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 1מקרה 
  BRCA 2נשאית מוטציה ב . בריאה, 3+נ 40בת 

 .מגיעה למרפאה ליעוץ לגבי כריתה מפחיתת סיכון
ללא מקרים . 55סרטן שחלות בגיל  לאמא: במשפחה

 .  של סרטן שד
 



 RRBSOגיל מומלץ ל 
האם יש הבדל בהמלצתך בין נשאיות  

 ?2ל  BRCA 1מוטציה ב 
 
 



Risk of Ovarian & Breast Cancer  

BRCA1: 
 
● 44%-78% Breast ca 
● 39% - 54% Ovarian ca 

 
 

BRCA2: 
 
● 31%-56% Breast Ca 
● 11% -23% Ovarian Ca 

 
 



 BRCA Mutation Carriers: Risk of 
Ovarian/Breast Cancer by Age 

 

● Ovca<40: 3%   
● Ovca<50: 21%   
● BRCA2 - later age.  
 



 RRBSOגיל מומלץ ל 
 

● BRCA1 m: age 35-40 
● BRCA2 m: around age 40.  
● Always respecting patient's preferences and 

considering the family history. 

● ESO-ESMO 3rd international consensus guidelines for breast cancer 
in young women (BCY3). Paluch-Shimon et al, Breast. Oct 2017 



 ?RRBSOלאחר   HRTהאם תמליץ על  
  BRCA 1האם יהיה הבדל בהמלצה בין נשאיות של 

 ?BRCA 2ל
 



Breast Cancer & BRCA: Hormone Receptor Status  

Sunil, JCO (2002) 

PR-positive ER-positive 

BRCA1 21% 10% 

BRCA2 55% 65% 

BRCA WT 55% 65% 



HRT and Breast Cancer Risk  

● Absolute risk of less than 1 additional breast cancer 
case per 1,000 person-years of daily combined HRT.  

● Risk is similar for women with or without a family 
history of breast cancer. 

 

Menopausal hormone therapy and health outcomes during the intervention and extended 
poststopping phases of the Women's Health Initiative randomized trials, 2013. 

 

Presenter
Presentation Notes
a risk slightly greater than that observed with one daily glass of wine, less than with two daily glasses, and similar to the risk reported with obesity, low physical activity, and other medications



RRBSO, HRT and Breast Cancer Risk in BRCA 
Carriers  

Absolute risk of less than 1 
additional breast cancer case per 
1,000 person-years of daily use of 
combined estrogen-progesterone 
HRT. 

 

50% reduction in breast cancer 
risk following RRBSO. 



GUIDELINES:  
HRT AFTER RRBSO IN BRCA M CARRIER  

1. after Prophylactic Mastectomy,  no Breast Ca:  
 HRT (combined if RRBSO, ERT if no uterus) should be offered to 
the age of natural menopause (50–52 years). 
2. Breasts Intact, no Previous Breast Cancer 

● BRCA1: Combined  HRT (ERT if hysterectomy) may be offered to the age 
of natural menopause 

● BRCA2: HRT may be considered. limited data regarding the safety of 
HRT in women who are BRCA2-positive. 

 
 



Breast cancer 
survivors 
 ● Systemic HRT is generally contraindicated for 

women with previous breast cancer. Local 
vaginal estrogens may be considered. 

 
● Consider SSRI for the management of 

vasomotor symptoms. 
 

● ER negative? No data. 
 
 



האם תציע כריתת רחם 
 ?בנוסף לטפולות

 ?למה כן
 E+Pטיפול הורמונלי חליפי באסטרוגן בלבד עדיף מבחינת השד על •
 גורם סיכון לסרטן הרחם –בחולות סרטן שד  טמוקסיפןמתן •
 ?הוצאת כל החצוצרה•
• Serous papllary ca of endometrium  לנשאותקשור? 

Beiner. Gynecol Oncol. 2007 Jan;104(1):7-10.  
 Segev Y, Gynecol Oncol. 2013 Jul;130(1):127-31.  
Levine DA, Gynecol Oncol. 2001 Mar;80(3):395-8 
Hornreich. Gynecol Oncol. 1999 Nov;75(2):300-4. 

