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FORORD

Mange medisinske faggrupper har i en årrekke lagt ned et betydelig arbeid for å komme frem til
konsensusbaserte faglige anbefalinger for diagnostikk og behandling av ulike typer kreft. Som ledd i
Nasjonal strategi for kreftområdet (2006-2009) fikk Helsedirektoratet i oppdrag å videreutvikle og
oppdatere faggruppenes anbefalinger til nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling, i nært
samarbeid med fagmiljøene, de regionale helseforetakene, Nasjonalt kunnskapssenter for
helsetjenesten, og andre relevante myndigheter. De nasjonale handlingsprogrammene representerer
en videreføring og en formalisering av faggruppenes anbefalinger.
Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i
kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet. Målgrupper for retningslinjene er
spesialister innen medisin, kirurgi, onkologi, radiologi og patologi. De vil også være av interesse for
fastleger, allmennleger, pasienter og pårørende. Handlingsprogrammet vil etter hvert suppleres med
anbefalinger for fastleger. Målet er å dekke hele pasientforløpet.
Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet er å betrakte som anbefalinger og råd, basert på
oppdatert faglig kunnskap som er fremskaffet på en systematisk, kunnskapsbasert måte. De
nasjonale retningslinjene gir uttrykk for hva som anses som god praksis på utgivelsestidspunktet og
er ment som et hjelpemiddel ved de avveininger tjenesteyterne må gjøre for å oppnå forsvarlighet og
god kvalitet i tjenesten. Nasjonale retningslinjer er ikke direkte rettslig bindende for mottagerne,
men bør langt på vei være styrende for de valg som skal tas. Ved å følge oppdaterte nasjonale
retningslinjer vil fagpersonell bidra til å oppfylle kravet om faglig forsvarlighet. Dersom en velger
løsninger som i vesentlig grad avviker fra de nasjonale retningslinjene, bør en dokumentere dette og
være forberedt på å begrunne sine valg. Sykehusenes eiere og ledelse bør tilrettelegge virksomheten
slik at de nasjonale retningslinjene kan følges.
Helsedirektoratet takker forfatterne for stor innsats i utarbeidelsen av de nasjonale retningslinjene.
Vi håper retningslinjene vil være et nyttig arbeidsredskap for spesialister som behandler pasienter
med gynekologisk kreft.
Innholdet i de nasjonale retningslinjer for gynekologisk kreft vil vurderes årlig og om nødvendig
oppdateres. Disse nasjonale retningslinjene for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter
med gynekologisk kreft er publisert XXXXXX

Bjørn Guldvog
Helsedirektør
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FORLØPSTIDER

Fra 1. mai 2015 ble Pakkeforløp for livmorkreft, Pakkeforløp for eggstokkreft og Pakkeforløp for
livmorhalskreft (LENKER) innført i helsetjenesten. Disse tre pakkeforløpene kom i revidert utgave i juni
2015 og skal implementeres fra 1. september 2015.

Om Pakkeforløp for kreft
Pakkeforløp for kreft skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende, og er et
standard pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling,
kommunikasjon/dialog med pasient og pårørende samt ansvarsplassering og konkrete
forløpstider. Pakkeforløpet starter når et helseforetak eller privat ideelt sykehus mottar en
henvisning med begrunnet mistanke om kreft, eller når helseforetaket selv starter utredning med
begrunnet mistanke om kreft.
Formålet med Pakkeforløp for kreft er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og
forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning,
diagnostikk, behandling og rehabilitering.
Forløpstidene i pakkeforløpet beskriver den maksimale tiden de ulike fasene i forløpet bør ta for
et flertall av pasientene. Forløpstidene angis i kalenderdager. De enkelte fasenes forløpstid legges
til slutt sammen til en samlet forløpstid, som angir tiden fra henvisning er mottatt til start
behandling. Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp tilrettelegges for hver
enkelt pasient.
De regionale helseforetakene har det overordnede ansvaret for å sikre at pakkeforløpene med
forløpstidene blir implementert og fulgt opp. Forløpstidene er normerende og er ikke en
pasientrettighet. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift
om prioritering av helsetjenester. Av og til vil det av faglige grunner være noen pasienter som
ikke kan utredes ferdig innen normert forløpstid for oppstart av første behandling.
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Forløpstider for livmorkreft, eggstokkreft og
livmorhalskreft
I Pakkeforløp for livmorkreft, Pakkeforløp for eggstokkreft og Pakkeforløp for livmorhalskreft er det
utarbeidet følgende forløpstider:
Fra henvisning mottatt til første
fremmøte utredende avdeling

