
AJR

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ

Αλέξανδρος Ι Ροδολάκης 

Καθηγητής Γυναικολογικής Ογκολογίας

Α΄Μαιευτική @ Γυναικολογική Κλινική

Πανεπιστημίου Αθηνών
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Ca τραχήλου μήτρας                          

• Μείζων αιτία θανάτου από γυναικολογικό Ca ανά
τον κόσμο

• 500.000 νέες περιπτώσεις κατά έτος
• Η επίπτωση νόσου ποικίλει (↑ σε αναπτυσσόμενα 

κράτη)
(Bραζιλία:83.2/100.000 ≠ Ισραήλ:3/100.000)

• Μέση ηλικία εμφάνισης:51.4 χρόνια
• Προοδευτική εξέλιξη νόσου από προκαρκινικές 

αλλοιώσεις (CIN)
• Screening ασυμπτωματικών γυναικών (Pap smear)

αναγκαίο για ↓ νοσηρότητας και θνησιμότητας 



AJR

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ

• 250.000 θάνατοι από τη νόσο ετησίως

• 500.000 νέες περιπτώσεις ετησίως
(80% σε αναπτυσσόμενες χώρες)

• κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο σε αναπτυσσόμενες χώρες

* World Health Report 2004

NIH Annual Report  2015
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ

• Ανάπτυξη από προϋπάρχουσες πρόδρομες μορφές νόσου
(προκαρκινικές - δυσπλαστικές βλάβες)

• Τεκμηριωμένη η διάγνωση και η θεραπεία προκαρκινικών
αλλοιώσεων

• Ισχυρή συσχέτιση νόσου με HPV
• Κυτταρολογικά επιχρίσματα (Pap test) για την ανίχνευση 
της νόσου 
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ

► Ιδανική νόσος για

* έλεγχο μαζικού πληθυσμού (screening) και

* πρόληψη
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ

► Test Παπανικολάου

• 1924 – Γ. Παπανικολάου
(ανίχνευση καρκινικών τραχηλικών κυττάρων σε
κολπικά επιχρίσματα)

• Ευρεία εφαρμογή τα τελευταία 40 έτη

• Αξιοσημείωτη μείωση της συχνότητας της νόσου
• Αξιοσημείωτη μείωση της θνητότητας από τη νόσο 
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ

► Αναπτυγμένα κράτη:

• Εντατικοποίηση screening ↓ συχνότητας νόσου 
κατά 70-90%

• 50% τουλάχιστον 1 test Pap / 5ετία
• 85% τουλάχιστον 1 test Pap ισοβίως

► Αναπτυσσόμενα κράτη:

• Απουσία screening        ↑ θνησιμότητας από τη νόσο
• 5% μόνο 1 test Pap / 5ετία

* Miller A, Int J Cancer 2003
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ

► Πρόληψη

• Eπαναληπτικός έλεγχος screening ιδιαίτερα σημαντικός
• Βαθμός προστασίας από τη νόσο ανάλογος με τον
αριθμό ισοβίων ελέγχων

* έλεγχος / 1-2 έτη: ↓ κατά 93% συχνότητας νόσου
* έλεγχος / 3 έτη: ↓ κατά 91% συχνότητας νόσου
* έλεγχος / 5 έτη: ↓ κατά 83% συχνότητας νόσου

* WHO Data 1986, 1996, 2OO13
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ & HPV

• Ισχυρή συσχέτιση HPV και καρκίνου τραχήλου μήτρας

• Ανίχνευση DNA ιού HPV ως μέθοδος screening
επικουρική της κυτταρολογίας
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ

► Βασικές αρχές προληπτικού ελέγχου πληθυσμού

• Λήψη test-Pap σε κάθε ευκαιρία

• Προσδιορισμός αιτίων μη συμμετοχής

• Εφαρμογή κατάλληλων παρεμβάσεων

• Προσέγγιση μειονοτήτων

• Βελτίωση εκπαίδευσης και ενημέρωσης
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ

► Διάγνωση

• Κυτταρολογία 

• Κολποσκόπηση

• Κατευθυνόμενες βιοψίες

• Ενδοτραχηλική απόξεση

• Γυναικολογική εξέταση
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Κολποσκοπικές εικόνες
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ

