
Πώο δηαβάδνπκε κηα 

παζνινγναλαηνκηθή θαη 

θπηηαξνινγηθή έθζεζε. 

Tν παξάδεηγκα ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

ηξαρήινπ. 

Αηθαηεξίλε Πνιίηε 

Αλαπι. Καζεγήηξηα Κπηηαξνινγίαο 

ΔΚΠΑ 



Η αμία ηεο παζνινγναλαηνκηθήο-

θπηηαξνινγηθήο έθζεζεο 

• Πξνγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

αζζελή θαη ηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνύο. 

• Άκεζε ζρέζε κε ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ 

ζεξαπεπηηθνύ πιάλνπ 

 



Γνκή ηεο έθζεζεο 

• Θα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλε έηζη ώζηε λα πεξηέρεη 
όιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε 
ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε, κε όζν ην δπλαηόλ πην ζαθή 
θαη θαηαλνεηό ηξόπν. 

• Κνηλή νξνινγία πξνζαξκνζκέλε ζηηο δηεζλείο 
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηαμηλόκεζεο θαη αληηκεηώπηζεο 
ησλ δηαθόξσλ λενπιαζκάησλ θαη πξνλενπιαζκαηηθώλ 
αιινηώζεσλ 

• Πεξηγξαθή όισλ ησλ επηπιένλ επξεκάησλ κε όζν ην 
δπλαηόλ πην αλαιπηηθό ηξόπν, αθόκε θαη αλ δελ 
ζπλδένληαη αθόκε κε ζεξαπεπηηθά πξσηόθνιια, γηαηί 
κπνξεί λα απνδεηρζνύλ αμηνινγήζηκνη παξάγνληεο ζε 
κειινληηθέο κειέηεο.    



Καξθίλνο ηξαρήινπ 

θπηηαξνινγηθή έθζεζε 
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Κπηηαξνινγηθό πόξηζκα 

 

• ΣΤΠΟ ΤΛΙΚΟΤ (ζπκβαηηθό/πγξήο θάζεο) 

• ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΤΛΙΚΟΤ 

– Ηθαλνπνηεηηθό γηα αμηνιόγεζε (ΔΓ/ΕΜ; 

αίκα/θιεγκνλή) 

  

– Με ηθαλνπνηεηηθό γηα αμηνιόγεζε (αηηία) 

• απόξξηςε επηρξίζκαηνο/ όρη επεμεξγαζία (αηηία) 

• επεμεξγαζία/αμηνιόγεζε, αιιά κε ηθαλνπνηεηηθό γηα εθηίκεζε 

επηζειηαθήο αλσκαιίαο δηόηη..(αηηία) 

 



•  ΑΤΣΟΜΑΣΟ SCREENING 

   (ηύπνο - απνηέιεζκα) 

  

• ΔΠΙΠΡΟΘΔΣΑ ΣΔΣ/ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΔΥΝΙΚΔ 
(αλνζνθπηηαξνρεκεία, HPV DNA-
test/ηππνπνίεζε, θιπ) 

   (ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ- απνηέιεζκα, 
εύθνια θαηαλνεηά από ηνλ θιηληθό) 

• ζπζρέηηζε κε ηελ Κπηηαξνκνξθνινγία!!  

     

Κπηηαξνινγηθό πόξηζκα 



Κπηηαξνινγηθό πόξηζκα 

• Πεξηγξαθή - Έθζεζε θπηηαξνινγηθώλ 

επξεκάησλ 

• πκπέξαζκα 

• ρόιην - πζηάζεηο (όηαλ θξίλεηαη    

     απαξαίηεην) 

 



