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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας και ο καρκίνος του μαστού αποτελούν τις πιο συχνές κακοήθειες του 
γεννητικού συστήματος που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη. Οι μεταβολές που συμβαίνουν στην 
κυτταρολογία και την μορφολογία του τραχήλου της μήτρας κατά τη διάρκεια της φυσιολογικά 
εξελισσόμενης εγκυμοσύνης δυσχεραίνουν τη διάγνωση του τραχηλικού καρκινώματος. Τα κλινικά 
ευρήματα, ο κυτταρολογικός έλεγχος και η κολποσκόπηση συμβάλλουν καθοριστικά στη διαγνωστική 
προσέγγιση της νόσου, ωστόσο όμως η κλινική υποψία κακοήθειας επιβεβαιώνεται με την ιστολογική 
εξέταση της τραχηλικής αλλοίωσης. Η θεραπευτική προσέγγιση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας κατά 
την κύηση αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος μαιευτήρας – 
γυναικολόγος σε συνεργασία με ογκολόγο, κυτταρολόγο, ακτινολόγο, ακτινοθεραπευτή και νεογνολόγο σε 
ειδικά οργανωμένα κέντρα. Η χειρουργική θεραπεία σε συνδυασμό με την ακτινοθεραπεία και τη 
χημειοθεραπεία εξαρτάται από το στάδιο της νόσου και την ηλικία της εγκυμοσύνης. Στην παρούσα εργασία 
με βάση τα σύγχρονα δεδομένα επιχειρείται μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση του καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας κατά την κύηση, αναφορικά κυρίως με τη διάγνωση και την αντιμετώπιση, η ορθή 
γνώση των οποίων συμβάλλει στη διασφάλιση του καλύτερου δυνατού προγνωστικού αποτελέσματος. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η ανεύρεση καρκίνου στη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης δεν είναι σύνηθες φαινόμενο. Ο 
καρκίνος στις έγκυες εμφανίζεται περίπου με 
συχνότητα μιας περίπτωσης κάθε 1000 
εγκυμοσύνες [1]. Νεότερα δεδομένα έδειξαν 
ότι η επίπτωση του καρκίνου στην 
εγκυμοσύνη είναι ακόμη μεγαλύτερη και 
υπολογίζεται ότι αφορά σε 145.4 περιπτώσεις 

κάθε 100.000 κυήσεις [2]. Οι καρκίνοι που 
σχετίζονται με την εγκυμοσύνη έχουν αυξηθεί 
τα τελευταία χρόνια, αύξηση η οποία κατά 
κύριο λόγο οφείλεται στην αύξηση της ηλικίας 
τεκνοποίησης των σύγχρονων γυναικών. 
Επίσης, οι εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονται 
σήμερα οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης έχουν αυξήσει σημαντικά την 
πιθανότητα διάγνωσης του καρκίνου. Οι 
κακοήθειες που παρατηρούνται πιο συχνά 
στην εγκυμοσύνη είναι οι κακοήθειες του 
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γεννητικού συστήματος, ο καρκίνος του 
θυρεοειδούς αδένα, η λευχαιμία, το λέμφωμα 
και το κακόηθες μελάνωμα [3]. 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται με 
βάση τη συστηματική παράθεση και 
επεξεργασία των σύγχρονων βιβλιογραφικών 
δεδομένων η ανασκόπηση του καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας κατά την εγκυμοσύνη, 
αναφορικά κυρίως με τη διάγνωση, την 
αντιμετώπιση και την πρόγνωση, η ορθή 
γνώση των οποίων είναι δυνατόν να 
συμβάλλει στη διασφάλιση κατά το μέγιστο 
δυνατό της καλύτερης υγείας της μητέρας και 
του καλύτερου περιγεννητικού 
αποτελέσματος. 

