνη (2.5 mg/ημ) λόγω της ανδρογονικής αναβολικής δράσεώς της δεν έδειξε ιδι
αίτερη επίδραση στα οστά s. 37 38 39 • 

Από τον Ιούλιο του 1996 μέχρι το 2000, 9366 ασθενείς με καρκίνο μαστού και 
θετικούς (84%) ή αγνώστου υποδοχείς εισήχθησαν στην μεγαλύτερη πολυκεντρική 

τυχαιοποιημένη μελέτη (ρhase 111) για καρκίνο μαστού που έχει γίνει, την ATAC 15 38 . Οι 

ασθενείς ήσαν μετεμμηνοπαυσιακές και εισήχθησαν στην μελέτη αφού συνεπλήρωσαν 

την πρωτογενή θεραπεία (χειρουργική, ακτινική θεραπεία και χημειοθεραπεία) και 

εφόσον έπρεπε να χορηγηθεί επικουρική ορμονική θεραπεία. Η πρώτη ομάδα έλαβε 

Αναστραζόλη 1 mg/ημ (3125 ασθενείς), η δεύτερη ομάδα έλαβε ταμοξιφαίνη 20 mg/ημ 
(3116 ασθενείς ) και στην τρίτη ομάδα, χορηγήθηκε συνδυασμός Αναστραζόλης 1 mg/ημ 
και Ταμοξιφαίνης 20 mg/ημ (3125 ασθενείς). 

Σκοπός της μελέτης ήταν κατ' αρχήν η σύγκριση των τριών θεραπευτικών χειρισμών 

(Αναστραζόλης- Ταμοξιφαίνης- συνδυασμός τους) σαν επικουρική ορμονική θεραπεία 

όσον αφορά την αντοχή και το χρόνο μέχρι την υποτροπή). Αργότερα, με την πάροδο του 

Σ. Σ. Στο παρόν πόνημα δεν αναλύονται τα αποτελέσματα φαρμάκων όπως Αμινογλοuτεθιμίδη, Οξική 

Προγεστερονη, Ραλοξιφαίνη, Φορμεστάνη, Οιστρογόνα συνθετικά, ανδρογόνα, Faslodex. που έχουν εγκατα

ληθφεί ή δεν υπάρχουν γι' αυτά αξιολογησιμα στοιχεία. 
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χρόνου παρακολούθησης, να εκτιμηθεί ο χρόνος aπομακρυσμένης μετάστασης, τα δεύ

τερα πρωτοπαθή καρκινώματα (ετερόπλευρα ή ομόπλευρα), το ελεύθερο νόσου χρονικό 

διάστημα (DFS) και κυρίως η ολική επιβίωση (OS). 

Το υλικό της μελέτης ήταν καλά σταθμισμένο ως προς τα δημογραφικά στοιχεία και 

την πρωτογενή θεραπεία. Τα αποτελέσματα μετά από ένα διάστημα παρακολουθήσεως 

ενδιάμεσης τιμής (median follow υp) 47 μηνών φαίνονται στον πίνακα 3 ' 15 38 • 

Πίνακας 4. Κατανομή πρώτου συμβάματος στην κλινική δοκιμή ATAC (47 median FU) 

Αναστραζόλη (%) · Ταμοξιφαίνη (%) Συνδυασμός (%) Σύνολο 

Ν= 3125 Ν= 3116 Ν= 3125 Ν= 9366 

Τοπικές υποτροπές 84 (3) 101 (3) 107 (3) 292 
I 

Συστηματικές 195 (6) 222 (7) 246 (8) 563 
υποτροπές I 

Ετερόπλευρα 25 (0.8) 40 (1.2) 35 (1.1) 100 
καρκινώματα 

Διηθητικά 20 35 30 85 

DCIS 5 5 5 15 

Θάνατοι προ της 1 09 (3) 109 (3) 1 00 (3) 318 
υποτροπης 

Σύνολο 413 (13) 472 (15) 488 (15) 1373(15) 

Οι διαφορές μεταξύ των ομάδων ήταν μικρές αλλά σημαντικές, ο ελεγχόμενος πλη

θυσμός μεγάλος, ο χρόνος παρακολουθήσεως ασθενών (F.U.) μικρός. Το ότι συμπερι
λαμβάνονται στην ανάλυση και οι περιπτώσεις με αρνητικούς ή άγνωστους υποδοχείς 

οιστρογόνων αποτελεί ένα μειονέκτημα, έπρεπε να αναλυθούν οι 7839 ασθενείς με 
θετικούς οιστρογονικούς υποδοχείς. Εκεί που παρατηρείται σαφής διαφορά είναι στο 

ποσοστό ετερόπλευρων πρωτοπαθών καρκινωμάτων μαστού. Επομένως θα πρέπει να 

μελετηθεί περαιτέρω η χρήση της Αναστραζόλης σαν χημειοπροφύλαξη σε υψηλού κιν

δύνου για καρκίνο του μαστού πληθυσμό. 