•  ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 

1) ΑΡΝΖΣΗΚO ΓΗΑ ΔΝΓΟΔΠΗΘΖΛΗΑΚΖ 

ΑΛΛΟΗΩΖ Ζ ΚΑΚΟΖΘΔΗΑ 

2) ΔΠΗΘΖΛΗΑΚΔ ΑΝΩΜΑΛΗΔ 

3) ΑΛΛΑ ΚΑΚΟΖΘΖ ΝΔΟΠΛΑΜΑΣΑ 
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1) ΑΡΝΖΣΗΚΟ ΓΗΑ ΔΝΓΟΔΠΗΘΖΛΗΑΚΖ 

ΑΛΛΟΗΩΖ Ζ ΚΑΚΟΖΘΔΗΑ 

– ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΟΗ (ηξηρνκνλάδεο,κύθεηεο, 

βαθηεξηαθή θνιπίηηδα, αθηηλνκύθεηεο, έξπεο) 

 

– ΑΛΛΑ ΜΖ ΝΔΟΠΛΑΜΑΣΗΚΑ ΔΤΡΖΜΑΣΑ 

•  αληηδξαζηηθέο αιινηώζεηο (θιεγκνλή/αλαγέλλεζε, 

αθηηλνβνιία, IUD) 

•  αδεληθά θύηηαξα κεηά πζηεξεθηνκή 

•  αηξνθία 

•  επηζήιην κε ζπκβαηό κε ΣΔΡ 
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•  ΗΓΗΑΗΣΔΡΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ρόιην) 

 

– ελδνκεηξηθά θύηηαξα > 40 εηώλ 
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2) ΔΠΗΘΖΛΗΑΚΔ 
ΑΝΩΜΑΛΗΔ 

• ΠΛΑΚΩΓΖ ΚΤΣΣΑΡΑ 
– Άηππα πιαθώδε θύηηαξα 

• απξνζδηόξηζηεο ζεκαζίαο 
(ASC-US) 

•  δελ κπνξεί λα 
απνθιεηζηεί HSIL (ASC-H) 

 

– Υακεινύ βαζκνύ 
πιαθώδεο ελδνεπηζειηαθή 
αιινίσζε (LSIL) 

•  HPV 

•  CIN 1 (ήπηα δπζπιαζία) 

 

 

 

 

 

 



•  ΠΛΑΚΩΓΖ ΚΤΣΣΑΡΑ 

– Τςεινύ βαζκνύ πιαθώδεο ελδνεπηζειηαθή αιινίσζε 

(HSIL) 

•  CIN 2 (κέηξηα δπζπιαζία) 

•  CIN 3 (ζνβαξή δπζπιαζία) 

•  CIS 

- κε επξήκαηα ύπνπηα γηα δηήζεζε (εθόζνλ ππάξρνπλ) 

 

– Πιαθώδεο θαξθίλσκα 
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•  ΑΓΔΝΗΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ 

– Άηππα 

•  ελδνηξαρειηθά (NOS ή πεξηγξαθή) 

•  ελδνκεηξηθά (NOS ή πεξηγξαθή) 

•  αδεληθά (NOS ή πεξηγξαθή) 

–  Άηππα 

•  ελδνηξαρειηθά , ππέξ λενπιαζίαο 

•  αδεληθά, ππέξ λενπιαζίαο 
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• ΑΓΔΝΗΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ 

– Δλδνηξαρειηθό αδελνθαξθίλσκα in situ (AIS) 

 

– Aδελνθαξθίλσκα 

•  ελδνηξαρειηθό 

•  ελδνκεηξηθό 

•  εμσκεηξηθό 

•  ρσξίο εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά (NOS) 

 

BETHESDA 2001 



 

• ΥΟΛΗΑ / ΤΣΑΔΗ (πξναηξεηηθά) 

   Θα πξέπεη λα είλαη ζύληνκεο, πεξηεθηηθέο 

θαη ζπκβαηέο κε ηηο ζύγρξνλεο δηεζλείο 

νδεγίεο θιηληθήο παξαθνινύζεζεο 

   θαη ζηξαηεγηθήο ζεξαπεπηηθήο 

αληηκεηώπηζεο 
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ηαδηνπνίεζε θαξθίλνπ ηνπ 

