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BORDERLINE OVARIAN TUMOR

:  שמות נוספים•

Tumor of borderline malignancy

Tumor of low malignant potential (LMP)

Borderline tumor (BT)



BORDERLINE OVARIAN TUMOR

:אפידמיולוגיה

.  האפיתליאלייםמגידולי השחלה 10-20%•

נשים בשנה2/100,000: שכיחות•

.  מאובחן לעיתים קרובות בגיל הפריון,40: גיל ממוצע•

:סימפטומים

לרוב אסימפטומטי•

,  שינויים בהרגלי יציאה, אי נוחות בבטן/כאב: יתכן•
.ירידה במשקל, עייפות

•:Ca 12550%100מעל ל 25%, תקיןunits/mL



Serous Borderline 
Ovarian Tumor



SEROUS CYST ADENOMA







אולטרסאונד



CYST

INVASIVE CARCINOMA

BORDERLINE

:בשונה מציסטה

 Nuclear atypia
 Stratification of epithelium
 Formation of microscopic papillary 

projection
 Cellular pleomorphism
 Mitotic activity

:בשונה מגידול ממאיר

Absence of stromal invasion



מוגבל לשחלות- stage 1רובם מתגלים ב •

. בשתי השחלות , דו צדדי30%•

ולא  )IMPLANTS= בחלקם יש פיזור לחלל הבטן •

METASTASIS )ולבלוטות לימפה.

•10 years Overall Survival ~ 90%

PercentFIGO stage

84 %Stage I

5.8 %Stage II

10 %Stage III

0.2%Stage IV



הם  BORDERLINEהאם גידולי ה 

?לסרטן השחלהפרקורסור



מדוע סרטן השחלה מתגלה 

?בשלב מאוחר כל כך



25%

Type I
Low-grade
Slow growing
Mean OS 99m

75%

Type II
High-grade

Evolve rapidly
Mean OS 57m





Type II , High grade pathogenesis



Type I , low-grade pathogenesis



APST= Atypical Proliferative Serous Tumor
MPSC= Micropapillary Serous Carcinoma
SBT- Serous Borderline Ovarian Tumor



גורמי סיכון לתמותה ולהתפתחות  

Invasive Carcinomaל 

IMPLANTS

 epithelial or connective tissue:הגדרה
proliferation similar to that observed in the 

ovarian tumor

25%: שכיחות

NON INVASIVE IMPLANTS– לסטרומהלא חודרים

. 90%שכיחים יותר , 

INVASIVE IMPLANT- לסטרומהחודרים  .



גורמי סיכון לתמותה ולהתפתחות  

Invasive Carcinomaל 

IMPLANTS

Deaths
related to 

disease

Recurrences in 
the form of 

carcinoma

Indetermi
nate 

implants 
(n)

Invasive 
implants 

(n)

Non invasive 
implants (n)

Patients
(n)

14 

(3.6%)non 

invasive

23 

(25%) 
Invasive

23 

(8.3%)
non invasive

24

(29%) 
invasive

2387348458

Lancet Oncol 2012;13:e103-15



גורמי סיכון לתמותה ולהתפתחות  

Invasive Carcinomaל 

Non invasive implant 10 years survival:

95%

Invasive implant 10 years survival:

33-50%
Stage III low grade serous Ca 10 years survival:

25-50%



גורמי סיכון לתמותה ולהתפתחות  

Invasive Carcinomaל 

Micropapillary?



SBOT with micropapillary pattern

DeathInvasive 
rec.

Recurr
ence

Invasive 
implants

Non 
invasive 
implants

ImplantsTotal
Micropapi

llary

Total 
SBOT

2 inv2464101017Burks 

2 inv7101111165Seidman

2 inv2203377Goldstein 

2 inv, 
3 non

1114315181899Deavers

021121318137Prat 

1 non 
inv

6139465656168Uzan

12
(10%)

8 inv
4 non 

inv

21 
(17%)

42
30%

2981111120493Total

Lancet Oncol 2012;13:e103-15



גורמי סיכון לתמותה ולהתפתחות  

Invasive Carcinomaל 

Micropapillary

implantsככל הנראה גורם סיכון להיווצרות 
.borderline tumorוהישנות של 

.אינו גורם סיכון להישנות ממאירה או מוות



גורמי סיכון לתמותה ולהתפתחות  

Invasive Carcinomaל 

Microinvasion?

