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Σκοπός: Η μελέτη του ποσοστού υποτροπής καρκινικής νόσου καθώς και των πιθανών προγνωστικών 

παραγόντων αυτής σε ασθενείς με καρκίνο του ενδομητρίου ενδομητριοειδούς τύπου (τύπου Ι). 

Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική μελέτη των περιπτώσεων καρκίνου του ενδομητρίου 

που αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά κατά την περίοδο 1996-2009. Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν οι περιπτώσεις 

καρκίνου του ενδομητρίου ενδομητριοειδούς τύπου οι οποίες αντιμετωπίσθηκαν με υστερεκτομή, 

αμφοτερόπλευρη εξαρτημετακτομή με/χωρίς πυελική ή και παραορτική λεμφαδενεκτομή. Στις περιπτώσεις 

αυτές μελετήθηκαν τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά (ηλικία, δείκτης μάζας σώματος, ατομικό ιστορικό 

παθήσεων), τα ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά (βαθμός διαφοροποίησης όγκου, διάμετρος όγκου, βάθος 

διήθησης μυομητρίου, λεμφαγγειακή διήθηση) το στάδιο της νόσου κατά FIGO 2009 ενώ καταγράφηκε και η 

τυχόν διενέργεια λεμφαδενεκτομής, το είδος της (πυελική ή και παραορτική), ο αριθμός των εξαιρουμένων 

λεμφαδένων καθώς και η τυχόν ανεύρεση διήθησής τους. Ανασκοπήθηκε η μετεγχειρητική περίοδος 

παρακολούθησής τους και προσδιορίστηκε το ποσοστό υποτροπής καρκινικής νόσου καθώς και το διάμεσο 

διάστημα υποτροπής από τη διενέργεια της χειρουργικής επέμβασης. Πραγματοποιήθηκε συσχέτιση της 

υποτροπής με τα επιδημιολογικά και ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά των ασθενών. 

Αποτελέσματα: Συνολικά 179 περιπτώσεις καρκίνου του ενδομητρίου αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά κατά το 

διάστημα της μελέτης, εκ των οποίων 161 αφορούσαν καρκίνο ενδομητριοειδούς τύπου. Η μέση ηλικία των 

ασθενών της μελέτης ήταν 62,4 ± 10,3 έτη, ενώ 119 περιπτώσεις ήταν σταδίου Ι (73,9%), 23 περιπτώσεις 

σταδίου ΙΙ (14,3%), 15 περιπτώσεις σταδίου ΙΙΙ(9,3%) και 4 περιπτώσεις σταδίου ΙV (2,5%). Υποτροπή 

καρκινικής νόσου διαπιστώθηκε σε 20 περιπτώσεις (12.4%), το διάμεσο διάστημα υποτροπής στις περιπτώσεις 

αυτές ήταν 13,5 μήνες ενώ στο σύνολο των περιπτώσεων οι 34 μήνες. Η πιθανότητα υποτροπής συσχετίστηκε 

σημαντικά με το στάδιο της νόσου (P<.001), το βαθμό διαφοροποίησης (P=.001), το βάθος διήθησης (P=,004), 

τη λεμφαγγειακή διήθηση (P<.001) καθώς και την ανεύρεση διηθημένων πυελικών λεμφαδένων (P<.001), ενώ 

παρατηρήθηκε οριακά μη σημαντική συσχέτιση με την ηλικία της ασθενούς (P=.06).  

Συμπεράσματα: Η πιθανότητα υποτροπής καρκινικής νόσου ανέρχεται περίπου στο 10% των περιπτώσεων 

καρκίνου ενδομητρίου ενδομητριοειδούς τύπου ενώ σχετίζεται σημαντικά με το στάδιο, το grade, το βάθος 

διήθησης, τη λεμφαγγειακή διήθηση και την ανεύρεση διηθημένων πυελικών λεμφαδένων. 

 