ηξαρήινπ θαηά FIGO 
• ηάδην Ι: Ο θαξθίλνο εληνπίδεηαη ζηνλ ηξάρειν 

• Σηάδιο ΙΑ1: Ο θαξθίλνο εληνπίδεηαη ζηνλ ηξάρειν, κηθξνζθνπηθή δηάγλσζε, δηήζεζε ζηξώκαηνο 
κέρξη 3 ρηι. ζε βάζνο θαη κέρξη 7 ρηι. ζε έθηαζε 

• Σηάδιο ΙΑ2: Ο θαξθίλνο εληνπίδεηαη ζηνλ ηξάρειν, κηθξνζθνπηθή δηάγλσζε, δηήζεζε ζηξώκαηνο 
κεγαιύηεξε από 3 ρηι. θαη κέρξη 5 ρηι. ζε βάζνο θαη κέρξη 7 ρηι. ζε έθηαζε 

• Σηάδιο ΙΒ1: Κιηληθά νξαηή λόζνο εληνπηζκέλε ζηνλ ηξάρειν ή πξνθιηληθή λόζνο, αιιά πην 
πξνρσξεκέλε από ην ζηάδην ΗΑ2, κηθξόηεξε από 4 εθ. ζηε κεγαιύηεξε δηάζηαζε 

• Σηάδιο ΙΒ2: Κιηληθά νξαηή λόζνο εληνπηζκέλε ζηνλ ηξάρειν, κεγαιύηεξε από 4 εθ. ζηε 
κεγαιύηεξε δηάζηαζε 

• ηάδην ΙΙΑ1: Γηήζεζε ησλ δύν άλσ ηξηηεκνξίσλ ηνπ θόιπνπ, κηθξόηεξε από 4 εθ. ζηε κεγαιύηεξε 
δηάζηαζε, ρσξίο δηήζεζε ησλ παξακεηξίσλ 

• ηάδην ΙΙΑ2: Γηήζεζε ησλ δύν άλσ ηξηηεκνξίσλ ηνπ θόιπνπ, κεγαιύηεξε από 4 εθ. ζηε 
κεγαιύηεξε δηάζηαζε, ρσξίο δηήζεζε ησλ παξακεηξίσλ 

• ηάδην ΙΙΒ: Δκθαλήο δηήζεζε ηνπ παξακεηξίνπ 

• ηάδην ΙΙΙ: Ο θαξθίλνο έρεη επεθηαζεί κέρξη ην ππειηθό ηνίρσκα ή 

• Έρεη πξνζβάιιεη ην θαηώηεξν ηξηηεκόξην ηνπ θόιπνπ  

• Τπάξρεη πδξνλέθξσζε ιόγσ απόθξαμεο ηνπ νπξεηήξα ή ζηγή λεθξνύ  

• Σηάδιο ΙΙΙΑ: Πξνζβνιή ηνπ θαηώηεξνπ ηξηηεκνξίνπ ηνπ θόιπνπ. Σν παξακήηξην δε δηεζείηαη κέρξη 
ην ππειηθό ηνίρσκα 

• Σηάδιο ΙΙΙΒ: Γηήζεζε ηνπ παξακεηξίνπ κέρξη ην ππειηθό ηνίρσκα ή πδξνλέθξσζε ή ζηγή ηνπ 
λεθξνύ  

• ηάδην IV: Ο θαξθίλνο έρεη επεθηαζεί εθηόο ηεο ππέινπ ή δηεζεί ην βιελλνγόλν ηεο θύζηεο ή ηνπ 
νξζνύ (βηνςία ζεηηθή) 

• Σηάδιο IVA: Γηήζεζε γεηηνληθώλ νξγάλσλ 

• Σηάδιο IVB: Απνκαθξπζκέλεο κεηαζηάζεηο 

  

 



Παζνινγναλαηνκηθή έθζεζε 

• Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ αζζελνύο 

(ειηθία, θύιν, εζληθόηεηα) 

• Αξηζκόο πξσηνθόιινπ 

• Ολνκαηεπώλπκν ζεξάπνληνο ηαηξνύ 

• Κιηληθέο πιεξνθνξίεο 



Παζνινγναλαηνκηθή έθζεζε 

• Δίδνο πιηθνύ (θσλνεηδήο εθηνκή, ξηδηθή 

ηξαρειεθηνκή, ξηδηθή πζηεξεθηνκή κε ή 

ρσξίο ιεκθαδεληθό θαζαξηζκό, ππειηθή 

εμεληέξσζε). 