► Διάγνωση

• Καμία απλή διαγνωστική μέθοδος δεν είναι αποτελεσματική
στην απόλυτη διάγνωση της νόσου

• Η εφαρμογή διαφορετικών τεχνικών μειώνει τον κίνδυνο
πλημμελούς διάγνωσης της νόσου  
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ

► Προληπτικός έλεγχος πληθυσμού

Λήψη test-Pap ανά έτος

Μείωση της πιθανότητας θανάτου από
καρκίνο τραχήλου μήτρας

από 4/1.000 σε 5/10.000
(90% διαφορά)
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ

► Προληπτικός έλεγχος πληθυσμού

ΣΚΟΠΟΣ

Αναγνώριση της ενδοεπιθηλιακής βλάβης και
όχι του διηθητικού καρκίνου

Προκαρκινικές βλάβες → ασυμπτωματικές
(μέθοδοι screening)

Διάγνωση  
Καρκίνος → συμπτωματικός
(διερεύνηση συμπτωμάτων)



AJR

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ

► Αντιμετώπιση παθολογικού test-Pap

Παθολογικό επίχρισμα

Κολποσκόπηση

Βιοψίες ± ενδοτραχηλική απόξεση

Διηθητικός καρκίνος                     SIL
(θεραπεία ανάλογη θεραπεία και / ή
με το στάδιο νόσου)          παρακολούθηση
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Ca τραχήλου μήτρας - Διάγνωση                             

Συμπτώματα:
• Κολπική αιμόρροια – αιμόρροια μετά από σεξουαλική

επαφή
• Δύσοσμη κολπική έκκριση
• Άλγος πυέλου, οσφύος

Κυτταρολογία:
• Κακοήθη κύτταρα, πλακώδη-αδενικά

*ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα διηθητικού Ca → 50%

Αρνητική κυτταρολογία σε συμπτωματική ασθενή
δεν θεωρείται αξιόπιστη
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Ca τραχήλου μήτρας - Διάγνωση                             

Kλινικά σημεία:
• Αξιολόγηση τραχήλου (μορφολογία, μέγεθος, 

σύσταση)
• Συμμετοχή παρακειμένων οργάνων (ορθοκολπική

εξέταση)
• Κλινική εκτίμηση μεταστατικής νόσου

Ιστολογική επιβεβαίωση:
• Κολποσκοπικά κατευθυνόμενη βιοψία
• Βιοψία και ενδοτραχηλική απόξεση (ECC)



Ca τραχήλου μήτρας

Αρχές θεραπευτικής αντιμετώπισης 

Θεραπεία Ca τραχήλου

* Χειρουργική
• πρωτογενής για στάδια Ι-ΙΙΑ

• δευτερογενής σε κεντρικές

υποτροπές μετά από ΑΚΘ 
* Ακτινοθεραπεία (± ΧΜΘ)

• πρωτογενής για όλα τα στάδια

• δευτερογενής σε μη προηγηθείσα ΑΚΘ



Ca τραχήλου μήτρας - Θεραπεία

► Στάδια I-IIa: συγκρίσιμα ποσοστά επιβίωσης μεταξύ
χειρουργικής και ακτινοθεραπείας

* Ακτινοθεραπεία: εφαρμόσιμη σε όλες τις ασθενείς

* Χειρουργική: περιορισμοί εφαρμογής 



Ca τραχήλου μήτρας – Χειρουργική θεραπεία

• Νέες ασθενείς

• Διατήρηση ωοθηκικής λειτουργίας
• Βέλτιστη διατήρηση κόλπου
• Ca τραχήλου στην κύηση
• Συνοδός φλεγμονώδης νόσος εντέρου
• Προηγηθείσα ακτινοθεραπεία για άλλη νόσο
• Πυελική φλεγμονή
• Εξαρτηματικό νεόπλασμα

* Χειρουργική νοσηρότητα και θνησιμότητα χαμηλή (< 1%)

* Μόνιμες βλάβες ιστών και πιθανότητα δευτερογενών Ca 
σε ακτινοθεραπεία



Ca τραχήλου μήτρας – Χειρουργική αντιμετώπιση

► Class III or Meigs – Okabayashi procedure

* Βασίζεται στις αρχές Halsted:
“en bloc αφαίρεση βλάβης και παροχετευτικών λεμφαγγείων”

