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Η πρώτη κοινή διάσκεψη της ευρωπαϊκής εταιρίας κλινικής ογκολογίας (ESMO), της 
ευρωπαϊκής εταιρίας  ακτινοθεραπείας και ογκολογίας (ESTRO) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Γυναικολογικής Ογκολογίας (ESGO) για τη διαχείριση του καρκίνου του ενδομητρίου 
διεξήχθει στις 11-13 Δεκεμβρίου 2014 στο Μιλάνο της Ιταλίας, και αποτελείτο από μια 
πολυεπιστημονική ομάδα 40 κορυφαίων εμπειρογνωμόνων. Πριν από τη διάσκεψη τέθηκαν 
τρεις  κλινικά συναφείς ερωτήσεις για κάθε ομάδα εργασίας, δίνοντας συνολικά 12 κλινικά 
συναφείς ερωτήσεις ως εξής:

1.  Ποια παρακολούθηση θα πρέπει να συστήνεται σε ασυμπτωματικές γυναίκες;

2.  Ποια θα πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής και διαχείρισης ασθενών με άτυπη 
υπερπλασία (ΑΗ) / ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία ενδομητρίου (EIN) και ενδομητριωδή  
καρκίνο ενδομητρίου(EEC) υψηλής διαφοροποίησης;

3. Ποιοι (μοριακοί) δείκτες μπορούν να βοηθήσουν στη διάκριση (προ)καρκινικών 
αλλοιώσεων από καλοήθεις που μιμούνται κακοήθεια;

4.  Πώς επηρεάζει η ιατρική κατάσταση της ασθενούς τη χειρουργική θεραπεία;

5. Ποια είναι η ένδειξη και σε ποια έκταση εκτελείται η λεμφαδενεκτομή στη χειρουργική 
αντιμετώπιση του καρκίνου του ενδομητρίου;

6.  Πόσο ριζική θα πρέπει να είναι η χειρουργική επέμβαση  σε διαφορετικούς τύπους  
καρκίνου του ενδομητρίου;

7.  Ποιος είναι ο τρέχων καλύτερος διαχωρισμός των ομάδων κινδύνου για επικουρική 
θεραπεία;

8.  Ποιες είναι οι αποδεδειγμένα καλύτερες στρατηγικές επικουρικής θεραπείας για ασθενείς 
με καρκίνο του ενδομητρίου χαμηλού και μεσαίου κινδύνου;

9.  Ποιες είναι οι αποδεδειγμένα καλύτερες στρατηγικές θεραπείας  για ασθενείς με καρκίνο 
του ενδομητρίου υψηλού κινδύνου;

10.  Έχει  η χειρουργική επέμβαση ή η ακτινοθεραπεία (RT) κάποιο ρόλο στον προχωρημένο 
καρκίνο του ενδομητρίου ή στις υποτροπές;

11.  Ποια είναι η καλύτερη συστηματική θεραπεία για προχωρημένη νόσο ή υποτροπή;

12.  Ποιοι είναι οι πιο υποσχόμενοι στοχευόμενοι παράγοντες και ποια σχέδια μελέτης πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του κλινικού τους οφέλους;
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Κάθε ομάδα εργασίας ήταν υπεύθυνη για την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, 
προκειμένου να παρουσιάσει προκαταρκτικές συστάσεις σχετικά με κάθε μία από τις 
ερωτήσεις. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, σε παράλληλες συνεδρίες, οι τέσσερις ομάδες 
εργάστηκαν, συζήτησαν και κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με συστάσεις για κάθε μία από 
τις αποδιδόμενες ερωτήσεις. Οι συστάσεις από κάθε ομάδα παρουσιάστηκαν στη συνέχεια σε 
ολόκληρη ομάδα εμπειρογνωμόνων, όπου συζητήθηκαν και τροποποιήθηκαν όπως απαιτείται. 
Χρησιμοποιήθηκε μια προσαρμοσμένη εκδοχή του ”Συστήματος ταξινόμησης της υπηρεσίας 
για τις λοιμώδεις νόσους της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας“ (πίνακας 1) για να 
καθορίσει το επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων και τη δύναμη κάθε σύστασης των ομάδων. 
Τέλος, διεξήχθη ψηφοφορία για να καθοριστεί το επίπεδο συμφωνίας μεταξύ της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων για κάθε μία από τις συστάσεις. Τα μέλη του πάνελ είχαν τη δυνατότητα 
να απέχουν από την ψηφοφορία σε περιπτώσεις όπου είτε είχαν ανεπαρκή εμπειρία για να 
συμφωνήσουν / διαφωνήσουν με τις συστάσεις ή εάν είχαν συγκρούσεις συμφερόντων που 
θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι επηρεάζουν την ψήφο τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