• Σξόπνο ρεηξηζκνύ ηνπ πιηθνύ  



Μαθξνζθνπηθά επξήκαηα 

• Αλαθνξά ηπρόλ ζεκάλζεσλ (π.ρ ξάκκα ζηε 12ε ώξα ζε θσλνεηδείο 
εθηνκέο) 

• Γηαζηάζεηο ηνπ παξαζθεπάζκαηνο 

• Παξνπζία ή κε θαη εκθάληζε καθξνζθνπηθά νξαηνύ όγθνπ 
(αλαθέξεηαη ν αξηζκόο ησλ νξαηώλ όγθσλ, όπσο επίζεο θαη αλ ν 
όγθνο δελ είλαη καθξνζθνπηθά νξαηόο) 

• Γηαζηάζεηο θαη εκθάληζε (εμσθπηηθόο ή ελδνθπηηθόο) γηα θάζε νξαηό 
όγθν μερσξηζηά. 

• Γηα θάζε όγθν κεηξάηαη ην πάρνο ηνπ όγθνπ θαη ην πάρνο ηνπ 
ηξαρειηθνύ ηνηρώκαηνο ζην βαζύηεξν ζεκείν ηεο δηήζεζεο (έλδεημε 
ηνπ ζπλνιηθνύ κεγέζνπο θαη ηεο έθηαζεο ηνπ όγθνπ) 

• Απόζηαζε ηνπ όγθνπ από ηα ρεηξνπξγηθά όξηα 

• Σπρόλ καθξνζθνπηθή δηήζεζε ζην ζώκα ηεο κήηξαο, ζην ηκήκα ηνπ 
θόιπνπ ή ζηα παξακήηξηα 

• Μαθξνζθνπηθή εκθάληζε ησλ ιεκθαδέλσλ  



Μηθξνζθνπηθά επξήκαηα 

 

• Ηζηνινγηθόο ηύπνο  

• Βαζκόο δηαθνξνπνίεζεο αλ πξόθεηηαη γηα αδελνθαξθίλσκα  

• Βάζνο δηήζεζεο 

• Μέγεζνο όγθνπ 

• Δθηίκεζε ησλ ρεηξνπξγηθώλ νξίσλ 

• Γηήζεζε ή κε αγγείσλ θαη ιεκθαγγείσλ  

• πκκεηνρή ή κε ησλ παξακεηξίσλ  

• πκκεηνρή ή κε άιισλ νξγάλσλ 

• Αξηζκόο δηεζεκέλσλ ιεκθαδέλσλ επί ηνπ ζπλόινπ ησλ 
αλεπξεζέλησλ  

• Παξνπζία πνιιαπιώλ όγθσλ (ζπάλην, εθηόο από ηα θαξθηλώκαηα 
ζηαδίνπ ΗΑ)  



Ιζηνινγηθόο ηύπνο 

• Ιζηνινγηθόο ηύπνο γηα θάζε όγθν, 

ζύκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ηεο WHO. Ο 

ηζηνινγηθόο ηύπνο επεξεάδεη ηελ ζεξαπεία 

θαη ηελ πξόγλσζε. Να αλαθέξεηαη ηπρόλ 

λεπξνελδνθξηληθή δηαθνξνπνίεζε 

• Τπόηππνπο θαξθηλσκάησλ (νξηζκέλνη κε 

πξνγλσζηηθή αμία π.ρ λεπξνελδνθξηληθό, 

δηαπγνθπηηαξηθό, νξώδεο) 



Βαζκόο δηαθνξνπνίεζεο (grade) 

• Ηζηνινγηθόο βαζκόο δηαθνξνπνίεζεο (grade) γηα ην 
αδελνθαξθίλωκα  

      -θαιήο δηαθνξνπνίεζεο (grade 1) 