6 kalenderdager

Fra første fremmøte i utredende
avdeling til avsluttet utredning
(beslutning tas)

16 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start
behandling

Kirurgisk behandling

14 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start
behandling

Medikamentell
behandling

8 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start
behandling

Strålebehandling

14 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start
behandling

Kirurgisk behandling

36 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start
behandling

Medikamentell
behandling

30 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start
behandling

Strålebehandling

36 kalenderdager

Pakkeforløp for livmorkreft(LENKES), Pakkeforløp for eggstokkreft og Pakkeforløp for
livmorhalskreft finnes på Helsedirektoratets nettsider Se www.helsedirektoratet.no
Det er utarbeidet egne diagnoseveiledere(LENKES) for fastleger for inngang til pakkeforløp.
Diagnoseveileder finnes på www.helsedirektoratet.no
Det er også utarbeidet pasientinformasjonsskriv, som finnes på www.helsedirektoratet.no

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft
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1

LIVMORKREFT (ENDOMETRIECANCER)

1.1

Innledning/bakgrunn

ICD-10

C54
C54.1
C54.0
C54.3
C54.8
C54.9
C55

Ondartet svulst i livmorlegeme (neoplasma malignum corporis uteri)
Livmorslimhinne (endometrium)
Nedre uterinsegment (isthmus uteri)
Fundus uteri
Overlappende svulst i livmorlegeme
Livmorlegeme (corpus uteri) uspesifisert
Ondartet svulst i livmor, uspesifisert del (neoplasma malignum uteri partium non
specificatarum)

1.1.1

Definisjon

Cancer utgående fra livmorslimhinnen

1.1.2

Forekomst

Insidens: ca. 16,1 nye tilfeller per 100.000 kvinner per år i Norge1
Årlig diagnostiseres 716 ((2008–12) nye tilfeller i Norge
Sykdommen rammer i hovedsak eldre kvinner, men forekommer også hos premenopausale.
Gjennomsnittlig alder ved diagnose er 65 år
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1.1.3

Etiologi (epidemiologi)

Sporadisk form: Ukjent, se risikofaktorer
Arvelig form: Nedarvet mutasjon i DNA reparasjonsgener (Lynch syndrom/HNPCC) (hMLH1,
hMSH2, hMSH6, hPMS2)2 (IIa)

1.1.4

Risikofaktorer

Risikofaktorer:3 4 5
• Langvarig, økt (endogent/eksogent), ensidig østrogenstimulering
• Høy alder
• Lav paritet
• Overvekt
• Diabetes mellitus
• Polycystisk ovariesyndrom
• Østrogenproduserende svulster
• Antiøstrogen-behandling (Tamoxifen)

1.2

Tidlig diagnostikk/screening

Endometrie cancer gir oftest symptomer og oppdages i ett tidlig stadium hvor det er en stor
sannsynlighet for helbredelse. Det er ikke dokumentasjon for noen gevinst av
masseundersøkelse for endometriecancer.

1.2.1

Kvinner som tar tamoxifen

Anbefaling basert på Committee Opinion no 601, June 2014. Klinikere bør informere
postmenopausale kvinner som tar tamoxifen om risikoen for endometrieproliferasjon,
endometriehyperplasi og livmorkreft. Rutinemessig gynekologisk undersøkelse med ultralyd er
ikke nødvendig hos kvinner uten gynekologiske symptomer. Ved unormal vaginalblødning, blodig
utflod (og lignende) bør pasienten henvises til gynekolog.

