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ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  ΩΟΘΗΚΩΝ
Οη σνζήθεο είλαη έλα δεπγάξη γπλαηθείσλ αλαπαξαγσγηθώλ 

αδέλσλ ,βξίζθνληαη ζηελ ιεθάλε ζε θάζε πιεπξά ηεο κήηξαο

θαη ραξαθηεξίδνληαη απν 2 ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο γηα ηνλ 

αλαπαξαγσγηθό θύθιν ηεο γπλαίθαο.  Οη ιεηηνπξγίεο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ:

1. Σελ παξαγσγή νξκνλώλ 
(νηζηξνγόλα – πξνγεζηεξόλε)  
ππεύζπλεο γηα ηελ αλάπηπμε 
δεπηεξεπόλησλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θύινπ 
θαη ηε ξύζκηζε ηνπ 
αλαπαξαγσγηθνύ θύθινπ.



 Σελ αλάπηπμε θαη απειεπζέξσζε ελόο σαξίνπ ππν ηελ 

επίδξαζε ηεο ζειαθηνηξόπνπ( FSH) θαη σρξηλνηξόπνπ 

(LH) νξκόλεο.



ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΟΘΗΚΩΝ
 Γλσζηόο  σο  "ζησπειόο δνινθόλνο " , ζεξίδεη ηηο γπλαίθεο 

ζηηο ειηθίεο ησλ 50 θαη 60. Είλαη ν 2νο γπλαηθνινγηθόο 
θαξθίλνο κεηά ηνλ θαξθίλν ελδνκεηξίνπ ζε ζπρλόηεηα. Είλαη ε 
ζπρλόηεξε αηηία ζαλάηνπ από γπλαηθνινγηθό θαξθίλν, ν 
πέκπηνο ζε ζπρλόηεηα ζπκπαγήο όγθνο θαη ε πέκπηε αηηία 
ζαλάηνπ ζε γπλαίθεο.

 Ο θαξθίλνο ησλ σνζεθώλ, ζύκθσλα κε ην Εζληθό Ιλζηηηνύην 
Καξθίλνπ ησλ ΗΠΑ (ΝCΙ), είλαη απηόο πνπ εκθαλίδεηαη ζηε 
κία ή θαη ζηηο δύν σνζήθεο .Οη πεξηζζόηεξνη από απηνύο είλαη 
είηε επηζειηαθά θαξθηλώκαηα (πνπ αξρίδνπλ ζηα θύηηαξα ηεο 
επηθάλεηαο ηεο σνζήθεο) είηε θαθνήζεηο όγθνη ησλ θπηηάξσλ 
(πνπ αξρίδνπλ ζηα γελλεηηθά θύηηαξα ησλ σαξίσλ).



• Τπάξρνπλ πεξηζζόηεξνη από 30 δηαθνξεηηθνί ηύπνη 

θαξθίλνπ ηεο σνζήθεο, πνπ θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηνλ 

ηύπν ηνπ θπηηάξνπ όπνπ αξρίδεη ε 

θαθνήζεηα.(επηζειηαθόο,βιαζηηθώλ θπηηάξσλ,&όγθνη 

ζπλδεηηθνύ ηζηνύ).

• Τπνινγίδεηαη όηη 1 ζηηο 57 γπλαίθεο ζα λνζήζνπλ από 

θαξθίλν σνζεθώλ θαη νη 2 ζηηο 3 από απηέο πνπ λνζνύλ 

νδεγνύληαη ζην ζάλαην εαλ δελ δηαγλσζηεί έγθαηξα.. Η 

πεληαεηήο επηβίσζε από 37% αλέβεθε ζην 44% ιόγσ ηεο 

εμέιημεο ηεο ζεξαπείαο.