 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ 
ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ 

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας 
είναι ένας από τους συχνότερα απαντώμενους 
καρκίνους στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και 
εκτιμάται ότι αφορά σε 1: 1000 έως 1: 5000 
κυήσεις. Ακολουθούν ο καρκίνος του μαστού 
ο οποίος υπολογίζεται ότι αφορά σε 1: 3000 
έως 1: 10000 εγκυμοσύνες, το κακόηθες 
μελάνωμα το οποίο απαντάται σε 1: 1000 έως 
1: 10.000 και ο καρκίνος των ωοθηκών ο 
οποίος είναι εξαιρετικά σπάνιος και εκτιμάται 
ότι αφορά περίπου σε 1: 10.000 έως 1: 100.000 
κυήσεις [4-7]. Πιο συγκεκριμένα, ο Smith και 
οι συνεργάτες του αναλύοντας τα 
αποτελέσματα των μελετών τους έδειξαν ότι η 
επίπτωση του καρκίνου του τραχήλου της 
μήτρας κατά την κύηση αφορά σε 0.8 έως 1.5 
περιπτώσεις ανά 10.000 γεννήσεις. Επίσης, με 
βάση τα νεότερα βιβλιογραφικά δεδομένα 
εκτιμάται ότι η επίπτωση του καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας κατά την εγκυμοσύνη 
φαίνεται να φθίνει τα τελευταία χρόνια, 
πιθανότατα λόγω της αυξημένης ενημέρωσης 
του κοινού και της βελτίωσης του 

προληπτικού ελέγχου που συμβάλλουν στην 
πρωιμότερη διάγνωση της νόσου [8, 9]. 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Η διάγνωση του καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας στις έγκυες δεν είναι 
εύκολη. Οι φυσιολογικές μεταβολές που 
υφίσταται ο τράχηλος κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης δυσχεραίνουν την κλινική 
διάγνωση της νόσου. Η διάγνωση στηρίζεται 
στο ιστορικό, την κλινική εξέταση, τον 
κυτταρολογικό έλεγχο του τραχήλου, την 
κολποσκόπηση, την κατευθυνόμενη υπό 
κολποσκοπικό έλεγχο βιοψία, καθώς και τον 
απεικονιστικό έλεγχο [10], όπως φαίνεται και 
στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 1).  

 

Πίνακας 1. Σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση του 
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας κατά την κύηση 

x ιστορικό 
x κλινική εξέταση 
x κυτταρολογικός έλεγχος 
   του τραχήλου της μήτρας 

x κολποσκόπηση 
x κατευθυνόμενη βιοψία  
x κωνοειδής εκτομή 
x υπερηχογράφημα 
x μαγνητική τομογραφία 

 

Η κολπική αιμορραγία αποτελεί το πιο κοινό 
σύμπτωμα και παρατηρείται στο 50% περίπου 
των περιπτώσεων. Στα αρχόμενα στάδια της 
νόσου και μέχρι τη στιγμή της διάγνωσης οι 
ασθενείς συνήθως είναι ασυμπτωματικοί. 
Αργότερα, εμφανίζονται κιτρινωπές, 
σκουρόχρωμες ή αιματηρές κολπικές 
εκκρίσεις και ήπιος πόνος στο υπογάστριο. 
Στα πιο προχωρημένα στάδια ο πόνος στην 
οσφυϊκή χώρα, η αιματουρία, οι διαταραχές 
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της ούρησης και οι διαταραχές της 
λειτουργίας του εντέρου αποτελούν συνήθη 
συμπτώματα της νόσου [11].  

Η παθολογοανατομία του τραχήλου θα 
πρέπει να ελέγχεται σε κάθε έγκυο γυναίκα 
που παρουσιάζει αιμορραγία από τον κόλπο, 
προκειμένου να μη διαφύγει κάποιο 
καρκίνωμα της περιοχής του τραχήλου της 
μήτρας. Δεν υπάρχει διαφορά στην εμφάνιση 
νεοπλασματικών κυτταροπαθολογικών 
ευρημάτων ανάμεσα σε έγκυες και μη έγκυες 
γυναίκες. Εκτιμάται ότι το 1.2% των ασθενών 
με παθολογικό τεστ Παπανοκολάου έχουν 
τραχηλικό καρκίνωμα [12, 13]. Ωστόσο όμως, 
είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο 
κυτταρολόγος ότι το υπό εξέταση υλικό αφορά 
σε έγκυο γυναίκα, προκειμένου να λάβει 
υπόψη τις αλλαγές στην κυτταρολογία του 
τραχήλου της μήτρας που χαρακτηρίζουν την 
φυσιολογικά εξελισσόμενη εγκυμοσύνη [14].  