I Στοιχεία από τουλάχιστον μια μεγάλη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη με καλή 
ποιοτικά μεθοδολογία ή μια καλά σχεδιασμένη μετα-ανάλυση ή τυχαιοποιημένες 
μελέτες χωρίς ετερογένεια

II Μικρές τυχαιοποιημένες μελέτες ή μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες με υποψία  χαμηλής 
ποιότητας μεθοδολογίας ή μετα-αναλύσεις των μελετών αυτών ή μελέτες με ετερογένεια

III Προοπτικές μελέτες κοόρτης

IV Αναδρομικές μελέτες κοόρτης ή μελέτες παρουσίασης περιστατικού

V Μελέτες χωρίς ομάδα ελέγχου,παρουσίασεις περιστατικών,γνώμες ειδικών

ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

A ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

B ΑΠΛΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

C ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

D ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ

E ΑΠΟΦΥΓΗ
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ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟY

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνηγορούν υπέρ του προληπτικού ελέγχου για 
καρκίνο ενδομητρίου στο γενικό πληθυσμό (LoE II)

Δεν θα πρέπει να χορηγείται ή θα πρέπει να διακόπτεται η μονοθεραπεία με 
οιστρογόνα σε γυναίκες που διατηρούν τη μήτρα τους (LoE III)

Σε γυναίκες παχύσαρκες,άτοκες,υπογόνιμες,σε γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών 
ωοθηκών,με σακχαρώδη διαβήτη ή με καθυστερημένη εμμηνόπαυση δεν συστήνεται 
έλεγχος ρουτίνας όταν είναι ασυμπτωματικές (LoE III)

Σε γυναίκες με όγκους εκ κοκκωδών κυττάρων,οι οποίες διατηρούν τη μήτρα 
τους,συστήνεται βιοψία ενδομητρίου.Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό για (προ)
κακοήθεια,δεν απαιτείται περαιτέρω προληπτικός έλεγχος για καρκίνο ενδομητρίου 
(LoE IV)

Σε ασθενείς με επιθηλιακό καρκίνο ωοθηκών οι οποίες θα υποβληθούν σε θεραπεία 
για διατήρηση της γονιμότητας τους,συστήνεται βιοψία ενδομητρίου τη στιγμή της  
διάγνωσης (LoE IV)

Δε συστήνεται προληπτικός έλεγχος ρουτίνας σε γυναίκες που λαμβάνουν 
ταμοξιφαίνη (LoE III)

Γυναίκες φορείς μεταλλάξεων του LS θα πρέπει να υποβάλλονται ετησίως μέχρι την 
υστερεκτομή σε γυναικολογική εξέταση,διακολπικό υπέρηχο και αναρροφητική 
βιοψία από την ηλικία των 35 ετών (LoE IV)

Σε γυναίκες φορείς των μεταλλάξεων του  LS θα πρέπει να προτείνεται η επιλογή 
προφυλακτικής επέμβασης (Ολική Υστερεκτομή Μετά των Εξαρτημάτων) με τη 
λιγότερο δυνατή επεμβατική προσέγγιση,αφού έχουν αναφερθεί τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματα,με στόχο την αποφυγή  καρκίνου ενδομητρίου και ωοθηκών 
(LoE IV)
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2.    ΠΟΙΑ  Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ AH/EIN ΚΑΙ ECC GRADE 1 

Οι ασθενείς με AH/EIN ή ECC Grade 1 που επιθυμούν διατήρηση της γονιμότητας 
τους θα πρέπει να απευθύνονται σε εξειδικευμένα κέντρα (LoE V)

Οι ασθενείς αυτές θα πρέπει να υποβληθούν  σε διαγνωστική απόξεση ενδομητρίου 
με ή χωρίς υστεροσκόπηση (LoE IV)

Η διάγνωση θα πρέπει να τεθεί από ειδικό παθολογοανατόμο (LoE IV)

Έχει ένδειξη η MRI πυέλου με στόχο τον αποκλεισμό διήθησης του μυομητρίου και 
συμμετοχής των εξαρτημάτων.Ο υπέρηχος έσω γεννητικών οργάνων από έμπειρο 
υπερηχογραφιστή αποτελεί εναλλακτική λύση(LoE III)

Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται ότι η θεραπεία για διατήρηση της 
γονιμότητας δεν αποτελεί την κλασσική μέθοδο αντιμετώπισης και θα πρέπει να 
τους αναλυθούν τα υπέρ και και τα κατά.Οι ασθενείς θα πρέπει να αποδεχτούν 
τη μελλοντική στενή παρακολούθηση και την αναγκαιότητα της μελλοντικής 
υστερεκτομής (LoE V)

Σε ασθενείς οι οποίες υποβάλλονται σε θεραπεία διατήρησης της 
γονιμότητας,συστήνεται η χορήγηση MPA(400-600mg/ημερησίως) ή ΜΑ(160-
-320mg/ημερησίως). Εναλλακτικά προτείνεται  η τοποθέτηση σπειράματος 
λεβονογεστρέλης με ή χωρίς τη χορήγηση GnRH αναλόγων (LoE IV)

Με στόχο την αξιολόγηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία,θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί σε 6 μήνες διαγνωστική υστεροσκόπηση με λήψη βιοψίας.Αν δεν 
υπάρχει ανταπόκριση η ασθενής θα υποβάλλεται στην αρμόζουσα θεραπεία LoE  IV)

Σε περίπτωση πλήρους ανταπόκρισης στη θεραπεία θα πρέπει να ενθαρρύνεται η 
σύλληψη και η ασθενής να απευθύνεται σε εξειδικευμένο κέντρο γονιμότητας (LoE IV)

Η θεραπεία συνεχίζεται σε ασθενείς οι οποίες δεν επιθυμούν άμεσα τεκνοποίηση 
(LoE IV)

Οι ασθενείς οι οποίες δεν υποβάλλονται σε υστερεκτομή θα πρέπει να επανελέγχονται 
ανά 6-μηνο (LoE IV)

Μετά την ολοκλήρωση της τεκνοποίησης θα πρέπει να συστήνεται ολική 
υστερεκτομή μετά εξαρτημάτων.Η διατήρηση των ωοθηκών εξαρτάται από την 
ηλικία της ασθενούς και τους παράγοντες κινδύνου (LoE IV)
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3.   ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ 
ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΔΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ 
ΜΙΜΟΥΝΤΑΙ ΚΑΛΟΗΘΕΙΕΣ

Σε περιπτώσεις δυσκολίας στη διάγνωση, προτείνεται η παραπομπή σε γυναικολόγο 
ογκολόγο (LoE V)

Για τη διάκριση των AH/EIN από κακοήθεις βλάβες που μοιάζουν καλοήθεις 
προτείνεται η χρήση των PTEN και PAZ-2 IHC.Άλλοι δείκτες που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν είναι ο MLH1 και ο ARID 1a (LoE IV)

Ο IHC δεν προτείνεται για τη διάκριση του APA από την AH/EIN (LoE V)

To p53 συστήνεται από την ICH για το διαχωρισμό του SEIC από κακοήθεις βλάβες 
που μοιάζουν καλοήθεις (LoE IV)

Σε περιπτώσεις υποψίας καρκίνου του ενδοτραχήλου θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
ένα σύνολο δεικτών.Αυτό το σύνολο θα πρέπει να περιέχει το λιγότερο τους: 
ER, vimentin, p16 και CEA. Οι δείκτες αυτοί θα λαμβάνονται υπόψιν τόσο στην 
ιστολογική όσο και στην κλινική διάγνωση. Η ανίχνευση του HPV μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί (LoE IV)

Με στόχο τον καθορισμό της προέλευσης ορώδους καρκινώματος συστήνεται η 
χρήση του WT-1 (LoEIV)

Για τη διάκριση του EEC από AH/EIN θα χρησιμοποιείται η μορφολογία της βλάβης 
(LoE IV)
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

4.  ΠΩΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΠΗΡΡΕΑΖΕΙ ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο απαραίτητος έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει: Οικογενειακό ιστορικό, 
αξιολόγηση της γενικής κατάστασης της ασθενούς και συνοδών παθήσεων,κλινική 
εξέταση συμπεριλαμβανομένης της πυελικής εξέτασης,υπερηχογραφικό 
έλεγχο(διακολπικά ή διορθικά) και πλήρη αξιολόγηση της βιοψίας(ιστολογικό τύπο 
και βαθμό διαφοροποίησης) (LoE V)