Αμφοτερόπλευρος επιθηλιακός καρκίνος ωοθηκών



ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΚΙΝΔΤΝΟΤ
Οι ακριβείσ αιτίεσ για τουσ περιςςότερουσ καρκίνουσ τησ 

ωοθήκησ είναι άγνωςτοι. Μόνο 5% έωσ 10% όλων των 
καρκίνων τησ ωοθήκησ είναι κληρονομικοί. 

 Μία ή περιςςότερεσ ςυγγενείσ πρώτου βαθμού (μητέρα, 
αδελφή, θυγατέρα) με καρκίνο ωοθήκησ ή μαςτού

 Οικογενειακό ιςτορικό μαςτού, ενδομήτριου ή/και καρκίνου 
εντέρου

 Ιςτορία μη γονιμότητασ ή χρήςη φαρμάκων γονιμότητασ

 Μια μετάλλαξη ςτο γονίδιο BRCA 1 ή BRCA 2 (γνωςτό ωσ 
γονίδιο καρκινικήσ ευπάθειασ μαςτού-ωοθήκησ)



 Διατροφή και τρόπος ζωής. Η ζπρλόηεηα ηεο λόζνπ είλαη 

απμεκέλε ζηηο γπλαίθεο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξώλ θαη 

ειαηηώλεηαη ζηηο ρώξεο πνπ ε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε 

δσηθνύ ιίπνπο είλαη ρακειή. 

 Ηιηθία

 Κάπληζκα



ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ
Δελ ππάξρνπλ κεγάια ζπκπηώκαηα πάξα κόλν αξγά ζηελ 

αλάπηπμή ηνπ

 Κνηιηαθά ζπκπηώκαηα – ζπρλά απν ηελ κεηάζηαζε ζε πεξηνρέο 

ηεο θνηιηάο 

 Κνηιηαθό νίδεκα

 Σπκπαληζκόο 

 Κνηιηαθόο πόλνο

 Δπζπεςία

 Αζθίηεο 

 Ναπηία 



 Δπζθνηιηόηεηά ή δηάξξνηα  δπζιεηηνπξγίεο ή αιιαγεο ζηηο 

ζπλήζεηεο θέλσζεο θαη νύξεζεο.

 Απώιεηα όξεμεο

 Αδηαζεζία 

 Μεηαβνιέο βάξνπο – αύμεζε ή ειάηησζε 

 Απώιεηα ελεξγεηηθόηεηαο – εμάληιεζε 

 Σξηρνθύηα – δεξκαηηθέο αιινηώζεηο 

 Αλσκαιία πεξηόδνπ

 Αζπλήζηζηε θνιπηθή αηκνξξαγία 

 Πόλνο ζηελ πιάηε 



ΔΙΑΓΝΩΗ
 Γπλαηθνινγηθή εμέηαζε

 Δηαθνιπηθό ππέξερν

 Αμνληθή θνηιίαο

 Εμέηαζε αίκαηνο CA 125

 Εξεπλεηηθή ιαπαξνηνκία (ρεηξνπξγηθή δηαδηθαζία πνπ 

εμεηάδεη ηελ θνηιηαθή θνηιόηεηα)



ΣΑΔΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΡΚΙΝΟΤ
Ο εντοπιςμόσ τησ έκταςησ τησ εξάπλωςησ του καρκίνου ονομάζεται 

"ςταδιοποίηςη". Η ςταδιοποίηςη του καρκίνου βοηθάει τουσ 
γιατρούσ να αποφαςίςουν το είδοσ τησ θεραπευτικήσ αγωγήσ.

 τάδιο I – Ο καρκίνοσ βρίςκεται ςτη μία ή και ςτισ δύο ωοθήκεσ.

 τάδιο ΙΙ – Ο καρκίνοσ βρίςκεται ςτη μία ή και ςτισ δύο ωοθήκεσ 
και έχει εξαπλωθεί ςε άλλα κοντινά όργανα.

 Υάςη ΙΙΙ – Ο καρκίνοσ έχει εξαπλωθεί ςτα εςωτερικά τοιχώματα 
τησ κοιλιάσ, των εντέρων ή των λεμφαδένων τησ κοιλιάσ και τησ 
λεκάνησ.