Στις περιπτώσεις εκείνες που 
διαπιστώνονται παθολογικά κυτταρολογικά 
ευρήματα οι έγκυες θα πρέπει να 
υποβάλλονται σε κολποσκοπικό έλεγχο. Η 
κολποσκόπηση της εγκύου είναι δύσκολη, 
λόγω του ότι ο τράχηλος στην εγκυμοσύνη 
υπερτρέφεται και διογκώνεται με αποτέλεσμα 
να απαιτούνται πολλά κολποσκοπικά πεδία 
προκειμένου να ελεγχθεί ολόκληρη η ζώνη 
μετάπτωσης [15]. Στη διάρκεια της κύησης τα 
χαρακτηριστικά κολποσκοπικά ευρήματα δεν 
διαφέρουν από εκείνα των μη εγκύων 
γυναικών. Η μη ικανοποιητική 
κολποσκόπηση δεν είναι συχνή, καθόσον η 
ζώνη μετάπτωσης είναι ορατή στο 90% – 100% 
των περιπτώσεων [16]. Ωστόσο όμως, η 
κολποσκόπηση από μόνη της δεν είναι 
επαρκής να διαχωρίσει τις προκαρκινικές 
αλλοιώσεις από τις διεισδυτικές βλάβες του 
τραχήλου της μήτρας. Η διάγνωση του 
διηθητικού καρκινώματος του τραχήλου 
τίθεται με την κολποσκοπικά κατευθυνόμενη 

βιοψία [17]. Η βιοψία με την καθοδήγηση του 
κολποσκοπίου μπορεί να γίνει με ασφάλεια 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η 
ευαισθησία και η ειδικότητα της 
κατευθυνόμενης βιοψίας σε σχέση με την 
τελική διάγνωση της βλάβης υπολογίζεται ότι 
είναι 83.7% και 95.9%, αντίστοιχα. Συνήθως 
ακολουθεί μικρή αιμορραγία από την περιοχή 
της λήψης του ιστοτεμαχίου η οποία μπορεί 
να ελεγχθεί με παρατεταμένη πίεση του 
σημείου. Άλλες σοβαρότερες επιπλοκές, όπως 
η έκλυση πρόωρου τοκετού και η πρόωρη ρήξη 
των εμβρυικών υμένων δεν είναι συχνές μετά 
από την εκτέλεση βιοψίας στον τράχηλο της 
μήτρας [14]. 

Η κωνοειδής εκτομή θα πρέπει να 
εκτελείται στις περιπτώσεις εκείνες που 
υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ύπαρξης 
διηθητικού καρκινώματος του τραχήλου της 
μήτρας, προκειμένου να επιτελεσθεί αλλαγή 
του πλάνου αντιμετώπισης των εγκύων 
αυτών.  Περισσότερο ύποπτες θεωρούνται οι 
έγκυες των οποίων τα κυτταρολογικά τεστ 
δείχνουν υψηλού βαθμού αλλοιώσεις και η 
κολποσκόπηση δεν είναι ικανοποιητική. 
Παρόλα αυτά όμως, οι σοβαρές επιπλοκές που 
συνοδεύουν την επέμβαση μεταθέτουν την 
εκτέλεση της κωνοειδούς εκτομής στις 
περισσότερες περιπτώσεις για την περίοδο 
μετά τον τοκετό [18, 19]. Η πιο συχνή επιπλοκή 
της κωνοειδούς εκτομής στη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης είναι η πρόκληση αιμορραγίας. 
Η αιμορραγία αφορά στο 5% των 
περιπτώσεων, όταν η επέμβαση γίνει στο 
πρώτο ή στο δεύτερο τρίμηνο της κύησης και 
στο 10% των ασθενών, όταν η επέμβαση γίνει 
στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Επίσης, η 
εμβρυική απώλεια, η έκλυση πρόωρου τοκετού 
και η εκδήλωση χοριοαμνιονίτιδας αποτελούν 
άλλες σοβαρές επιπλοκές μετά από την 
εκτέλεση κωνοειδούς εκτομής. Ο κίνδυνος της 
αιμορραγίας και ο κίνδυνος της αποβολής του 
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εμβρύου παρατηρείται ελαττωμένος στις 
περιπτώσεις εκείνες που η επέμβαση αφορά 
στο δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, 
ανάμεσα στην 14η και την 20η εβδομάδα της 
κύησης [20, 21]. Η ενδοτραχηλική απόξεση 
στις έγκυες αντενδείκνυται, επειδή αυξάνει 
τον κίνδυνο πρόωρης ρήξης των εμβρυικών 
υμένων και έκλυσης πρόωρου τοκετού [10]. 