• Αφαίρεση όλου του παραμητρίου μέχρι του πυελικού εδάφους
• Αφαίρεση ιερομητρικών συνδέσμων στο ιερό οστούν



Ριζική υστερεκτομή
(Class III)



Ριζική υστερεκτομή (Class II – modified approach) 



Η αντιμετώπιση του Ca τραχήλου
εξατομικεύεται 

ανάλογα με τον κίνδυνο υποτροπής



Διηθητικό καρκίνωμα 
τραχήλου μήτρας

(προφανής κλινική νόσος)



Διηθητικό καρκίνωμα 
τραχήλου μήτρας

(προφανής κλινική νόσος)



Μικροδιηθητικό καρκίνωμα
τραχήλου μήτρας

-Προέχοντα άτυπα αγγεία



Πρώιμη διήθηση του στρώματος ( Early stromal invasion )
Μετρήσιμη εκτίμηση βάθους διήθησης



Μικροδιηθητικό καρκίνωμα τραχήλου μήτρας
(συμμετοχή λεμφαγγείων – CLS involvement)



Μικροδιηθητικό καρκίνωμα Α. Μικροδιηθητικό καρκίνωμα Β.



Ca τραχήλου μήτρας – Επιλογή θεραπείας

► Μέγεθος όγκου ως κριτήριο επιλογής  

• Μεγάλη διάμετρος όγκου (> 4 εκ.) αποτελεί μείζονα 
προεγχειρητικό παράγοντα “πρόβλεψης” χορήγησης
επικουρικής ΑΚΘ (MRI)

• Καθορισμός πολυπαραγοντικής θεραπείας
• Καθορισμός έκτασης ριζικότητας επέμβασης
• Απόφαση αποφυγής (?) χειρουργικής θεραπείας

* Piver MS, Obstet Gynecol 1975

* Landoni F, Lancet 1997
* Landoni F, Gynecol Oncol 2001 

Rutledge TL, Gynecol Oncol 2004

Michalas S, Gynecol Oncol 2002



Μέγεθος όγκου – Κριτήριο επιλογής ασθενών



Ca τραχήλου μήτρας – Χειρουργική αντιμετώπιση

► Ριζικές επεμβάσεις με διατήρηση νευρικού πλέγματος

• Μεγίστη  ριζικότητα σε εκτομή του παραμητρίου και διατήρηση
της λειτουργίας του αυτόνομου νευρικού πλέγματος 

* αδυναμία διατήρησης νευρικού πλέγματος με συμβατικές ριζικές επεμβάσεις

* παρασκευή ορθομητρικών και ορθοκολπικών συνδέσμων σε προσθιοπλάγιο 
μεσοορθικό επίπεδο – λιποαναρρόφηση παραμητρικού λεμφικού ιστού και
διατήρηση πυελικών σπλαγχνικών κλάδων   

* διατήρηση του ανώτερου υπογάστριου πλέγματος κατά την άνω πυελική και
παραορτική λεμφαδενεκτομή

* Sasaki H, Obstet Gynecol 1982
* Tong XK, Surg Radiol Anat 1991
* Yabuki Y, Am J Obstet Gynecol 1991 
* Yabuki Y, Gynecol Oncol 1996      
* Hockel M, Am J Obstet Gynecol 1998

Ito E, Eur J Surg Oncol 2004

Katahira A, Gynecol Oncol 2005



Intraoperative photograph taken during radical hysterectomy demonstrating the   Hypogastric nerve (after the removal of the uterus)

1.Hypogastric nerve 

2.external iliac artery

3.internal iliac artery

4.common iliac artery

5.ureter 



• Παραδοσιακή αντιμετώπιση : Ριζική υστερεκτομή (Type II-III) και 

πυελική λεμφαδενεκτομή

• ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ριζική τραχηλεκτομή

Κολπική (RVT)               Κοιλιακή (RAT)