      -κέζεο δηαθνξνπνίεζεο (grade 2) 

      -ρακειήο δηαθνξνπνίεζεο (grade 3) 

Ο δηαρσξηζκόο βαζίδεηαη ζηελ αλαινγία ζπκπαγνύο θαη αδεληθνύ 
πξνηύπνπ αλάπηπμεο θαη ζηνλ ππξεληθό βαζκό δηαθνξνπνίεζεο 
(ζηα grade 1 ην ζπκπαγέο ζηνηρείν είλαη <10%, ηα αδέληα είλαη θαιά 
ζρεκαηηζκέλα, νη ππξήλεο είλαη νκαινί κε κηθξή ζηηβαδνπνίεζε θαη 
νη κηηώζεηο είλαη ζπάληεο. ην grade 3 >50% ζπκπαγέο πξόηππν 
αλάπηπμεο, θύηηαξα κεγάια κε πνιύκνξθνπο ππξήλεο) 

Σα νξώδε θαξθηλώκαηα είλαη εμ νξηζκνύ grade 3 

 



Μέγηζην κηθξνζθνπηθό βάζνο 

δηήζεζεο 
Σν βάζνο δηήζεζεο έρεη πξνγλσζηηθή ζεκαζία θαη θαζνξίδεη ηνπο όγθνπο 

ζηαδίνπ 1 Α θαη ηνπο πξνθιηληθνύο θαξθίλνπο κεγαιύηεξνπ ζηαδίνπ 

Μεηξάηαη από ηε βάζε ηνπ επηζειίνπ ηνπ αξρηθνύ ηζηνύ (πιαθώδνπο ή 
αδεληθνύ, FIGO) 

Πιαθώδεο θαξθίλσκα: από ηε βαζηθή κεκβξάλε ηνπ επηζειίνπ επηθαλείαο ή 
από ηε βαζηθή κεκβξάλε κηαο θξύπηεο ε νπνία έρεη CIN αλ από εθεί 
μεθηλάεη ην θαξθίλσκα 

Αδελνθαξθίλσκα: πνιιέο θνξέο είλαη δύζθνιν λα θαζνξηζζεί ην αξρηθό ζεκείν 
δηήζεζεο γη απηό θαη ην βάζνο δηήζεζεο κεηξάηαη από ην θνληηλόηεξν 
επηθαλεηαθό επηζήιην 

Αλ ππάξρεη εμέιθσζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ βαζύηεξνπ ζεκείνπ δηήζεζεο ε 
κέηξεζε μεθηλάεη από ηελ εμειθσκέλε επηθάλεηα θαη αλαθέξεηαη 

Αλ ην βαζύηεξν ζεκείν δηήζεζεο βξίζθεηαη ζηα ρεηξνπξγηθά όξηα ηνπ 
παξαζθεπάζκαηνο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη γηαηί κπνξεί λα γίλεη 
ππνεθηίκεζε ηνπ βάζνπο δηήζεζεο. 

ηηο πεξηπηώζεηο πνιιαπιώλ όγθσλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην βάζνο 
δηήζεζεο ηνπ θαζελόο μερσξηζηά. 

 



Μηθξνζθνπηθά επξήκαηα 

• Σν πάρνο ηνπ ηξαρειηθνύ ηνηρώκαηνο ζηελ 

πεξηνρή ηεο κέγηζηεο δηήζεζεο ζα πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη 

Οριζμένες μελέηες δείτνοσν όηι σπάρτει ζσζτέηιζη 

ηης επιβίωζης και ηοσ βαθμού διήθηζης ηοσ 

ηρατηλικού ηοιτώμαηος με ηο αδενοκαρκίνωμα 

ζηαδίοσ 1. Το πάτος ηοσ μη προζβεβλημένοσ 

ηρατηλικού ηοιτώμαηος θαίνεηαι να είναι 

ζημανηικό. 
Edge SE, Byrd DR, Compton CC, Fritz AG, Greene FL and Trotti A (eds) (2010). AJCC Cancer 

Staging Manual 7th ed., New York, NY.: Springer.   