1.3

Diagnostikk og utredning

1.3.1

Symptomer

•
•
•

Postmenopausal blødning
Menometroragi
Utflod

1.3.2

Utredning

Ved symptomer undersøkes pasienten med vaginal ultralyd og det tas prøve til histologisk
vurdering.
Undersøkelsene bør avklare histologisk type, differensieringsgrad og affeksjon av livmorhals.
Dersom endometriebiopsien er for sparsom, må det utføres fraksjonert abrasio.
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Preoperativ vurdering av tumoraffeksjon av livmorhals kan best påvises med MR25. (Fraksjonert
abrasio gir ofte ikke korrekt svar).
MR gir et inntrykk av hvor dypt tumor infiltrerer i uterinveggen og av eventuell nedvekst i
livmorhals, samt kartlegger lymfeknuter i bekkenet og para-aortalt.

1.3.2.1 Klinisk undersøkelse
• Gynekologisk undersøkelse
• Vaginal ultralydundersøkelse
• Endometriebiopsi eller fraksjonert abrasio for histologisk undersøkelse (se under)
• Røntgenundersøkelse av thorax (sløyfes ved utført CT-thorax)
• MR gir mest detaljert kartlegging av primærtumor
• CT abdomen/thorax gir best kartlegging ved metastaser
1.3.2.2 Generelt om undersøkelser
Den primære diagnostikken er basert på histologisk undersøkelse av endometriet.
Det er ønskelig med så mye materiale som mulig for god reproduserbarhet.
Sensitivitet for abrasio- og endometriebiopsi-undersøkelsene varierer i ulike studier, men ligger
på 91–99 %6 (IIb)
Kombinasjon med vaginal ultralydundersøkelse gir bedre sensitivitet7 (IIa)
1.3.2.3 Følgende undersøkelser kan være aktuelle
Ved mistanke om infiltrasjon av naboorganer (blære eller rektum) eller metastaser, bør dette
kartlegges og tas vevsprøver fra affiserte områder
Nytteverdien av hysteroskopi ved diagnostikk av endometriecancer er uavklart, og spredning av
cancerceller til tube eller bukhule, er en mulighet. Det er ikke vist om det påvirker prognosen

1.3.2.4 Utredningen skal kartlegge
• Sykdommens utbredelse
– infiltrasjonsdybde i myometriet
– infiltrasjon i cervixstroma
– infiltrasjon i andre naboorganer
– metastaser
• Histologisk subtype, differensieringsgrad og eventuelt ploidi22
• Det er viktig at utredningen er tilstrekkelig for å identifisere pasienter i henhold til
risikogrupper
• Høy og mellomrisiko pasienter videresendes gyn.onk. avdeling
1.3.2.5 Differensialdiagnoser
Endometriehyperplasi med atypi
Primær ovarialcancer eller tubecancer med spredning til endometriet
Primær cancer i cervix/endocervix med infiltrasjon i endometriet
To primærcancere i genitalia interna samtidig
Inflammatoriske forandringer i endometriet
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1.3.3

Stadieinndeling

Stadium er basert på patologisk anatomisk undersøkelse av operasjonspreparat, bildediagnostikk
og funn ved operasjon (revidert av FIGO; the International Federation of Gynecology and
Obstetrics i 2009)10.
Stadium I
Stadium IA
Stadium IB
Stadium II
Stadium III
Stadium IIIA
Stadium IIIB
Stadium IIIC
IIIC1
IIIC2
Stadium IV
Stadium IVA
Stadium IVB

Tumor begrenser til corpus uteri
Tumor infiltrasjon <50 % av myometriet# Infiltrasjon av kun slimhinnen i
cervicalkanalen inkluderes i IA
Infiltrasjon 50 % av myometriet
Tumor infiltrasjon i cervical stroma
Lokal eller regional spredning av tumor
Infiltrasjon av serosa og/eller adnexene
Infiltrasjon i vagina og/eller parametriet
Metastaser til bekken- og/eller paraaortale lymfeknuter
Metastase til lymfeknute i bekkenet
Metastase til paraaortal lymfeknute
Tumor infiltrerer blære og/eller tarmslimhinne, og/eller fjernmetastaser
Infiltrasjon av blære og/eller tarm slimhinne
Fjernmetastaser inkludert intraabdominale metastaser og/eller metastaser til
inguinale lymfeknuter