Τέλος, η χρήση των σύγχρονων 
απεικονιστικών μεθόδων, όπως είναι το 
υπερηχογράφημα και η μαγνητική 
τομογραφία θεωρείται καθοριστική στη 
διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας των εγκύων γυναικών 
[22]. Ιδιαίτερα η τομογραφία μαγνητικού 
συντονισμού έχει προσφέρει σημαντικά τα 
τελευταία χρόνια στον σχεδιασμό του πλάνου 
αντιμετώπισης του τραχηλικού καρκινώματος 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης [23]. 

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για 
την αντιμετώπιση των εγκύων με καρκίνο του 
τραχήλου της μήτρας δεν υπάρχουν. Γενικά, η 
διάσωση της ζωής της μητέρας, η επαρκής 
θεραπευτική αντιμετώπιση των ιάσιμων 
κακοηθειών, η προσπάθεια προστασίας του 
εμβρύου και του νεογνού από τις επιβλαβείς 
επιδράσεις της αντινεοπλασματικής 
θεραπείας καθώς και η προσπάθεια 
διατήρησης ακέραιου του αναπαραγωγικού 
συστήματος της μητέρας, προκειμένου να 
επιτευχθούν μελλοντικές κυήσεις θα πρέπει να 
αποτελούν τους τελικούς στόχους της 
ενδεικνυόμενης σύγχρονης διαθέσιμης 
θεραπείας για τον καρκίνο κατά την 
εγκυμοσύνη [24].  

Στις βασικές αρχές αντιμετώπισης του 
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας κατά την 
κύηση περιλαμβάνονται η συστηματική 

παρακολούθηση της εγκύου, η συνεχής 
εκτίμηση της κατάστασης του εμβρύου, η 
χειρουργική αντιμετώπιση της νόσου, η 
χημειοθεραπεία, η ακτινοθεραπεία και η 
επιλογή του καταλληλότερου χρόνου και 
τρόπου του τοκετού, όπως φαίνονται και στον 
παρακάτω πίνακα (πίνακας 2).  

 

Πίνακας 2. Σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση του 
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας κατά την κύηση 

x συστηματική παρακολούθηση της εγκύου 
x συνεχής εκτίμηση του εμβρύου 
- βιομετρία 
- μέτρηση όγκου αμνιακού υγρού 
- Doppler ομφαλικών αγγείων 
- NST 

x χειρουργική θεραπεία 
- λεμφαδενεκτομή 
- ριζική τραχηλεκτομή 

x ακτινοθεραπεία 
x χημειοθεραπεία 
x επιλογή του χρόνου τοκετού 
x επιλογή του τρόπου τοκετού 
x διακοπή της κύησης ? 