Σν κεγαιύηεξν κηθξνζθνπηθό κέγεζνο ηνπ 

θαξθηλώκαηνο ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ζαλ 

νξηδόληηα (εγθάξζηα) δηάζηαζε 
• Ζ κεγαιύηεξε νξηδόληηα κέηξεζε 

κπνξεί λα κεηξεζεί από ην πιαθάθη, 
αιιά κπνξεί λα απαηηεί θαη κέηξεζε 
από ηνλ αξηζκό ησλ θύβσλ παξαθίλεο 
πνπ θέξνπλ θαξθίλσκα θαη ην πάρνο 
ησλ θύβσλ.  

• ε πεξηπηώζεηο πνιιαπιώλ όγθσλ 
θάζε όγθνο ζα πξέπεη λα κεηξεζεί 
ρσξηζηά. 

• Μηα δεύηεξε εγθάξζηα δηάκεηξνο ζα 
πξέπεη λα κεηξάηαη ώζηε λα είλαη 
δπλαηόο ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ όγθνπ 
ηνπ θαξθηλώκαηνο ν νπνίνο ζύκθσλα 
κε αξθεηνύο ζπγγξαθείο έρεη 
πξνγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή αμία 

• Καξθηλώκαηα ρακεινύ όγθνπ 
(<500mm3 ) ζπζρεηίδνληαη κε ρακειά 
πνζνζηά κεηάζηαζεο ζηνπο ππειηθνύο 
ιεκθαδέλεο.  

 



• ηηο πεξηπηώζεηο ππνιεηκκαηηθνύ 

θαξθηλώκαηνο ζε πιηθό πζηεξεθηνκήο πνπ 

αθνινπζεί LLETZ ή θσλνεηδή εθηνκή νη 

κεηξήζεηο ηνπ όγθνπ θαη ην βάζνο 

δηήζεζεο δίδνληαη ζην πιηθό ηεο 

πζηεξεθηνκήο θαη δελ ζπλδπάδνληαη κε ηηο 

πξνεγνύκελεο κεηξήζεηο ηνπ όγθνπ.   

 



Μηθξνζθνπηθή πεξηγξαθή 

• Παξνπζία CIN ζε παξαθείκελεο ζέζεηο 

• Παξνπζία AIS ζε παξαθείκελεο ζέζεηο 

• Παξνπζία δηήζεζεο άιιωλ νξγάλωλ 

Ππειηθό ηνίρσκα 

Κόιπνο (άλσ 2 ηξηηεκόξηα ή θαηώηεξν ηξηηεκόξην) 

Βιελλνγόλνο νπξνδόρνπ θύζηεσο ή νξζνύ 

Άιιεο ζέζεηο 
Η παροσζία καρκινώμαηος ζηις θέζεις ασηές είναι ζημανηική για 

προγνωζηικούς και θεραπεσηικούς λόγοσς και η αναθορά ηοσς 
επιηρέπει ηη ζσζτέηιζη με ηην κλινική ζηαδιοποίηζη 

Η παροσζία διήθηζης ηοσ ζώμαηος ηης μήηρας έτει επίζης 
προγνωζηική ζημαζία και θα πρέπει να καηαγράθεηαι. 



Μηθξνζθνπηθή πεξηγξαθή 

• Γηήζεζε αγγείωλ θαη ιεκθαγγείωλ 

 

-ε δηήζεζε αγγείσλ θαη ιεκθαγγείσλ απνηειεί 
πξνγλσζηηθή παξάκεηξν, ηδηαίηεξα γηα ην ειεύζεξν 
λόζνπ δηάζηεκα θαη γηα ηε ζπλνιηθή επηβίσζε θαη κπνξεί 
λα ζπκβάιεη ζηελ επηινγή ηεο ζεξαπείαο. 