Περίεργο είναι ότι ο συνδυασμός Αναστραζόλης και Ταμοξιφαίνης μειονεκτεί έναντι 

της μεμονωμένης χορηγήσεως των φαρμάκων αυτών. Φαίνεται ότι οσυνδυασμός ενός 

φαρμάκου που αυξάνει την παραγωγή οιστρογόνων (ταμοξιφαίνη) και ενός άλλου 

παράγοντα (Αναστραζόλη) που μειώνει την αρωματοποίηση και κατ' επέκταση την 

στεροειδογένεση και παραγωγή των οιστρογόνων, δεν είναι δραστικός, γιατί πιθανόν το 

ένα φάρμακο εξουδετερώνει το άλλο. 

Μία άλλη σημαντική τυχαιοποιημένη πολυκεντρική μελέτη έγινε σε 5187 ασθενείς 
που συνεπλήρωσαν 5 χρόνια υπό ταμοξιφαίνη. Ο πληθυσμός χωρίστηκε σε δύο ομάδες 3τ 
Η πρώτη ομάδα έλαβε σαν συνέχεια της επικουρικής θεραπείας με Ταμοξιφαίνη τον ανα

στολέα Αρωματάσης Λετροζόλη (2.5 mg/ ημ) για 5 χρόνια, ενώ στη δεύτερη ομάδα χορη
γήθηκε placebo. Η μελέτη σταμάτησε πρόωρα στα 2.4 χρόνια γιατί τα αποτελέσματα έδει
ξαν μια σημαντική ευνο·ίκή διαφορά σε αυτές που έλαβαν Λετροζόλη. Η ομάδα της 
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Λετροζόλης παρουσίασε 40% μείωση των υποτροπών και των ετεροπλεύρων πρωτοπα
θών καρκίνων του μαστού και έναντι ελεύθερο νόσου χρονικό διάστημα (DFS) 93% ένα
ντι 87% εκείνου της ομάδας του placebo. Επομένως, η χορήγηση Λετροζόλης ή άλλου 
αναστολέα της Αρωματάσης μετά της συμπλήρωση 5ετούς χορηγήσεως Ταμοξιφαίνης σε 

γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο υποτροπής, θεωρείται αναγκαία, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης, αλλά και πολλών άλλων μικρότερων, που αφορούν 

την Εξεμεστάνη και την Αναστραζόλη s 3 ί. 

Το 2004 δημοσιεύθηκε μία άλλη τυχαιοποιημένη μελέτη σε 4 7 42 γυνάικες που έλα
βαν για 2- 3 χρόνια ταμοξιφαίνη και μετά είτε συνέχισαν να λαμβάνουν Ταμοξιφαίνη (1η 
ομάδα) είτε έλαβαν Εξεμεστάνη 25 mg/ημ μετά 31 μήνες παρακολούθησης το DFS ήταν 
σε στατιστικά σημαντικό βαθμό υψηλότερο στην ομάδα που έλαβε Εξεμεστάνη 91.5% 
έναντι 86.8% με αυτές που συνέχισαν Ταμοξιφαίνη 39 . 

Ο χρόνος παρακολουθήσεως στις περισσότερες μελέτες είναι σχετικά μικρός, τα 

αποτελέσματα όμως είναι πολύ ενθαρρυντικά. Η FDA των ΗΠΑ έχει ήδη κάνει δεκτή την 
Αναστραζόλη σαν επικουρική ορμονική θεραπεία στον καρκίνο του μαστού. Είναι σχεδόν 

βέβαιο ότι θα εγκριθούν σύντομα από το FDA σαν επικουρική ορμονική θεραπεία η 
Λετροζόλη και η Εξεμεστάνη. 