Råd til primærlegen
• Indisert med vevsprøve fra endometriet ved postmenopausal blødning, metroragi, endret
blødningsmønster perimenopausalt
• Anbefaler liberal henvisningspraksis ved postmenopausal blødning

1.4

Genetikk

Arvelig endometriecancer er en del av Lynch syndrom (herditær non-polypose colorectalcancer
(HNPCC)). Syndromet gir nedarvet øket risiko for hovedsaklig colorectal- og endometriecancer,
men også for cancer i gastrointestinaltractus (ventrikkel, duodenum, tynntarm), ovarier, øvre
urinveier, og spinocellulær hudkreft1.
Livstidsrisiko for endometrie cancer varierer fra 40–60 %, gjennomsnittlig debut alder er 50år,
>75 % diagnostiseres i stadium I.
Nedarvede mutasjoner er del av syndromet og er hyppigst (>90 %) i MLH1og MSH2 og sjeldnere i
MSH6, PMS2 genene.
Forekomsten av Lynch syndrom er usikker, men anslått til 1/2000, store variasjoner pga
foundermutasjoner

1
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1.4.1

Kriterier for henvisning til gentisk veiledning og testing (modifiserte
Amsterdamkriterier)

Til sammen tre syke familiemedlemmer (colorectal eller endometriecancer) over to
generasjoner:
• to må være førstegrads slektninger
• en av disse må ha fått diagnosen før 50-års alder
Disse kriteriene fanger opp ~ 60 % av tilfellene av HNPCC-syndromet2
Genetisk test: Kvinne med mistanke om arvelig endometriecancer, Lynch syndrom, kan henvises
genetiker for test som utføres i tumor og blod.
Oppfølging: Nytte av screening for endometrie cancer er dokumentert for tidlig diagnose, men
ikke for overlevelse2,3
• Hvert 2. år: Kolonoskopi og evt gastroskopi
• Årlig gynekologisk undersøkelse fra 30–35-årsalder
Vaginal ultralydundersøkelse av endometriets tykkelse og ovarier.
Endometriebiopsi på indikasjon eller ved usikre funn.

1.4.2

Profylakse

Effekt av gestagen-spiral er ikke dokumentert. Hysterektomi med bilateral salpingooophorectomi bør vurdereres ved 50 års alder, avhengig av familiehistorie/type mutasjon. Riktig
alder for hysterektomi diskuteres.31 (III–IV)

1.5

Behandling av lokalisert sykdom/kurativ behandling

1.5.1

Kirurgi

1.5.1.1 Hovedbehandling
Total abdominal hysterektomi og bilateral salpingo-ooforektomi8 (IV)
Det er god evidens for at laparoskopisk operasjon er trygg ved stadium I 32,34.
Prøve til cytologi av bukskyllevæske tas ved operasjonens start.
Lymfadenektomi for stadieinndeling vurderes i henhold til risikogrupper35,36.
Informasjon om lymfeknutestatus vil sannsynligvis gi et tryggere grunnlag for å vurdere behov
for adjuvant behandling særlig i mellomrisikogruppen; definert i tabell 5.1.3.36
Eksisjon av forstørrede lymfeknuter (over 1 cm) i bekkenet og paraaortalt9 (IIb).
Omentreseksjon ved seropapillære og klarcellete tumorer