Η έκταση της χειρουργικής επέμβασης θα πρέπει να προσαρμόζεται στη γενική 
κατάσταση της ασθενούς (LoE V)

Σε κλινικό στάδιο 1, υψηλής και μέσης διαφοροποίησης: Όσον αφορά τη διενέργεια 
ή όχι λεμφαδενεκτομίας,θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν το λιγότερο ένα από τα 
τρία παρακάτω  διαγνωστικά εργαλεία για την εκτίμηση του βαθμού διήθησης 
του μυομητρίου: Υπέρηχος ΕΓΟ από εξειδικευμένο υπερηχογραφιστή,μαγνητική 
τομογραφία ή διεγχειρητική εκτίμηση (LoE IV)

Όσον αφορά την εκτίμηση συμμετοχής των ωοθηκών,των λεμφαδένων,του 
περιτοναίου ή παρουσία μεταστατικής νόσου μπορούν να χρησιμοποιηθούν η 
αξονική θώρακος,η αξονική άνω κάτω κοιλίας,η μαγνητική τομογραφία, το PET 
SCAN και η υπερηχοτομογραφία (LoE IV)

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνηγορούν υπέρ της χρήσης καρκινικών δεικτών 
όπως ο CA 125 (LoE IV)

Η κλασσική χειρουργική προσέγγιση περιλαμβάνει την ολική υστερεκτομή με 
αμφοτερόπλευρη εξαρτηματεκτομή χωρίς εξαίρεση κόλπου (Loe IV)

Ασθενείς κάτω των 45 ετών,με EEC grade1,διήθηση του μυομητρίου <50% και χωρίς 
εμφανή συμμετοχή των ωοθηκών ή άλλη επέκταση της νόσου είναι υποψήφιες για 
διατήρηση των ωοθηκών (LoE IV)
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Στις περιπτώσεις διατήρησης των ωοθηκών προτείνεται η σαλπιγγεκτομή (LoE 
IV)

Σε ασθενείς με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου όπως επίσης και με υψηλό 
κίνδυνο για ωοθηκικό καρκίνο (πχ BRCA μετάλλαξη,LS κλπ) δεν συστήνεται 
διατήρηση των ωοθηκών.Σε αυτές τις ασθενείς θα πρέπει να προσφέρεται 
γενετική συμβουλή ή γενετικός έλεγχος (LoE IV)

Σε ασθενείς με καρκίνο ενδομητρίου χαμηλού ή μεσαίου κινδύνου προτείνεται 
ελάχιστα επεμβατική χειρουργική προσέγγιση (LoE I)

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική προσέγγιση μπορεί να συζητηθεί και σε 
ασθενείς με καρκίνο ενδομητρίου υψηλού κινδύνου (LoE IV)

Σε ασθενείς οι οποίες δε δύνανται να υποβληθούν στην  ενδεδειγμένη 
χειρουργική επέμβαση καθώς και σε συγκεκριμένες ασθενείς με χαμηλού 
κινδύνου καρκίνο ενδομητρίου  προτείνεται η κολπική ολική υστερεκτομή με 
αμφοτερόπλευρη εξαρτηματεκτομή (LoE IV)

Σε ασθενείς υψηλού χειρουργικού κινδύνου μπορεί να προταθεί η λύση της 
ορμονικής θεραπείας  ή της ακτινοθεραπείας (LoE IV)
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5.   ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΘΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΚΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

Η κυτταρολογική εξέταση του περιτοναϊκού υγρού δεν θεωρείται πλέον απαραίτητη 
στη σταδιοποίηση της νόσου (LoE IV)

Αν πραγματοποιηθεί λεμφαδενεκτομία θα πρέπει να περιλαμβάνει πυελικούς και 
παραορτικούς λεμφαδένες εώς το ύψος των νεφρικών φλεβών (LoE IV)

Η συστηματική λεμφαδενεκτομία είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο αλλά μεγάλες 
μελέτες αναφέρουν ότι είναι εφικτή.Η συστηματική λεμφαδενεκτομία αυξάνει 
την πιθανότητα ανεύρεσης λεμφαδένων με μικρές μεταστάσεις και μεμονωμένα 
καρκινικά κύτταρα,ωστόσο η σημασία αυτών των ευρημάτων είναι ακόμα ασαφής 
(LoE IV)

Η λεμφαδενεκτομία παίζει ρόλο στη σταδιοποίηση και βοηθά στον σχεδιασμό της 
επικουρικής θεραπείας (LoE III)