-ε δηήζεζε ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ κπνξεί λα απνηειεί 
παξάγνληα θηλδύλνπ γηα κεηαζηάζεηο ζηηο σνζήθεο 

 
Alfsen GC, Kristensen GB, Skovlund E, Pettersen EO and Abeler VM (2001). Histologic Subtype Has Minor Importance 

for Overall Survival in Patients with Adenocarcinoma of the Uterine Cervix. A Population-Based Study of 
Prognostic Factors in 505 Patients with Nonsquamous Cell Carcinomas of the Cervix. Cancer 92(9):2471–2483. 

  Singh N and Arif S (2004). Histopathologic parameters of prognosis in cervical cancer - a review. Int J Gynecol 

Cancer. 14(5):741-750.  

  

 



Μηθξνζθνπηθή πεξηγξαθή 

• Απόζηαζε ηνπ θαξθηλώκαηνο από ηα 

ρεηξνπξγηθά όξηα. 

• Απόζηαζε CIN από ηα ρεηξνπξγηθά 

όξηα 

• Απόζηαζε AIS από ηα ρεηξνπξγηθά 

όξηα 

• Γηήζεζε ή κε ηωλ παξακεηξίωλ (θαθή 

πξόγλσζε) 



Γηήζεζε ιεκθαδέλωλ 

• Θα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ πεξηνρηθώλ 
ιεκθαδέλσλ πνπ αλαγλσξίζζεθαλ ζε θάζε ζέζε θαη ν ζπλνιηθόο 
αξηζκόο ησλ δηεζεκέλσλ αληίζηνηρα (έζσ ιαγόληνη, έμσ ιαγόληνη, 
θνηλνί ιαγόληνη, ηεξνί, πξντεξνί, παξακεηξίσλ) 

• Λεκθαδέλεο πέξα από απηέο ηηο ζέζεηο ζεσξνύληαη 
απνκαθξπζκέλεο κεηαζηάζεηο 

• Θα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ε κεγαιύηεξε δηάκεηξνο ησλ 
κεηαζηαηηθώλ ελαπνζέζεσλ ζηνλ ιεκθαδέλα 

• Σπρόλ εμσιεκθαδεληθή επέθηαζε είλαη θαιό λα θαηαγξάθεηαη 
(ππάξρεη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε βηβιηνγξαθία ζηνλ θαξθίλν ηνπ 
ηξαρήινπ γηα ηελ εμσιεκθαδεληθή επέθηαζε, κία κεγάιε κειέηε 
όκσο ηε ζεσξεί σο αλεμάξηεην πξνγλσζηηθό παξάγνληα πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ηε ζπρλόηεηα ησλ ππνηξνπώλ θαη κεησκέλε ζπλνιηθή 
επηβίσζε)   

• Horn L-C, Hentschel B, Galle D and Bilek K (2008). Extracapsular extension of pelvic lymph node metastases is of 

prognostic value in carcinoma of the cervix uteri. Gynecologic Oncology 108:63-67.  

 



πκπιεξωκαηηθέο ηερληθέο 

Αλνζνϊζηνρεκεία  

• Δπηβεβαίσζε λεπξνελδνθξηληθήο 

δηαθνξνπνίεζεο 

• Δπηβεβαίσζε δηήζεζεο αγγείσλ θαη 

ιεκθαγγείσλ 

• Πξνέιεπζε θαξθηλώκαηνο (ελδνηξάρεινο-

ελδνκήηξην) 



Αξρόκελε δηήζεζε ζηξώκαηνο 

• Υαξαθηεξίδεη πιαθώδεηο αιινηώζεηο θαη νξίδεηαη από ηελ WHO σο κία «κε 
κεηξήζηκε» αιινίσζε < 1mm ζε βάζνο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη 
επηζειηαθέο εθβιαζηήζεηο πνπ μεθηλνύλ από ηε βάζε αιινηώζεσλ CIN. Οη 
αιινηώζεηο απηέο παξακέλνπλ ζην ζηάδην ΗΑ1 ηεο θαηάηαμεο FIGO ( θαη εκπίπηνπλ 
ζηελ θαηεγνξία ηνπ κηθξνδηεζεηηθνύ θαξθηλώκαηνο , σζηόζν ζεσξνύληαη από ηνπο 
πεξηζζόηεξνπο όηη έρνπλ παξόκνηα πξόγλσζε κε ηελ ηζνδύλακε CIN αιινίσζε 
ρσξίο αξρόκελε δηήζεζε ζηξώκαηνο θαη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο ηέηνηεο. 