,של השחלה לסטרומהחדירת הגידול :  הגדרה

.  מהגידול5%> כ "מ וסה"מ3בקוטר מרבי של 



גורמי סיכון לתמותה ולהתפתחות  

Invasive Carcinomaל 

Microinvasion  ככל הנראה מהווה גורם סיכון

.  להישנות סרטנית ולתמותה



טיפול

ניתוח-הטיפול הסטנדרטי 



hysterectomy

BSO

omentectomy

Removal of all 
macroscopic 

disease



Lymphadenectomy?

עברו כריתת בלוטות מלאה  BOT :60נשים עם 123
.ללא כריתת בלוטות61,

. מעורבות בלוטות היתה( 2%)נשים 3-רק ל 

או osאין הבדל ב : חודשים54במעקב ממוצע 

.  בשעורי ההישנות 





Hysterectomy?
The effect of hysterectomy 
on survival of patients with 
borderline ovarian tumors
Joseph Menczer, Angela Chetrit, Siegal Sadetzki
Gynecologic Oncology, Volume 125, Issue 2, Pages 372-375

.  בישראל1994-1999בין השנים  BOTנשים יהודיות עם 233

.הרחםסרוזתהיו עם מעורבות( בלבד2%)3מתוכן . היסטרקטומיעברו 147 13 years survival of BOT 

Stage II-IIIStage Ihysterecomy

86.3%85.6%yes

90%94.1%no

P=0.7P=0.08





תיאור מקרה

27G1POבת , ש .א•

 FAILEDניתוח קיסרי דחוף עקב 23/7/2012•
INDUCTOIN

"  ציסטה פשוטה"במהלך הניתוח הקיסרי נמצאה •

.מ בשחלה ימנית"ס4-בגודל של כ

.  הציסטה נכרתה ונשלחה לפתולוגיה•



תיאור מקרה

:תשובה פתולוגית

ציסטיהתקבל בפורמלין מבנה : " מקרוסקופיתיאור 
בעל דופן דקה וחלקה  , מ"ס4x3.5x3בממדים 

לטינוזי'גהציסטה מלאה ברובה בחומר . חיצונית

."  לובולריתוכן ברקמה צהובה , צהוב



תשובה פתולוגית •

:  מיקרוסקופיתיאור•

“Right ovarian cyst showing complex exophytic, 
micropapillary pattern, with nuclear atypia, in a 
confluent area of 7 mm in diameter, in a 
background of serous borderline cystadenoma.

The cyst completely excised.

The features are compatible with non invasive 
micopapillary, serous berderline tumor.”



??מה עושים

?האם לבצע ניתוח נוסף

?  האם לכרות שחלות



Results of conservative treatment in literature

Conservative treatment 
after recurrence 

Disease-
related 
death 

RecurrenceConservative 
surgery 

2/4 (50%)04 (6.5%)62 (44%) 2005 Boran
(n = 142)

1/3 (33%) 03 (18.7%) 16 (21%) 2003 Donnez
(n = 75)

NA035 (18%) 189 (56%) 2001 Zanetta
(n = 339)

5/9 (55.6%) 09 (29.5%)49 (28%) 2001 Morice
(n = 174)

1/1(100%)01 (5.3%) 19 (100%) 2001 Seracchioli
(n = 19)

NA114 (33%) 43 (8.3%) 2000 Morris 
(n = 518)

3/3 (100%)03 (7.7%) 39 (43%) 1998 Gotlieb
(n = 82)

12/20 (60%)169 (17%)417 (31%)Total 1349



Surgical staging? 
Surgical Staging in Patients With Ovarian Tumors of Low 
Malignant Potential
Winter et al.
Obstetrics & Gynecology
Issue: Volume 100(4), October 2002, p 671–676



Cytoreduction?

Prognostic factors in patients with ovarian serous low 
malignant potential (borderline) tumors with 
peritoneal implants.
Kane A1, Uzan C

Oncologist. 2009 Jun;14(6):591-600

168 patients

5 years recurrence free interval rates

P<0.02
75%No residual disease

76%Residual disease < 2 cm

56%Residual disease > 2 cm

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.wolfson-ez.medlcp.tau.ac.il/pubmed/?term=Kane A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19487334
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.wolfson-ez.medlcp.tau.ac.il/pubmed/?term=Uzan C[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19487334