 

Οι ασθενείς με καρκίνο του τραχήλου 
της μήτρας στη διάρκεια της εγκυμοσύνης θα 
πρέπει να παρακολουθούνται στενά σε ειδικά 
οργανωμένα κέντρα από εξειδικευμένη ομάδα 
γιατρών που θα πρέπει να περιλαμβάνει 
μαιευτήρα – γυναικολόγο, ογκολόγο, 
κυτταρολόγο, ακτινολόγο, ακτινοθεραπευτή 
και νεογνολόγο. Σε κάθε περίπτωση 
επιβάλλεται η συνεχής και εντατική 
παρακολούθηση της κατάστασης του 
εμβρύου. Η συχνή υπερηχογραφική εκτίμηση 
της εμβρυικής ανάπτυξης, η εκτίμηση του 
όγκου του αμνιακού υγρού (AFI – Amniotic 
Fluid Index) ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 
ο έλεγχος με Doppler υπερηχογραφία της 
ροής του αίματος στα ομφαλικά αγγεία και ο 
καρδιοτοκογραφικός έλεγχος ηρεμίας (NST – 
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Non Stress Test) μετά από την 28η εβδομάδα 
της εγκυμοσύνης και μέχρι τον τερματισμό 
αυτής αποτελούν επιτακτική ανάγκη για κάθε 
πάσχουσα από τη νόσο έγκυο [25].  

Η αρχική ενδεδειγμένη σύγχρονη 
θεραπευτική προσέγγιση του καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας στη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης εξαρτάται από το στάδιο της 
νόσου και την ηλικία της κύησης. Εκτιμάται 
ότι το 70% – 80% των εγκύων με καρκίνο του 
τραχήλου της μήτρας διαγιγνώσκονται στο 
στάδιο Ι, το 11% – 20% στο στάδιο ΙΙ, το 3% – 
8% στο στάδιο ΙΙΙ και το 0% – 3% στο στάδιο 
IV [26-28]. Στο στάδιο ΙΑ1 πολλοί 
υποστηρίζουν ότι η καλύτερη προσέγγιση του 
μικροδιηθητικού καρκινώματος που έχει 
διαγνωσθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
είναι η παρακολούθηση με κολποσκόπηση 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κάθε έναν με 
δύο μήνες σε όλη τη διάρκεια της κύησης και η 
επανεκτίμηση της ασθενούς έξι εβδομάδες 
μετά από τον τοκετό με κυτταρολογική 
εξέταση του τραχήλου και κολποσκόπηση [29]. 
Στο στάδιο ΙΑ2, ΙΒ και ΙΙΑ η αντιμετώπιση της 
νόσου εξαρτάται από την ηλικία της 
εγκυμοσύνης. Αν η διάγνωση γίνει μετά από 
την 16η εβδομάδα της κύησης η αναμονή 
μέχρι την πνευμονική ωρίμανση του εμβρύου 
για την έναρξη της ενδεικνυόμενης θεραπείας 
από τους περισσότερους ερευνητές θεωρείται 
απαραίτητη [30, 31]. Στο πλάνο της 
χειρουργικής αντιμετώπισης των εγκύων με 
τραχηλικό καρκίνωμα έχουν θέση η 
λεμφαδενεκτομή και η ριζική τραχηλεκτομή. 
Η πυελική λεμφαδενεκτομή συνιστάται για 
την ταυτοποίηση της υψηλού κινδύνου νόσου, 
η οποία δεν επιτρέπει τη συνέχιση της 
εγκυμοσύνης. Η πυελική λεμφαδενεκτομή με 
ανοικτή ή λαπαροσκοπική προσπέλαση θα 
μπορούσε να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση 
των χειρουργικών χειρισμών στη μήτρα και 
κατά συνέπεια στην αποφυγή έναρξης 

πρόωρης μυομητρικής δραστηριότητας [32-
34]. Η ριζική τραχηλεκτομή μπορεί να γίνει 
διά της κοιλιακής ή της κολπικής οδού. Η 
εμπειρία της επέμβασης στην εγκυμοσύνη 
είναι πολύ περιορισμένη και οι τεχνικές 
απαιτούν εξειδικευμένες χειρουργικές 
μεθόδους, οι οποίες μπορεί να συνεπάγονται 
μεγάλη απώλεια αίματος, ενώ πιθανή 
θεωρείται επίσης και η εμβρυική απώλεια [35, 
36].  

