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• Γυναίκα 47 ετϊν 
 

• Κολπική αιμορραγία μετά από ςεξουαλική επαφή 
 
 

• Πρϊην καπνίςτρια 
 

• Αρκετοφσ ερωτικοφσ ςυντρόφουσ 
 
 











Test Pap 

Πλακϊδεσ καρκίνωμα τραχιλου μιτρασ 



Καρκίνοσ τραχιλου μιτρασ 



Εναλλακτικά 



Κλινικά ορατι εςτία 2.4  cm 

Aπεικονιςτικόσ ζλεγχοσ: χωρίσ μεταςτάςεισ 

Ριηικι υςτερεκτομι και πυελικόσ λεμφαδενικόσ κακαριςμόσ 







Χωρίσ λεμφαδενικζσ μεταςτάςεισ 



ε πιο προχωρθμζνα ςτάδια... 

• Πυελική ακτινοθεραπεία 
 

• Χημειοθεραπεία 
 

• Βραχυθεραπεία 



Πρόλθψθ 



Eμβολιαςμόσ 

• 9-26 ετϊν 
 
• Και ςε ςεξουαλικά ενεργέσ γυναίκεσ 

 
 

 
 

HPV Types 16, 18, 31, 33, 45, 52, and 58 

ΔΕΝ ΑΝΣΙΚΑΘΙΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕ ΣΕΣ Pap 



 
 
• Γυναίκα  62 ετϊν 

 
• Μετεμμηνοπαυςιακή 

 
• Παχφςαρκη 

 
• Ελεφθερο ατομικό αναμνηςτικό 

 
• Αναφέρει κολπική αιμορραγία, πυελικό άλγοσ, απϊλεια 

βάρουσ 
 
 
 
 

 
 





Βιοψία ενδομθτρίου 



Βιοψία ενδομθτρίου: μθ διαγνωςτικι 

Διάγνωςθ: Ενδομθτριοειδζσ αδενοκαρκίνωμα ενδομθτρίου 



Χειρουργικι προςζγγιςθ 

Ολικι υςτερεκτομι μετ’ εξαρτθμάτων + 
αφαίρεςθ πυελικϊν λεμφαδζνων 

Προεγχειρθτικόσ απεικονιςτικόσ ζλεγχοσ: χωρίσ μεταςτάςεισ 



Χειρουργικι ςταδιοποίθςθ 
 
Πακολογο-ανατομικά χαρακτθριςτικά 

Όγκοσ 3.6 cm (τάδιο Ι) 
 
Ενδομθτριοειδζσ αδενοκαρκίνωμα 
 
Grade 2 
 
Διικθςθ μυομθτρίου>50% 
 
LVSI (lymphovascular space invasion): - 



Καρκίνοσ ενδομθτρίου-Ιςτολογικοί τφποι 



Θεραπεία 

Επικουρικι βραχυκεραπεία 

Μείωςθ τθσ τοπικισ υποτροπισ 



ε πιο προχωρθμζνα ςτάδια... 

• Πυελική ακτινοθεραπεία 
 

• Χημειοθεραπεία 
 

• Βραχυθεραπεία 



τάδια-πρόγνωςθ 



• Γυναίκα 70 ετϊν 
 

• Ατομικό αναμνηςτικό: AY, ορμονικήθεραπεία 
υποκατάςταςησ 
 

• Oικογενειακό ιςτορικό: ελεφθερο  
 
 • Αναφέρει κοιλιακό άλγοσ, ςυνήθωσ μετά από 

λήψη τροφήσ από 5μήνου 
 
 

• Αίςθημα βάρουσ ςτην κοιλική χϊρα από 2 μήνου 









Απεικονιςτικόσ-εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ (τάδιο ΙΙΙ) 

U/S κοιλίασ: παρουςία ελεφκερου περιτοναικοφ υγροφ 

CT κοιλίασ-κϊρακα: μάηα 6 cm δεξιάσ ωοκικθσ, 
περιτοναϊκό υγρό, πολλαπλζσ περιτοναϊκζσ εμφυτεφςεισ 

CA 125: 643 U/ml (φ.τ εωσ 35 U/ml) 





Διάγνωςθ από βιοψία 

Ορϊδεσ αδενοκαρκίνωμα ωοκθκϊν, grade III 

70-80% 

BRCA (-) 



Αντιμετϊπιςθ 

Προςπάκεια για βζλτιςτθ κυτταρομείωςθ (ορατι υπολειπόμενθ νόςοσ < 1 cm)  

Ολικι υςτερεκτομι μετ’εξαρτθμάτων + επιπλεκτομι  

Επικουρικι χθμειοκεραπεία : Carboplatin/Paclitaxel (6 κφκλοι)  

80-85% των αςκενϊν ζχει ςθμαντικι κλινικι και εργαςτθριακι ανταπόκριςθ  



Αντιμετϊπιςθ 

Ειςαγωγικι χθμειοκεραπεία (Carboplatin/Paclitaxel 

Ολικι υςτερεκτομι μετ’εξαρτθμάτων + επιπλεκτομι  

Αν ο χειρουργόσ δεν μπορεί να κάνει εξ’αρχισ βζλτιςτθ 
κυτταρομείωςθ 



Βέλτιςτη χειρουργική κυτταρομέιωςη vs  υπολειπόμενη νόςοσ 



Kαρκίνοσ ωοκθκϊν / τάδια-πρόγνωςθ 



Σρόποι εξάπλωςθσ Περιτοναϊκι καρκινωμάτωςθ 



Η αςκενισ ζλαβε ειςαγωγικι χθμειοκεραπεία με ομαλοποίθςθ του CA 
125 μετά από 6 κφκλουσ κεραπείασ 

Ακολοφκθςθ ολικι υςτερεκτομι μετ’εξατρθμάτων 

Σζκθςε ςε παρακολοφθςθ με μζτρθςθ του CA 125 κάκε 4 μινεσ 

Σζκθςε ςε παρακολοφθςθ με μζτρθςθ του CA 125 κάκε 4 μινεσ 

14 μινεσ μετά τθν τελευταία χθμειοκεραπεία εμφανίηει κλινικι και 
εργαςτθριακι υποτροπι 



Αναφζρει αίςκθμα βάρουσ ςτθν κοιλία, δυςκοιλιότθτα και ιπια 
δφςπνοια 

CT κϊρακα/κοιλίασ: μζτρια υπεηωκοτικι ςυλλογι δεξιά, διόγκωςθ 
παραορτικϊν, πολλαπλζσ εμφυτεφςεισ ςτο ζντερο 

CA 125: 1211 U/ml (φ.τ εωσ 35 U/ml) 



Θεραπεία υποτροπισ (85-90%) των αςκενϊν 

Πολφ ςθμαντικόσ προγνωςτικόσ παράγοντασ ο χρόνοσ μζχρι τθν υποτροπι 



Πλατινο-ευαίςκθτθ vs  πλατινο-ανκεκτικι νόςοσ 

Πικανότθτεσ ανταπόκριςθσ ςτθν χθμειοκεραπεία με πλατινοφχα 



τοχευμζνθ κεραπεία-anti VEGF 



Tumor 

VEFG 
PDGF 
FGF 

Μetastasis 

Blood vessel  



τοχευμζνθ κεραπεία-anti VEGF 



Αναςτολείσ Parp (BRCA mutated ovarian cancer) 



Αναςτολείσ Parp-ςε πλατινο-ευαίςκθτθ νόςο ωσ 
κεραπεία ςυντιρθςθσ (BRCA mutated cancers) 




