
Endometrial Cancer 
 יעל אבידן  



 הצגת מקרה 
 ללא ילדים  , רווקה, 45בת 
מחזורים סדירים לדבריה 
 ללא הצלחה , שנים 4טיפולי פוריות במשך 
 סימפטומטי גויטרבעברה כריתת בלוטת תירואיד בשל 
אם חלתה בסרטן הרחם בגיל צעיר   -רקע משפחתי 
PAP 2013- ללא בדיקה גניקולוגית מאז  , תקין 

 
 דמיות אחת לכמה זמן   הכתמותמזה מספר חודשים 
 ונפיחות בבטן תחתונה   ביטניתאי נוחות , הוחל בירור בשל התגברות דימום וגינאלי 

 



 בדיקה גופנית
  ופורניקסרושם למעורבות מקרוסקופית של צוואר הרחם ,  רחם מוגדל: בבדיקה גופנית

 פרמטריהחשד למעורבות , אחורי 
 
 

TVUS : אקוגנית, לא סדירה , מ"מ 12רירית הרחם בעובי ,  מ"ס 10רחם מוגדל בגודל 
 ללא נוזל באגן , שחלות במראה תקין 

 
 נלקחה דגימת פיפל ודגימה מצוואר הרחם 

  



 פתולוגיה  
ADENOCARCINOMA OF ENDOMETRIAL ORGIN FIGO GRADE 2 

Presenter
Presentation Notes
פסאודוסטרטיפקציה בלוטות גב- אל – גבפלאומורפיזם 



 פתולוגיה  
ADENOCARCINOMA OF ENDOMETRIAL ORGIN FIGO GRADE 2 



Endometrial Cancer Clinical stage 
II/IIIB 

 ? המשך בירור 



 הדמיה  
CT  חזה בטן ואגן 

 
 

Presenter
Presentation Notes
רחם מוגדל - 17 X12 X12 ס"מ , בתוכו מספר אזורים היפודנסיים, הגדול בקוטר 6X6.5 ס"מ, מספר גושים היפודנסיים קטנים נוספים,  אחד עם מוקדים סידניים בתוכו, קוטר 2.5 ס"מ. הרחם צמוד לדופן הקדמית של הרקטום בנוסף צמוד גם לשלפוחית שתן. ללא מישור שומן ביניהם. צוואר הרחם מוגדל 



 הדמיה
   MRI1/11/2017   

 
 
 

Presenter
Presentation Notes
רחם מוגדל עם שרירנים מרובים, תהליך הטרוגני תופס מקום הממלא את כלל חלל הרחם. הנגע מתבלט לשליש העליון של הנרתיק ומלווה בהיצרות של צוואר הרחם. ממצא בפרמטריום השאי במימדים 2.8X2.9 ס"מלא נצפתה פריצה של שכבה הסרוזה הרחמית 



 בדיקות מעבדה

CA 125- 244  



Endometrial Cancer Clinical stage II/IIIB 

 ??  המלצות לטיפול 



NCCN GUIDELINES FOR TREATMENT  



Presenter
Presentation Notes
The patients with endometrial adenocarcinoma who had suspected gross cervical involvement and underwenthysterectomy between 1995 and 2009 at seven institutions were retrospectively analysed(A) Overall survival curves of the patients who had pathological cervical stromal involvement only (current FIGO stage II diseases)according to the type of hysterectomy. Five-year OS rates were 89.5% in RH, 86.0% in mRH, and 92.4% in SH group, respectively. There was nosignificant difference in OS among three groups. (B) PFS curves of the patients who had pathological cervical stromal involvement only (currentFIGO stage II diseases) according to the type of hysterectomy. Five-year PFS rates were 74.1% in RH, 80.9% in mRH, and 70.1% in SH group,respectively. There was no significant difference in PFS among three groups.Type of hysterectomy was not identified as a prognostic factor in endometrial cancer patients with suspected grosscervical involvement. Perioperative and late adverse events were more frequent in patients treated with RH. The present studycould not find any survival benefit from RH for endometrial cancer patients with suspected gross cervical involvement. Surgicaltreatment in these patients should be further evaluated in prospective clinical studiesthe recommendation was that RH should be considered for the cases with stage II endometrial cancers (NCCN Guidelines, 2013). The hypothesis is that RH could remove parametrial metastasis in the patients with cervical involvement, because the incidence of parametrial invasion occurred in 14% of the cases with cervical involvementAdditionally, other clinicopathologic factors, such as histological grade, degree of cervical involvement, lymph node metastasis, and myometrial invasion, affected the prognosis more strongly



ESMO-ESGO-ESTRO Consensus Conference on 
Endometrial Cancer 

2016 

In patients with high-risk, stage II endometrial cancer: 
 
1: Simple hysterectomy, surgical nodal staging performed, node negative: 
A. Grade 1-2, LVSI negative: Recommend vaginal brachytherapy to improve 
local control 
B. Grade 3 or LVSI unequivocally positive: 
I. Recommend limited field EBRT 
II. Consider brachytherapy boost 
III. Chemotherapy is under investigation 



ESMO-ESGO-ESTRO Consensus Conference on 
Endometrial Cancer 

2016 

2: Simple hysterectomy, no surgical nodal staging: 
A. EBRT is recommended 

 
B. Consider brachytherapy boost 
 
C. Grade 3 or LVSI unequivocally positive: Sequential adjuvant 
chemotherapy should be considered 

 



 המשך טיפול 
הוחלט  , מצד שמאל ופרמטריהבשל סרטן הרחם עם מעורבות צוואר הרחם 

 הקרנתי-על התחלת טיפול כימותרפי
 

 
 
 

 .... PET-CTלפני התחלת הטיפול בוצע 



PET-CT 





 לסיכום

Endometrial Cancer stage IV 
 החלה טיפול כימותרפיה סיסטמית 

 
 
 

 תודה רבה על ההקשבה  
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