Οι ασθενείς με χαμηλού κινδύνου ενδομητριοειδές καρκίνωμα (υψηλής ή 
μέσης διαφοροποίησης με διήθηση μυομητρίου<50%) έχουν χαμηλό κίνδυνο 
λεμφαδενικής συμμετοχής και δυο μεγάλες μελέτες δεν ανέδειξαν όφελος από την 
πραγματοποίηση λεμφαδενεκτομίας.Συνεπώς για αυτές τις ασθενείς δε συστήνεται 
λεμφαδενεκτομία (LoE II)

Σε ασθενείς με ενδιάμεσου κινδύνου καρκίνο ενδομητρίου (διήθηση μυομητρίου 
>50% ή χαμηλής διαφοροποίησης όγκο και διήθηση μυομητρίου >50%) οι μελέτες 
δεν έχουν δείξει ιδιαίτερο όφελος από τη λεμφαδενεκτομία. Η διενέργειά της θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν για λόγους σταδιοποίησης (LoE II)

Η λεμφαδενεκτομία συστήνεται σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου καρκίνωμα 
ενδομητρίου (χαμηλής διαφοροποίησης με >50% διήθηση του μυομητρίου) (LoE IV)

Η λεμφαδενεκτομία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν για την πλήρη σταδιοποίηση 
σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου καρκίνο ενδομητρίου,οι οποίες δεν  υπεβλήθησαν 
εξ’αρχής στην ανάλογη επέμβαση, με στόχο το σχεδιασμό της επικουρικής 
θεραπείας (LoE V) 
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6.   ΠΟΣΟ ΡΙΖΙΚΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ 
ΚΑΙ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

Δεν προτείνεται ριζική υστερεκτομή για τη θεραπεία καρκίνου ενδομητρίου σταδίου 
ΙΙ (LoE IV)

Η τύπου Ι ή η τροποποιημένη ριζική υστερεκτομή τύπου ΙΙ μπορούν να 
πραγματοποιηθούν μόνο εάν απαιτούνται ελεύθερα χειρουργικά όρια (LoE IV)

Σε κλινικό ή διεγχειρητικό στάδιο ΙΙ καρκίνου ενδομητρίου προτείνεται 
λεμφαδενεκτομία (LoE IV)

Σε προχωρημένο καρκίνο ενδομητρίου συστήνεται  μακροσκοπική κυτταρομείωση 
και πλήρης σταδιοποίηση (LoE IV)

Σε προχωρημένο καρκίνο ενδομητρίου όπου η χειρουργική θεραπεία θα προκαλέσει 
σημαντική βλάβη της κολπικής λειτουργίας προτείνεται η κατά κρίση τροποποίηση 
της χειρουργικής προσέγγισης (LoE IV )

Εξαιρουμένου του σταδίου Ι σε μη-EEC συνιστάται λεμφαδενεκτομία (LoE IV)

Η επιπλεκτομή για λόγους σταδιοποίησης δεν είναι απαραίτητη σε διαυγοκυτταρικό 
ή αδιαφοροποίητο καρκίνο ενδομητρίου και καρκινοσάρκωμα (LoE IV)

Η εππιπλεκτομή συνιστάται σε ορώδη καρκινώματα για λόγους σταδιοποίησης (LoE IV)
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ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

7.  ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ  
      ΝΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ LoE

ΧΑΜΗΛΟΥ St I ενδομητριοειδές,grade 1-2,<50%  διήθηση μυομητρίου,LVSI(-) I

ΜΕΣΑΙΟΥ St I ενδομητριοειδές,grade 1-2,≥50% διήθηση μυομητρίου,LVSI(-) I

ΥΨΗΛΟΥ-ΜΕΣΑΙΟΥ St I ενδομητριοειδές,grade 3,<50% διήθηση μυομητρίου,  
 ασχέτως LVSI I  
 St I ενδομητριοειδές, grade 1-2, LVSI (+) ασχέτως ποσοστού  
 διήθησης μυομητρίου II

ΥΨΗΛΟΥ St I ενδομητριοειδές, grade 3, ≥ 50% διήθηση μυομητρίου, 
 ασχέτως LVSI
 StII I  
 St III ενδομητριοειδές, χωρίς υπολειπόμενη νόσο I
 Ορώδες,διαυγοκυτταρικό,αδιαφοροποίητο  
 καρκίνωμα,καρκινοσάρκωμα I