 τάδιο IV – Ο καρκίνοσ έχει εξαπλωθεί έξω από την κοιλιά, για 
παράδειγμα, ςτο ςυκώτι, ςτουσ πνεύμονεσ ή ςε μακρινούσ 
λεμφαδένεσ.



ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ο ηύπνο ηεο ζεξαπείαο εμαξηάηαη απν ην κέγεζνο θαη ηνλ ηύπν 

ηνπ σνζεθηθνύ όγθνπ , ηελ ειηθία, ηα ζπκπηώκαηα θαη ηελ 
επηζπκία ή όρη ηεο γπλαίθαο λα έρεη θαη άιια παηδηά ζην 
κέιινλ . Αληηκεηώπηζε πνπ κπνξεί λα ζπζηήζεη ν γηαηξόο ζε 
πεξηπηώζεηο κε κεγάιεο όγθνπο πνπ πξνθαινύλ πξνβιήκαηα 
είλαη :

1. Υεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε (νιηθή εμαίξεζε κε παξαθείκελα 
όξγαλα όπσο κήηξα, ζάιπηγγεο). ηνρεύεη ζηελ νιηθή 
εμαίξεζε ηεο βιάβεο ή ζηε κείσζε ηνπ θνξηίνπ λόζνπ.

2. Υεκεηνζεξαπεία  (με τον ςυνδυαςμό των φαρμάκων 
πακλιταξέλη και καρβοπλατίνα )



 3.   Η πξνζζήθε λένπ θαξκάθνπ, πνπ ιέγεηαη     

<<μπεβασιζουμάμπη>> , ζε ζπλδπαζκό κε ρεκεηνζεξαπεπηηθή 

αγσγή .



ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ

 πλνπηηθά κπνξνύκε λα πνύκε νηη ν θαξθίλνο ηεο σνζήθεο απνηειεί 
ην 2ν ζε ζπρλόηεηα θαξθίλν ζην γπλαηθείν γελεηηθό ζύζηεκα 
ζύκθσλα κε πξόζθαηεο κειέηεο. Δελ έρεη θαιά ζεξαπεπηηθά 
απνηειέζκαηα δηόηη όηαλ δηαγλσζζεί ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο 
έρεη δηαδνζεί θαη δηεζήζεη θαη άιια όξγαλα.

 Είλαη ζεκαληηθό λα γίλνληαη ηαθηηθνί πξνιεπηηθνί ειέγρνη θαη λα 
ελεκεξώλελαηη ν ζεξάπσλ ηαηξόο,ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ 
θάπνηα άπό ηα αλαθεξόκελα ζπκπηώκαηα.

 Εθείλν πνπ επρόκαζηε λα δνύκε ζην ζύληνκν κέιινλ είλαη λα 
ππάξμεη θαη εθαξκνζηεί ελα πξόγξακκα αλάινγν κε εθείλν ηεο 
αλίρλεπζεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο πνπ έρεη ζώζεη 
θαη ζσδεη θαζεκεξηλά πνιιεο ρηιίαδεο δσέο!



 Καθώς ο καρκίνος είναι μια πολσπαραγονηική νόζος με 

πολλές μορθές δεν είναι εύκολο να πούμε όηι βρήκαμε ή 

μπορούμε ίζως ζηο άμεζο μέλλον να βρούμε ηο θάρμακο 

για ηη θεραπεία ηοσ. Γι ασηό ζηην περίπηωζη ασηή η ρήζη 

ηοσ παηέρα ηης ιαηρικής, Έλληνα, Ιπποκράηη "Κάλλιον 

προλαμβάνειν ή θεραπεύειν" ( (Καλύηερα να προλαμβάνεις 

από ηο να θεραπεύεις) είναι ακόμα περιζζόηερο ζημανηική!



Α ΕΤΥΑΡΙΣΟΤΜΕ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α !