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

> IA

< IB2

CA  ΤΡΑΧΗΛΟΥ – ΣΤΑΔΙΑ 1Β1       



Removal of  cervix, upper 1-2cm of  the vagina, parametrium and 

paracolpium. Cervical incision   ≈ 1cm below of  the cervico-uterine 

junction.                                         





Radical Abdominal Trachelectomy  (RAT) 

Ureter

Uterine artery



Radical Abdominal Trachelectomy   (RAT)



Κοιλιακή Ριζική Τραχηλεκτομή – 22α ΜΤΧ ημέρα



Ριζική τραχηλεκτομή

(κολόβωμα 18/12 μετά)



CA ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ - ΡΙΖΙΚΗ ΤΡΑΧΗΛΕΚΤΟΜΗ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

• 43% προσπάθησαν να συλλάβουν.

• 70% από τις ασθενείς που προσπάθησαν τα κατάφεραν.

• 49% είχαν τελειόμηνες κυήσεις.

• 8% αποβολές β΄ τριμήνου.

• 16% αποβολές α΄ τριμήνου.

• 20%  πρόωρος τοκετός (<36  εβδομάδες).

*  57% δεν προσπάθησαν να συλλάβουν.

Boss EA, Gynecol Oncol 2005.

Plante M, Gynecol Oncol 2005.

Abu-Rustum NR, Gynecol Oncol 2006.

Rodolakis A, Schneider A, Int J Gyn Cancer 2011



Radical Trachelectomy for early stage Cervical Carcinoma
Α’ DPT of OB-GYN  Athens University, Greece

 -No of patients 74

 -Stage of disease Ια2(4) – Ιβ1(70)

 -Age   26-43 (μτ: 29,5)

 -Procedure *(RVT) : 6

*(RAT) : 68

 -Complications :

-Stenosis - haematometra 4/74 (5.4%)

-Αmenorrhea 1/74 (1.3%)

-Lymphocyst  8/74 (10.8%)      

 -Follow-up      6-84/12 (μτ: 45.5/12)

 -Reccurences 2/74 (2.6%) (Inv.  Ca - paraaortic nodes)

3/74 (4.05%) (High Grade SIL- LOOP excicion+F up)

 -Pregnancies 26/40 (65%) after trial

26/74 (35.1%)  in total



Duration of 
Pregnancy

Term > 36 w 10 /29 (34,5%)

34 – 36 w 14/29  (48,3%)

< 34 w 5/29  (17,2%)

Obstetrical outcome

Single 23/29 (79,3%)

Twin 6/29 (20,7%)

Pregnancies



Conception method

•Spontaneous 2/29 (6,9%)

•Art. Insemination 6/29 (20,7%)

•IVF 21/29 (72,4%)



ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
ΤΡΑΧΗΛΟΥ

1. Κωνοειδής εκτομή τραχήλου

2. Ριζική τραχηλεκτομή

* Το 50% των γυναικών <40 ετών υποψήφιων για χειρουργική 
αντιμετώπιση

Υποψήφιες για συντηρητική παρέμβαση

Sonoda Y, Gynecol Oncol 2004.

Chi D, Oncologist 2005.       

Rodolakis A, Schneider A, Int J Gyn Cancer 2011.





ART during pregnancy for 
stage IB1 cervical carcinoma

•Radical Abdominal Trachelectomy
& pelvic lymphadenectomy

•(pregnancy: 14/40)

- Under Progesterone Com.  and Indomethacin

- Intraoperatively U/S  fetal monitoring

- Radical amputation of the entire cervix of up to the 
isthmus

•Histology: Adenosquamous Grade III cervical 
carcinoma with dimensions of 35 X 15 mm

- Endocervical tumor-free margin of 6mm

- Extra tumor-free specimen of 2 mm    
(endometrial tissue)

- All 29 Lymph Nodes free of disease



ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

 Προσεκτική επιλογή ασθενών

 Εμπειρία – χειρουργική τεχνική προαπαιτούμενες

 Κατανόηση του «πειραματικού χαρακτήρα» της επέμβασης

 Αποδοχή του «απροσδιόριστου» κινδύνου υποτροπής 

 Εξασφάλιση στενής παρακολούθησης

Rodolakis A. ESGO Fertility Preservation Task Force , 2009.