Στις 20/1/2005 θα δημοσιευθούν στο Journal of Clinical Oncology οι οδηγίες και 

συστάσεις της ASCO για τους αναστολείς Αρωματάσης 3ης γενιάς. Το Technology 
Assessment Panel της ASCO συστήνει ότι οι αναστολείς Αρωματάσης 3ης γενιάς είναι 
κατάλληλες για επικουρική ορμονική θεραπεία στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με 

καρκίνο του μαστούς και θετικούς ορμονικούς υποδοχείς 40 • 

Το Panel στηρίζεται στα αποτελέσματα πολλών κλινικών δοκιμών που δείχνουν 

«καθαρή και σταθερή βελτίωση στο ελεύθερο νόσου χρονικό διάστημα» με τη χρήση 

Αναστραζόλης, Λετροζόλης και Εξεμεστάνης σε υποομάδες γυναικών με καρκίνο μαστού. 

Όσον αφορά την ολική επιβίωση που είναι ακόμη νωρίς να εκτιμηθεί, το Panel σημει
ώνει «η διαφορά στο ελεύθερο νόσου χρονικό διάστημα συνήθως οδηγεί σε διαφορά και 

στην ολική επιβίωση, όταν υπάρχει μεγάλος χρόνος παρακολουθήσεως των ασθενών». 

Είναι δυνατόν να αντικατασταθεί η Ταμοξιφαίνη σαν επικουρική ορμονική θεραπεία 

είτε εξ αρχής είτε μετά 2- 5 χρόνια από αναστολέα Αρωματάσης. Το «ιδανικό χρονικό 
διάστημα για τη μετάβαση από την Ταμοξιφαίνη σε αναστολέα της Αρωματάσης δεν είναι 

γνωστό». 

Σημειώνεται ότι το Panel συστήνει <<μόνο σε περιπτώσεις που υπάρχει aντένδειξη 
στην χορήγηση Ταμοξιφαίνης, οι αναστολείς Αρωματάσης αποτελούν τον αρχικό ορμονι

κό χειρισμό εκλογής» 10 • 

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι γνωστό αν στους αναστολείς της 

Αρωματάσης υφίσταται το φαινόμενο της «συνεχιζόμενης δράσης μετά τη διακοπή της 

χορηγήσεως» (carry oνer effect) που παρατηρείται στην περίπτωση της Ταμοξιφαίνης. 
Επίσης, είναι ανεπαρκείς οι πληροφορίες για τα επίπεδα και τη δράση των ανδρογόνων 

σε όσες ασθενείς χορηγούνται αναστολείς της Αρωματάσης. 
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4. ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΑΜΟΞΙΦΑΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΑΡΩΜΑΤΑΣΗΣ 

Η ταμοξιφαίνη είναι καλώς ανεκτή και μόνο ένα 5-7% αναγκάζεται να διακόψη τη 
θεραπεία λόγω των επιπλοκών η δυσανεξίας προς το φάρμακο (osb). Ενδεικτικός είναι ο 
πίνακας των επιπλοκών της Ταμοξιφαίνης, της Αναστραζόλης και του συνδυασμού αυτών 

από την μελέτη ATAC 1' 38 . 

Πίνακας 5. Συχνότητα εμφάνισης συγκεκριμένων ανεπιθύμητων ενεργειών στις τρεις ομόδες, 
της Ταμοξιφαίνης, της Αναστραζόλης και του συνδυασμού αυτών, της μελέτης ATAG. 

Ανεπιθύμητες ενέργειες Αναστραζόλη Ταμοξιφαίνη Συνδυασμός 
Ν= 3092 Ν= 3094 Ν= 3097 

Ν % Ν % Ν % 

Εξάψεις 1060 34.4 1229 39.7 1243 i 40.1 
Ναυτία 324 10.5 315 10.2 363 i 11.7 

Κόπωση 483 I 15.6 466 15.1 453 14 

Κατάθλιψη 480 , 15.5 469 15.2 482 ! 15.6 

Μυοσκελετικές διαταραχές 860 I 27.8 660 21.3 685 i 22.1 

Κολπική αιμορραγία 138 
I 

4.5 253 8.2 238 7.7 

Κολπική υπερέκκριση 86 ! 2.8 354 11.4 357 11.5 
i I 

Καρκίνος ενδομητρίου 3 0.1 13 0.5 6 0.3 , 

Κατάγματα 183 
I 

5.9 115 3.7 142 4.6 

Ισχίο 11 
! 