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ CA St III με υπολειπόμενη νόσο και St IVA I

ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ CA StIVB I
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8. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ AΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

Σε ασθενείς με χαμηλού κινδύνου καρκίνο ενδομητρίου δεν προτείνεται επικουρική 
θεραπεία (LoE I)

Σε ασθενείς με μεσαίου κινδύνου καρκίνο ενδομητρίου προτείνεται η επικουρική 
βραχυθεραπεία με στόχο την ελάττωση της πιθανότητας υποτροπής στο κολόβωμα 
του κόλπου (LoE I)

Η μη χορήγηση επικουρικής θεραπείας αποτελεί επιλογή σε ασθενείς με μεσαίου 
κινδύνου καρκίνο ενδομητρίου ιδιαιτέρως σε ηλικίες κάτω των 60 ετών (LoE II)

Σε ασθενείς με υψηλού-μεσαίου κινδύνου καρκίνο ενδομητρίου:

1. Με αρνητικούς λεμφαδένες:

a.   Προτείνεται επικουρική βραχυθεραπεία για μείωση του ποσοστού υποτροπής 
    στο κολπικό κολόβωμα (LoE III)

b.  Δίνεται η δυνατότητα επιλογής για μη χορήγηση επικουρικής θεραπείας

2. Χωρίς λεμφαδενεκτομία:

a. Προτείνεται επικουρική εξωτερική ακτινοθεραπεία σε ασθενείς με θετικό 
     LVSI με στόχο τη μείωση του ποσοστού πυελικής υποτροπής (LoE III)

b. Προτείνεται επικουρική βραχυθεραπεία σε ασθενείς με νόσο χαμηλής  
      διαφοροποίησης και αρνητικό LVSI (LoE III)

3. Δεν είναι βέβαιη η ωφέλεια από τη συστηματική θεραπεία (LoE III)
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9.  ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΕΣ 
       ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ AΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟΥ 
       ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ 

Σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου καρκίνο ενδομητρίου( st I ενδομητριοειδές,grade 
3, ≥50% διήθηση μυομητρίου, ανεξαρτήτως LVSI):

1. Με αρνητικούς λεμφαδένες:

a.  Για την πρόληψη της τοπικής υποτροπής θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η 
     επικουρική εξωτερική ακτινοθεραπεία (LoE I)

b.  Για την πρόληψη υποτροπής στο κολπικό κολόβωμα μπορεί να χορηγηθεί 
     βραχυθεραπεία (LoE III)

c.  Η επικουρική συστηματική θεραπεία είναι υπό διερεύνηση (LoE II)

2. Χωρίς λεμφαδενεκτομία:

a.  Γενικά συστήνεται  επικουρική εξωτερική ακτινοθεραπεία για την αποφυγή 
     υποτροπών (LoE III)

b.  Για τη βελτίωση της επιβίωσης και την πρόληψη υποτροπών μπορεί να 
     χορηγηθεί επικουρική χημειοθεραπεία (LoE II)

c.  Υπάρχουν περισσότερα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της συνδυασμένης 
     χορήγησης ακτινοθεραπείας-χημειοθεραπείας (LoE II)

Σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου καρκίνο ενδομητρίου σταδίου ΙΙ:

1. Μετά από απλή υστερεκτομή και αρνητικούς λεμφαδένες:

a.  Grade 1-2, LVSI (-): βραχυθεραπεία για τη βελτίωση των ποσοστών τοπικής 
     υποτροπής (LoE III)

b.  Grade 3 ή LVSI (+): 

-Συστήνεται περιορισμένης έκτασης εξωτερική ακτινοθεραπεία (LoE III)

-Η βραχυθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί (LoE IV)

- H χημειοθεραπεία είναι υπό συζήτηση (LoE III)

2. Μετά από απλή υστερεκτομή χωρίς λεμφαδενεκτομία:

a.  Απαιτείται εξωτερική ακτινοθεραπεία (LoE III)

b.  H βραχυθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί (LoE IV)

c.   Σε νόσο grade 3 ή LVSI(+) θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η χορήγηση 
      χημειοθεραπείας (LoE III)
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Σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου καρκίνο ενδομητρίου σταδίου ΙΙΙ χωρίς 
υπολειπόμενη νόσο:

1. Η εξωτερική ακτινοθεραπεία συστήνεται για:

a.  Μείωση του ποσοστού πυελικής υποτροπής (LoE I)

b  Βελτίωση του PFS ( progression-free survival) (LoE I)

c.  Βελτίωση της επιβίωσης (LoE IV)