בתשובה הפתולוגית מהניתוח הקיסרי היה  
:לשארית מחלה, IMPLANTSגורם סיכון ל 

MICROPAPILLARY PATTERN 

!הוחלט על ניתוח חוזר



...תיאור מקרה המשך

(חודשיים וחצי לאחר הניתוח הקיסרי)9/10/2012•

,  סקירת הבטן, שטיפה לציטולוגיה:לפרוסקופיה •

, אומנטקטומי

"  גבשושיות" נכרתו : כריתת כל ממצא חריג•

,  חצוצרה ימין, שחלה שמאלית, משחלה ימין

.  שמאליגטר, דוגלס



...תיאור מקרה המשך

: תשובה פתולוגית 

:משחלה שמאלית" גבשושית"

“small fragment of ovarian tissue showing small 
implant of papillary serous tumor. No signs of 
invasion were seen. “

(stage Ib). שאר הביופסיות תקינות

חודשים שכוללת 4-6כל , המשך מעקב במרפאת חוץ
.וביצוע אולטרסאונד וגינלי Ca 125בדיקת 



...תיאור מקרה המשך

שנתיים וחצי  ,ביקור אחרון במרפאה 16/2/2015
:  לאחר הניתוח השני 

.  מעוניינת להרות בשנית, חשה בטוב 

בדיקה גופנית תקינה

Ca 125=19.7

בשחלה ימנית ציסטה עם : בבדיקת אולטרסאונד 
,  ללא זרימות חריגותמ "ס5X4בגודל פפילציות

ללא ממצאים . בסמוך לציסטות רקמת שחלה תקינה
.נוספים



...תיאור מקרה המשך

.  ניתוח לפרוסקופי חוזר10/3/2015•

ציסטות  2בסקירת הבטן נמצאו בשחלה ימנית •
על שטח הפנים החיצוני של  פפילריםומבנים 

מראה  . נצפתה גם רקמת שחלה תקינה. הציסטות
ועל צ"דוהסקרואוטרינותעם כאימפלנטיםחשוד 

. באגן הפריטונאוםפני 

בוצעה כריתת כל הממצאים החשודים  •
.  ורוב שחלה ימנית כאימפלנטים

. עדיין לא התקבלה -פתולגיתתשובה •



?  ובנטי'אדגטיפול 

6.2010בפרסום מ 

וממחקרים נוספים  RCTמחקרים מסוג 7בסקירה של 

: בספרות 

ובנטי'אדגלא נמצאו עובדות התומכות במתן טיפול 
!BOTכטיפול ב ( כימותרפיה או קרינה)



TARGETED THERAPY? 



Mucinous Borderline Ovarian 
Tumors

Endocervical / seromucinous (15%)

Gastrointestinal (85%)

Metastasis from GI primary



Seromucinous



seromucinous

SEROUS BORDERLINE TUMORבדומה ל 

IMPLANTS, פפילריםיכולים להיות מבנים •

(נדיר)יכול להפוך להיות ממאיר •

SEROUS BORDERLINE TUMORבשונה מ 

אנדומטריוזיסהינו " פרקורסור"והיתכן •

.פוטנציאל השתנות לממאיר נמוך •



Gastrointestinal mucinous 
borderline

( מ"ס18ממוצע )מאוד גדולגידול •

מהמקרים80%בלבד ב שחלה אחת מוגבל ל•

לשחלות נראות כמו גרורותהרבה -קושי באבחנה •
borderline למשל:

Endocervical adenocarcinoma

Low grade appendiceal mucinous neoplasm

Pancreatobiliary carcinoma



Gastrointestinal mucinous 
borderline

צדדיחד, מ "ס10<בגודל mucinousגידול מסוג •

PRIMARY OVARIAN 82%

צדדידומ "ס10>בגודלmucinousגידול מסוג •

95% metastasis





Gastrointestinal mucinous borderline

,  לעיתים, ניתן לראות, בבדיקה פתולוגית מעמיקה •

:בציסטה אחת את כל השלבים 

BENIGN, BORDERLINE, INVASIVE CARCINOMA

. אינה מדויקת " חתך קפוא"אך עקב גודלה תשובת 



נקודות חשובות לסיכום
: תלויה בSEROUS BTהפרוגנוזה של •

MICROINVASIVE, שארית מחלה , IMPLANTSסוג ה 

 low grade serousדומים ל invasive implantsגידולים עם •
carcinoma .

•Low grade serous carcinomaוביולוגית  , שונים קלינית

. high grade serous carcinomaמגידולי 

יש לשלול גידול ראשוני ממערכת  MUCINOUS BTב •

.  העיכול 