0.4 13 0.4 10 I 0.3 

Σπονδυλική στήλη 23 I 0.7 10 0.3 14 
I 

0.5 
-

Καρπός 36 1.2 25 0.8 27 0.9 

Καρδιαγγειακά νοσήματα 76 I 2.5 59 0.8 68 I 2.2 

Εγκεφαλικά επεισόδικα 31 1.0 65 2.1 51 1.6 

Φλεβικά θρομβοεμβολικά 64 Γ 2.1 109 3.5 124 4 
επεισόδια 

I 

I 
- - I I 

Εν τω βάθει φλέβες 32 
i 

1.0 54 1.7 63 
I 

2.0 

Καταρράκτης 107 I 3.5 116 3.7 105 
! 

3.4 i 

Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι τα εμμηνοπαυσιακά. 50- 60% των γυναικών που παίρνουν 
Ταμοξιφαίνη παραπονούνται για εξάψεις, εφιδρώσεις, ξηρότητα κόλπου, δυσπαρευνία, 

κατάθλιψη, άγχος και κόπωση. Ένα μικρό ποσοστό 2- 5% παρουσιάζει κολπική υπερέκ
κριση ή αιμόρροια οφειλομένη στην aτροφική υπερπλασία του ενδομητρίου από την αγω

νιστική προς τα οιστρογόνα δράση της Ταμοξιφαίνης, μερικές από αυτές παρουσιάζουν 

υπερτροφικούς πολύποδες του ενδομητρίου. 
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Έχει βρεθεί ότι μια μικρή επίδραση στον οφθαλμό υπό την μορφή αμφιβληστροπά

θειας ή κερατίτιδας και γενικά επιβάρυνση σε γυναίκες με προϋπάρχοντα καταρράκτη. 

Αυτές υποβάλλονται σε μεγαλύτερο ποσοστό σε χειρουργική επέμβαση4142 . Γενικώς, δεν 

έχει βρεθεί καμία επικίνδυνη για την όραση επιπλοκή. 

Θρομβοεμβολικά επεισόδια συμβαίνουν συνήθως όταν η Ταμοξιφαίνη συνδυάζεται 

με χημειοθεραπεία, σε ένα μικρό ποσοστό 3- 3.5%. Οι περισσότερες αφορούν επιπολής 
φλέβες, σε υπόστρωμα φλεβίτιδας και μόνο ένα ποσοστό της τάξεως του 1% αφορά σε 
εν τω βάθει φλέβες και χρειάζονται αντιμετώπιση με προσωρινή παύση του φαρμάκου και 

αντιπηκτική αγωγή 13 . 

Έχει αναφερθεί επίσης θρομβοπενία ή λευκοπενία από την Ταμοξιφαίνη, αλλά δεν 

χρειάζεται καμία αντιμετώπιση, είναι σπάνιες και δεν προκαλούν ανησυχία. 

Η πιο σοβαρή επιπλοκή είναι ίσως η αύξηση της επιπτώσεως του καρκίνου του 

ενδομητρίου στις γυναίκες που παίρνουν Ταμοξιφαίνη, λόγω της υπερτροφικής επιδρά

σεως στο ενδομήτριο. Η αύξηση αυτή ανέρχεται στο 0.17% με σχετικό κίνδυνο (RR) 2.2 
σε σχέση με τον πληθυσμό που δεν λαμβάνει Ταμοξιφαίνη'0 · 44· 45 . Η τακτική εξέταση με 

υπερήχους, η δοκιμαστική απόξεση του ενδομητρίου και η υστεροσκόπηση μπορούν να 

προλάβουν σε πρώιμο στάδιο το καρκίνωμα του ενδομητρίου. Από 13 καρκίνους ενδομη
τρίου που ανευρέθηκαν στο υλικό μας 4500 γυναίκες, όλες ανήκαν στο στάδιο Ι και καμία 

δεν κατέληξε από καρκίνο ενδομητρίου. 

Οι επιπλοκές και ανεπιθύμητες ενέργειες των αναστολέων της Αρωματάσης είναι 

ανάλογες των επιπλοκών της Ταμοξιφαίνης όσον αφορά τα εμμηνοπαυσιακά συμπτώματα 

και τα αγγειακά συμβάματα με μικρές διαφορές (Πίνακας 4). Διαφέρουν τα ποσοστά επι
πτώσεως καρκίνου του ενδομητρίου (λιγότερες περιπτώσεις) και την οστεοπενία που 

προκαλούν (περισσότερες περιπτώσεις). 
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