Στα προχωρημένα στάδια της νόσου 
(ΙΙΒ, ΙΙΙ και IV) οι περισσότεροι από τους 
ερευνητές θεωρούν απαραίτητη την άμεση 
έναρξη της θεραπευτικής αντιμετώπισης του 
καρκίνου με χημειοθεραπεία, ακολουθούμενη 
από ακτινοθεραπεία. Για τις έγκυες που 
βρίσκονται στο IB/IIA και IIB – IVA στάδια 
του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και 
διανύουν το πρώτο μισό τη κύησης η 
ενδεικνυόμενη θεραπεία είναι η ριζική 
υστερεκτομή και επικουρική 
χημειοακτινοθεραπεία [37]. Ο Duarte και οι 
συνεργάτες του αναλύοντας τα αποτελέσματα 
πρόσφατης μελέτης τους έδειξαν ότι ο 
συνδυασμός χημειοθεραπείας και ακτινο-
θεραπείας έχει οδηγήσει σε μια αύξηση της 
τάξης του 12% της πενταετούς επιβίωσης σε 
σχέση με τη χρήση της ακτινοθεραπείας ως 
μονοθεραπεία [38]. Για τις περιπτώσεις εκείνες 
που η διάγνωση του καρκίνου γίνει στο 
δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, μετά από 
την πνευμονική ωρίμανση του εμβρύου 
συστήνεται καισαρική τομή η οποία πρέπει να 
ακολουθείται από την εφαρμογή χημειο-
θεραπείας και ακτινοθεραπείας. Παρόμοια, η 
εκτέλεση καισαρικής τομής σε συνδυασμό με 
ακτινοχημειοθεραπεία έχει θέση σε 
τελειόμηνες εγκυμοσύνες επί ώριμων εμβρύων 
[29]. 

Γενικά, η χημειοθεραπεία θα πρέπει να 
μετατίθεται για το δεύτερο ή τρίτο τρίμηνο της 
εγκυμοσύνης. Η χρήση των 
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χημειοθεραπευτικών φαρμάκων αντενδείκ-
νυται στο πρώτο τρίμηνο. Από τα 
χημειοθεραπευτικά φάρμακα η Cisplatin έχει 
αποδειχθεί ως η πλέον αποτελεσματική στην 
αντιμετώπιση του καρκίνου του τραχήλου της 
μήτρας κατά τη διάρκεια του δευτέρου και 
τρίτου τριμήνου της κύησης [39]. Εναλλακτική 
χημειοθεραπευτική επιλογή με καλά 
αποτελέσματα, αλλά λιγότερο ασφαλής θα 
μπορούσε να αποτελέσει η χορήγηση 
Paclitaxel – Carboplatin [40, 41]. Παρόλα 
αυτά, η έκλυση πρόωρου τοκετού, η 
προεκλαμψία, η καθυστέρηση της 
ενδομήτριας ανάπτυξης του εμβρύου και η 
παροδική λευκοπενία του νεογνού 
συμπεριλαμβάνονται στις πιθανές επιπλοκές 
μετά από τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών 
φαρμάκων σε έγκυες που διανύουν το δεύτερο 
ή το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης [42, 43]. 
Συχνά η χορήγηση των χημειοθεραπευτικών 
φαρμάκων συνοδεύεται από τους αυξητικούς 
παράγοντες οι οποίοι επιτελούν αιματολογική 
υποστήριξη των ασθενών που βρίσκονται υπό 
χημειοθεραπεία για την αντιμετώπιση του 
καρκίνου κατά την κύηση [44]. Αντίθετα, η 
ακτινοθεραπεία ως συμπληρωματική 
θεραπεία της χειρουργικής επέμβασης ή της 
χημειοθεραπείας θα πρέπει να αναβάλλεται 
για το διάστημα μετά τον τοκετό, για το λόγο 
ότι οι δόσεις της ακτινοβολίας που 
χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του 
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας είναι πολύ 
υψηλότερες από εκείνες που 
χρησιμοποιούνται στη διαγνωστική 
ακτινολογία, με αποτέλεσμα το έμβρυο να 
εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο [45]. Η 
διακοπή της εγκυμοσύνης στο πρώτο τρίμηνο 
θεωρείται ότι δεν επηρεάζει προς το καλύτερο 
την πρόγνωση της νόσου. Σε κάθε περίπτωση 
όμως το ζευγάρι θα πρέπει να ενημερώνεται 
σχετικά με τους θεραπευτικούς χειρισμούς που 
απαιτούνται μετά το πρώτο τρίμηνο της 
εγκυμοσύνης και τους κινδύνους που 