2. Η χημειοθεραπεία συστήνεται για βελτίωση του PFS και της επιβίωσης  
    από ca ενδομητρίου (LoE II)

3. Υπάρχουν περισσότερα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της συνδυασμένης 
χορήγησης ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας στη νόσο σταδίου ΙΙΙ:

a. IIIA: Εξωτερική ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία (LoE II)

b. IIIB: Εξωτερική ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία (LoE II)

c. IIIC1: Εξωτερική ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία (LoE II)

d. IIIC2: Χημειοθεραπεία και εκτεταμένη εξωτερική ακτινοθεραπεία (LoE II)

Σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου ,μη ενδομητριοειδή καρκίνο:

1. Ορώδη και διαυγοκυτταρικά καρκινώματα μετά από πλήρη σταδιοποίηση:

a. Προτείνεται χημειοθεραπεία,αλλά χρειάζονται περισσότερες μελέτες (LoE III)

b. St IA, LVSI(-) : Προτείνεται μόνο βραχυθεραπεία χωρίς χημειοθεραπεία 
    (LoE IV) 

c. St ≥ IB: Εξωτερική ακτινοθεραπεία μαζί με χημειοθεραπεία ιδιαίτερα σε 
    περιπτώσεις θετικών λεμφαδένων (LoE III)

2.  Καρκινοσαρκώματα και αδιαφοροποίητοι όγκοι:

a. Συστήνεται χημειοθεραπεία (LoE II) 

b. Προτείνεται εξωτερική ακτινοθεραπεία αλλά χρειάζονται περισσότερες 
    μελέτες (LoE III)

B
B
B

B

B
B
B
B

B
C

C

B
C



18

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΗ

10.  ΕΧΕΙ ΘΕΣΗ Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ή Η ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ 
         ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΠΕΣ

Σε ασθενείς με προχωρημένη νόσο ή υποτροπή, προτείνεται χειρουργική 
παρέμβαση μόνο αν μπορεί να επιτευχθεί πλήρης μακροσκοπική κυτταρομείωση  
( ασθενής ελεύθερη υπολειπόμενης νόσου). Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις με στόχο 
την ανακούφιση της ασθενούς προτείνεται παρηγορητική επέμβαση (LoE IV)

H εξεντέρωση αποτελεί επιλογή  σε συγκεκριμένες ασθενείς με τοπικά προχωρημένη 
νόσο και για μεμονωμένες τοπικές υποτροπές μετά από ακτινοθεραπεία, αν 
απαιτούνται ελεύθερα χειρουργικά όρια (LoE IV)

Η πλήρης εκτομή απομακρυσμένων μεταστάσεων και πυελικών ή 
οπισθοπεριτοναϊκών λεμφαδένων μπορεί να συζητηθεί μόνο αν είναι τεχνικά 
εύκολη με βάσει την εντόπιση της νόσου (LoE V)

Ο ιστολογικός τύπος της βλάβης δε θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν στην απόφαση 
για χειρουργική επέμβαση (LoE IV)

Η στοχευμένη ακτινοθεραπεία έχει ένδειξη σε ασθενείς με μεμονωμένη κολπική 
τοπική υποτροπή μετά από χειρουργική επέμβαση (LoE III)

Για υποτροπή στον κόλπο ή στους πυελικούς λεμφαδένες ο συνδυασμός 
ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας αποτελεί επιλογή ιδιαιτέρως σε ασθενείς με 
αυξημένο κίνδυνο συστηματικής υποτροπής (LoE IV)

Σε συγκεκριμένες ασθενείς με υποτροπή στον κόλπο ή στους πυελικούς λεμφαδένες 
αποτελεί επιλογή η συστηματική θεραπεία ή και η χειρουργική επέμβαση πριν τη 
διενέργεια ακτινοθεραπείας (LoE V)

Σε ειδικά επιλεγμένες ασθενείς αποτελεί επιλογή η επανακτινοβόληση με 
εξειδικευμένες τεχνικές (LoE V)

H ακτινοθεραπεία έχει ένδειξη για την ανακούφιση των συμπτωμάτων που 
οφείλονται σε τοπική υποτροπή της νόσου ή σε συστηματική νόσο (LoE IV)