 Pecorelli S, Zigliani L and Odicino F (May 2009). Revised FIGO staging for carcinoma of the cervix. 
Int J Gynaecol Obstet. 105(2):107-108. Epub 2009 Apr  

 



• Αξρόκελν δηεζεηηθό πιαθώδεο θαξθίλωκα: 

έλα πιαθώδεο θαξθίλσκα κε αξρόκελε δηήζεζε 

ζηξώκαηνο, ε έθηαζε ηεο νπνίαο δελ έρεη 

επαθξηβώο θαζνξηζζεί θαη πνιύ κηθξό θίλδπλν 

ηνπηθήο ιεκθαδεληθήο κεηάζηαζεο.  

• Αξρόκελν δηεζεηηθό αδελνθαξθίλωκα: έλα 

αδεληθό λεόπιαζκα ζην νπνίν ε έθηαζε ηεο 

δηήζεζεο ηνπ ζηξώκαηνο είλαη ηόζν κηθξή ώζηε 

ν θίλδπλνο κεηάζηαζεο ζηνπο ηνπηθνύο 

ιεκθαδέλεο είλαη κεδακηλόο.  



Μηθξνδηεζεηηθό θαξθίλωκα 

• Ο όξνο κηθξνδηεζεηηθό έρεη δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο ζε δηαθνξεηηθέο 
ρώξεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ηόζν γηα ην πιαθώδεο θαξθίλσκα όζν θαη 
γηα ην αδελνθαξθίλσκα. Ζ FIGO ην θαηαηάζζεη ζηηο αιινηώζεηο 
ζηαδίνπ ΗΑ. Ζ Έλσζε Γπλαηθνιόγσλ Ογθνιόγσλ (SGO) έδσζε έλαλ 
νξηζκό ώζηε λα απνηειέζεη πξαθηηθό νδεγό ζεξαπείαο. 

• Γηεζεηηθόο όγθνο κε δηήζεζε ζηξώκαηνο ζε κία ή πεξηζζόηεξεο 
ζέζεηο κε βάζνο δηήζεζεο ≤ 3mm ρσξίο λα ππάξρεη δηήζεζε 
αγγείσλ θαη ιεκθαγγείσλ. Γελ πεξηιακβάλεη αλώηεξν όξην γηα ην 
νξηδόληην κέγεζνο ηνπ όγθνπ. 

 
Darragh TM, Colgan TJ, Cox JT, Heller DS, Henry MR, Luff RD, McCalmont T, Nayar R, Palefsky JM, 

Stoler MH, Wilkinson EJ, Zaino RJ, Wilbur DC and Members of LAST Project Work Groups 
(2012). The Lower Anogenital Squamous Terminology Standardization Project for HPV-
Associated Lesions: background and consensus recommendations from the College of American 
Pathologists and the American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. Arch Pathol Lab 

Med 136(10):1266-1297.  



Δπηθαλεηαθά δηεζεηηθό πιαθώδεο θαξθίλωκα 

 Superficially Invasive Squamous Cell 

Carcinoma (SISCA)  

 
• Γηεζεηηθό πιαθώδεο θαξθίλσκα πνπ:  

Γελ είλαη καθξνζθνπηθά νξαηή αιινίσζε 

ΚΑΗ  

Έρεη βάζνο δηήζεζεο ≤ 3 mm ΚΑΗ  

Έρεη κέγηζηε νξηδόληηα επέθηαζε ≤ 7 mm 

ΚΑΗ 

Έρεη εμαηξεζεί πιήξσο 



 
