 ?למה לא
 סיבוכיו וסיכוניו, ניתוח גדול•
 כריתת הרחם לא הוכחה כמשפרת שרידות בנשאיות•

 
 



 2מקרה 
 4 אקסופיטית צוואריתובמיון מסה   PCBמגיעה עם . נ ללא ילדים 29בת 

ללא   MRIבהרדמה ו בדיקה . של הצוואר אדנוקרצינומהבדגימה . מ"ס
מ ובנוסף בלוטה  "ס 4.5  הצוואריהגידול   PET CTב , ממצאים נוספים

 .ימין עם קליטה קלושה באובטורטורחשודה 
 ?האופציות הטיפוליותמה 

chemoRT 
 רדיקלית טרכלקטומי/היסטרקטומי
 טרכלקטומי -מ"ס 2ואם הגידול קטן מ  ובנטית'ניאואדגכימותרפיה 

 ?סנטינלהאם , ואם כן -האם יש מקום לבדיקת הבלוטות



PET CT 
PET/CT showed a sensitivity of 68%, a specificity of 84%, a PPV 
of 61% and a NPV of 88% in detecting lymph nodal metastases. 

SLN mapping showed a sensitivity of 93%, a specificity of 100%, 
a PPV of 100% and a NPV of 97%.  

The combination of PET/CT and SLN mapping showed a 
sensitivity of 100%, a specificity of 86%, a PPV of 72% and a 
NPV of 100%.  

  

Papadia. J Cancer Res Clin Oncol. 2017 



SENTINEL LNS IN 
CERVICAL CANCER 
-blue dye,  
-radiotracer,  
-or both 
-Indocyanine green 
 
 
 
Frozen or 2 step surgery? 
sensitivity 90%  
 
Kadkhodayan et al, Eur J Surg Oncol. 2015 Jan;41(1):1-20. 



במרכז בו . שהיו שליליות סנטינלבוצעה לפרוסקופיה עם דגימת בלוטות 
בלוטת   -שבועות 3פתולוגיה סופית לאחר . נותחה ביצעו גם דגימה מלאה

יתר הבלוטות , )ITC( קרצינומהמספר תאים של ימין עם  באובטורטורזקיף 
 .  שליליות

 ?מה תציע כעת
chemoRT 

 רדיקלית היסטרקטומי
 טרכלקטומי -מ"ס 2ואם הגידול קטן מ  ובנטית'ניאואדגכימותרפיה 

  
 
 



• No significant survival difference was observed between pN0  
patients and patients with 1-3 mPLNs. 

 
Kwon J. Cancer Res Treat. 2017 



COMPLETING OR ABANDONING RADICAL 
HYSTERECTOMY IN EARLY-STAGE LYMPH NODE-
POSITIVE CERVICAL CANCER: IMPACT ON 
DISEASE-FREE SURVIVAL AND TREATMENT-
RELATED TOXICITY. 
Retrospective multicenter cohort study. 
Positive LNs, hysterectomy  y (89) / n (32), adjuvant (chemo-) 
radiotherapy.  
RESULTS: Same OS (84% vs 77%).  
Less pelvic recurrences with RH (2% vs 16%).  
CTCAE grade 3-4 toxicity rates were higher in the CRT compared with 
the RHL group (59% vs 30%), mainly because of differences in 
chemotherapy-related hematologic toxicity. 
CONCLUSIONS: 
In patients with clinically N0 early-stage cervical cancer with 
intraoperative detection of positive nodes, completing RHL followed by 
adjuvant (chemo-radiotherapy) may result in a better pelvic control 
compared with abandoning hysterectomy and treatment with 
chemoradiotherapy. 
Derks. Int J Gynecol Cancer. 2017 Jun;27(5):1015-1020. 



 ?  האם תציע פעולה משמרת פריון קודם לקרינה, אם קרינה
 ?באדנוקרצינומההסטת שחלות האם  
 ?רקמת שחלהשימור  
 ?ביציות מקדימה תוך דחיית הטיפולשאיבת  

 



OVARIAN 
PRESERVATION 
3,165 women aged <50 years (ovarian metastasis, 1.0%),  

independent risk factors for ovarian metastasis: 
Large tumor 

Parametrial tumor involvement 

Uterine corpus tumor involvement 

pelvic/para-aortic nodal metastases   

No risk factor: ovarian metastasis 0.14%.  

With the presence of adenocarcinoma alone 0.17% 
Matsuo, Int j Cancer 2018 

Chen Am J Obstet Gynecol. 2016  



 3מקרה 
של     SCCמגיעה למרפאה לאחר ביופסיה מהעריה בה נמצא  77בת 

 .גדולה מימין בלביהמ "ס2בבדיקתך גידול . הוולוה
 ?אילו בדיקות תמליץ לבצע לפני החלטה טיפולית

PET CT   2018בסל הבריאות ינואר 
 ?מה הטיפול המומלץ, בהנחה שאין פיזור
מסומן ואותרה בלוטת זקיף מימין אך לא   טכנציוםבוצעה הזרקה של 

 ?איזה ניתוח תמליץ לבצע. משמאל
 ?  האם יש מקום לכריתה נוספת. בלוטת הזקיף חיובית

 ?  אגן/בלוטות מפשעהשל  
 ?בוולוהלגבי הגידול ומה  
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