Η ακτινοθεραπεία έχει ένδειξη σε πρωτοπαθής ανεγχείρητους όγκους ή όπου η 
χειρουργική επέμβαση δε δύναται να πραγματοποιηθεί ή αντενδείκνυται βάσει της 
γενικής κατάστασης της ασθενούς (LoE IV)
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11.  ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΝΟΣΟ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΕΣ

Σε προχωρημένο EEC  ή σε υποτροπή του έχει ένδειξη η ορμονική θεραπεία (LoE II)

Σε ενδομητριοειδείς όγκους grade 1-2 η ορμονοθεραπεία είναι αποτελεσματική 
(LoE IV)

Η κατάσταση των ορμονικών υποδοχέων θα πρέπει να ελέγχεται πριν τη χορήγηση 
ορμονοθεραπείας αφού θα είναι περισσότερο αποτελεσματική σε ασθενείς με όγκο 
θετικό σε οιστρογονικούς και προγεστερονικούς υποδοχείς (LoE III)

Σε υποτροπή νόσου θα πρέπει να πραγματοποιείται βιοψία αφού μπορεί να 
υπάρχουν διαφορές στους ορμονικούς υποδοχείς του πρωτοπαθούς όγκου από 
αυτούς της μετάστασης (LoE III)

Η ορμονική θεραπεία θεωρείται πρώτης γραμμής θεραπεία σε ασθενείς με θετικούς 
ορμονικούς υποδοχείς (σε όγκους grade 1-2) και χωρίς ταχέως αναπτυσσόμενη 
νόσο (LoE V)

Γενικά συστήνονται προγεσταγόνα (MPA 200mg ή MA 160mg) (LoE III)

Άλλοι ορμονικοί παράγοντες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι η 
φουλβεστράντη, η ταμοξιφαίνη και αναστολείς της αρωματάσης (LoE III)

Η βασική θεραπεία συνίσταται σε 6 κύκλους (3ις εβδομαδιαίως) καρβοπλατίνης 
και πακλιταξέλης.Αυτό βασίζεται σε τυχαιοποιημένη μελέτη που δείχνει ίδια 
ανταπόκριση και λιγότερες παρενέργειες από το σχήμα σισπλατίνη/δοξορουβικίνη/
πακλιταξέλη (LoE I)

Δεν υπάρχουν στοιχεία για τη χημειοθεραπεία δεύτερης γραμμής (LoE V)
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12.  ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΙΟ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ

Η οδός PI3K / PTEN / AKT / mTOR, PTEN, RAS-MAPK, η αγγειογένεση (ειδικά FGFR2 και 
VEGF / VEGFR), ER / PgR και HRD / MSI μεταβάλλονται στον καρκίνο του ενδομητρίου 
και η σχετικότητά τους πρέπει να μελετηθεί σε κλινικές δοκιμές με στοχευμένους 
παράγοντες (LoE III)

Τα φάρμακα που στοχεύουν στη σηματοδότηση της οδού PI3K / mTOR και στην 
αγγειογένεση έδειξαν μέτρια δράση, αλλά δεν έχει εγκριθεί κανένας παράγοντας 
για κλινική χρήση και δικαιολογούνται περαιτέρω μελέτες που καθοδηγούνται από 
βιοδείκτες (LoE III)

Σχέδια κλινικών δοκιμών για νέα στοχοθετημένη θεραπεία:

 1. Μελέτες με πολλαπλές ομάδες που σχετίζονται με ιστολογική υποτύπων  
 και / ή μοριακών μεταβολών θεωρούνται πρώτης προτεραιότητας

 2. Συνιστώνται κλινικές δοκιμές με βιοψία κατά την εισαγωγή και διαδοχικές 
 βιοψίες κατά τη διάρκεια των  δοκιμών με μοριακά τελικά σημεία

 3. Τα PFS ή PFS σε ένα ορισμένο χρονικό σημείο είναι τα προτιμώμενα  
 πρωταρχικά τελικά σημεία για τις δοκιμές πρώιμης φάσης

 4.  Το OS είναι το προτιμώμενο πρωταρχικό τελικό σημείο στις δοκιμές φάσης ΙΙΙ, 
 εκτός αν σχεδιάζεται ή αναμένεται διασταύρωση (LoE V)
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το Διεθνές Περιοδικό Γυναικολογικού Καρκίνου και Ακτινοθεραπείας 
& Ογκολογίας. Οι τρεις εταιρίες ανακοίνωσαν  τους συμμετέχοντες που 
παρακολούθησαν τη διάσκεψη συναίνεσης.
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