απορρέουν από αυτούς. Η εκλεκτική διακοπή 
της κύησης έχει ένδειξη μόνο για τις έγκυες 
εκείνες που διανύουν το πρώτο τρίμηνο της 
εγκυμοσύνης και βρίσκονται στο τελικό 
στάδιο της νόσου [37].  

Η καταλληλότερη επιλογή του χρόνου 
και του τρόπου αποπεράτωσης του τοκετού σε 
έγκυες με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας 
εξαρτάται κυρίως από την παρουσία ή όχι 
επιπλοκών της νόσου. Σε περίπτωση 
ενδομήτριας ασφυξίας του εμβρύου 
επιβάλλεται η άμεση πρόκληση του τοκετού με 
όλες τις πιθανές σοβαρές συνέπειες που 
συνεπάγεται η προωρότητα. Σε 
ασυμπτωματικές μορφές της νόσου και όταν 
δεν υπάρχουν σημεία εμβρυϊκής δυσχέρειας ο 
τοκετός προτιμάται κατά το δυνατόν προς το 
τέρμα της κύησης, και σε κάθε περίπτωση μετά 
από την επίτευξη της πνευμονικής ωρίμανσης 
του εμβρύου. Η επιλογή του καταλληλότερου 
τρόπου του τοκετού έχει αποτελέσει 
αντικείμενο αντιπαράθεσης και διχογνωμίας 
στην σύγχρονη μαιευτική κλινική πράξη. 
Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές οι γυναίκες 
αυτές μπορούν να γεννήσουν φυσιολογικά, 
ενώ άλλοι προτείνουν προγραμματισμένη 
καισαρική τομή. Οι περισσότεροι πάντως 
συμφωνούν ότι ο φυσιολογικός τοκετός μέσω 
ενός τραχήλου, όπου έχει εντοπισθεί 
κακοήθεια δεν αυξάνει την εξάπλωση της 
νόσου, αλλά μπορεί να προκαλέσει βαριά 
αιμορραγία απειλητική για τη ζωή της 
ασθενούς, εκτεταμένες ρήξεις στον 
πυελογεννητικό σωλήνα ή και ακόμη να 
συντελέσει στην εμφύτευση κακοήθων ιστών ή 
κυττάρων στην περιοχή της περινεοτομίας [4]. 

 

ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

Η πρόγνωση του καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας στις έγκυες εξαρτάται 
κυρίως από την ηλικία της εγκυμοσύνης και το 
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στάδιο της νόσου. Μελέτες έδειξαν ότι 
προκαρκινικές τραχηλικές αλλοιώσεις που 
διαγνώσθηκαν κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης υποχώρησαν ή και 
εξαφανίσθηκαν μετά από τον τοκετό σε 
ποσοστό 10% – 70%. Οι ίδιοι ερευνητές έδειξαν 
ότι οι προκαρκινικές αλλοιώσεις σε ποσοστό 
25% – 47% παρέμειναν οι ίδιες και μετά από 
τον τοκετό, ενώ σε ποσοστό 3% – 30% 
παρατηρήθηκε επιδείνωση των βλαβών [46, 
47]. Ο Morimura και οι συνεργάτες του το 
2002, και πιο πρόσφατα ο Monego και η 
ερευνητική του ομάδα αναλύοντας τα 
αποτελέσματα των μελετών τους έδειξαν ότι οι 
έγκυες με διηθητικό καρκίνο του τραχήλου της 
μήτρας έχουν καλύτερη πρόγνωση συγκριτικά 
με τις μη έγκυες γυναίκες [48, 49]. Η πρόγνωση 
για τη μητέρα δε φαίνεται να επηρεάζεται στις 
περιπτώσεις εκείνες που η διάγνωση του 
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας γίνει μετά 
από την 16η εβδομάδα της κύησης και η 
ενδεικνυόμενη θεραπευτική αντιμετώπιση 
εφαρμοστεί μετά από την επίτευξη της 
πνευμονικής ωρίμανσης του εμβρύου [47]. 
Αντίθετα, η πρόγνωση για το έμβρυο 
επηρεάζεται από το είδος και τη χρονική 
στιγμή εφαρμογής της θεραπείας, καθόσον η 
νεογνική νοσηρότητα και θνησιμότητα 
σχετίζεται με την προωρότητα [50-52]. 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αποτελεί 
μια σπάνια, αλλά ταυτόχρονα υπαρκτή 
νοσολογική οντότητα την οποία καλείται να 
αντιμετωπίσει ο σύγχρονος – μαιευτήρας 
γυναικολόγος σε συνεργασία με ογκολόγο, 
κυτταρολόγο, ακτινολόγο, ακτινοθεραπευτή 
και νεογνολόγο σε ειδικά οργανωμένα 
κέντρα. Η κυτταρολογία του τραχήλου της 
μήτρας θα πρέπει να ελέγχεται σε κάθε έγκυο 
γυναίκα που παρουσιάζει αιμορραγία από 
τον κόλπο. Η κολποσκόπηση και η 
κολποσκοπικά κατευθυνόμενη βιοψία μπορεί 
να γίνει με ασφάλεια κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης. Η κωνοειδής εκτομή πρέπει να 
εκτελείται στις έγκυες εκείνες στις οποίες 
υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ύπαρξης 
διηθητικού καρκινώματος του τραχήλου της 
μήτρας, και μόνο όταν δεν μπορεί να 
μετατεθεί μετά το τέλος της κύησης. Η 
χημειοθεραπεία πρέπει να μετατίθεται για το 
δεύτερο ή το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, 
ενώ η ακτινοθεραπεία πρέπει να εφαρμόζεται 
κατά την περίοδο μετά τον τοκετό. Η πυελική 
λεμφαδενεκτομή και η ριζική τραχηλεκτομή 
έχουν θέση στο πλάνο της χειρουργικής 
αντιμετώπισης των εγκύων με καρκίνο του 
τραχήλου της μήτρας. Η εκλεκτική διακοπή 
της κύησης και η εκτέλεση ριζικής 
υστερεκτομής έχουν ένδειξη μόνο για τις 
έγκυες εκείνες που διανύουν το πρώτο 
τρίμηνο της εγκυμοσύνης και βρίσκονται στο 
τελικό στάδιο της νόσου. 
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REVIEW 

Cervical cancer of uterus and pregnancy 
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ABSTRACT  

Cancer of the cervix and breast cancer is the most common malignancy of the genital tract associated with 
pregnancy. Changes occurring in the cytology and the morphology of the cervix during the normal ongoing 
pregnancy complicate the diagnosis of cervical carcinoma. The clinical findings, cytological testing and 
colposcopy instrumental in the diagnostic approach to disease, but nevertheless the clinical suspicion of 
malignancy was confirmed by histological examination of the cervical lesion. The therapeutic approach to 
cancer of the cervix during pregnancy is an important problem that facing the modern obstetrician - 
gynaecologist in collaboration with oncologist, cytology, radiologist, radiotherapist and neonatologists in 
specially organized centers. The surgical treatment in combination with radiotherapy and chemotherapy 
depends on the stage of the disease and the age of pregnancy. In this paper based on current data attempts 
a brief literature review of cancer of the cervix during pregnancy, notably in terms of diagnosis and 
treatment, proper knowledge of which helps ensure the best possible outcome prediction. 
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