2

3

31. Schmeler KM, Lynch HT, Chen LM, Munsell MF, Soliman PT, Clark MB, Daniels MS, White KG, Boyd-Rogers SG, Conrad PG,
Yang KY, Rubin MM, Sun CC, Slomovitz BM, Gershenson DM, Lu KH. Prophylactic surgery to reduce the risk of gynecologic
cancers in the Lynch syndrome. N Engl J Med. 2006 19;354: 261–9.
32. Vasen HF, Möslein G, Alonso A, Bernstein I, Bertario L, Blanco I, Burn J, Capella G, Engel C, Frayling I, Friedl W, Hes FJ,
Hodgson S, Mecklin JP, Møller P, Nagengast F, Parc Y, Renkonen-Sinisalo L, Sampson JR, Stormorken A, Wijnen J. Guidelines
for the clinical management of Lynch syndrome (hereditary non-polyposis cancer). J Med Genet. 2007 Jun;44(6):353–62. Epub
2007. Review [IV
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1.5.1.2 Adjuvant behandling
Adjuvant behandling vil vanligvis være Carboplatin (AUC 5) og Paclitaxel 175 mg/m2. Dette gis
hver 3. uke, totalt 6 sykluser. Det gjøres avsluttende evaluering etter 6 kurer 40
Adjuvant kjemoterapi er særlig aktuell for høyrisikopasienter12 (Ia eller bare A). En randomisert
fase III studie av stadium I høyrisiko endometriecancer pasienter (NSGO-EC-9501/EORTC 55991)
tyder på at kombinasjon av kjemoterapi og strålebehandling er bedre enn strålebehandling
alene. 27 (1b)
Adjuvant strålebehandling har vært mye brukt for å motvirke bekkenresidiv, men effekten på
overlevelse for stadium I er ikke dokumentert13,14,26 (Ia eller bare A)
Adjuvant behandling med progestagener har ikke dokumentert effekt15,16 (Ib, Ia)

1.5.1.3 Behandling i henhold til stadium
Stadium 1
Risiko for sykdomstilbakefall
FIGO IA

FIGO IB

Endometrioid adenocarcinom, middels/høyt
differensiert

Lav risiko

Middels risiko

Endometrioid adenocarcinom, lite differensiert

Middels risiko

Høy risiko

Klarcellet, serøs papillært eller udifferensiert
carcinom, carcinosarcomer

Høy risiko

Høy risiko

Ved lavrisiko endometriecancer følger man hovedbehandlingen som beskrevet ovenfor
Ved middels risiko anbefales i tillegg lymfeknutesampling/ploidiundersøkelse. DNA-ploidi er en
etablert og veldokumentert prognostisk markør ved endometriecancer.37,39
Ved høy risiko bør det vurderes lymfeknutetoilette i bekkenet og paraaortalt dersom pasienten
kan tåle det, selv om effekten på overlevelse ikke er dokumentert 11,33 (III)
Omentreseksjon anbefales ved seropapillære og klarcellete tumorer
Adjuvant kjemoterapi anbefales ved seropapillære, klarcellete, udifferensierte svulster,
carcinosarcomer samt lite differensierte I B. Anbefalt kjemoterapi er Carboplatin/Paclitaxel (se
pkt 5.1.2)
Maligne celler i ascites/peritonealskyllevæske endrer ikke behandlingsvalg

Stadium II
Ved preoperative holdepunkter for stadium II bør utvidet hysterektomi ad modum Wertheim
med lymfeknutetoilette og paraaortal lymfeknutesampling vurderes
Adjuvant behandling med kjemoterapi ved stadium II (høy risiko for mikrometastaser) vurderes i
henhold til risikofaktorer. Standard kjemoterapi vil være Carboplatin/Paclitaxel (se pkt 5.1.2)
Ved utført enkel hysterektomi uten staging kan det vurderes strålebehandling i tillegg. Dette vil
ofte være kombinert strålebehandling med ekstern bekkenfelt og inten brachyterapi mot
vaginaltoppen.
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Stadium III og IV
Det tilstrebes kirurgi med fjernelse av all makroskopisk tumor
Er dette ikke mulig må behandlingen individualiseres (se under pkt. 7)
Komplikasjoner
Peroperative
Blødning: Skade på store kar (spesielt ved lymfeknutefjerning); diffus blødning14 (Ib)
Blære-/tarm-skade
Anestesikomplikasjoner
Postoperative
Hematom
Infeksjon, overfladisk og dyp (antibiotikaprofylakse gis peroperativt)
Tromboemboliske. Alle skal ha tromboseprofylakse
Blæreparese, spesielt ved utvidet hysterektomi (nerveskade)
Lymfødem etter lymfeknutetoilette i 5–10 %
Lymfecyster på bekkenveggen
Fisteldannelse

Forløp
Relativ 5-årsoverlevelse for hele gruppen er 83.5 %1 (III)
Ved antatt lokalisert sykdom er relativ 5-årsoverlevelse 92.8 %, og ved fjernmetastaser 41.7 %1
Prognose
Kjente prognostiske faktorer8:
Alder, paritet
FIGO stadium, tumorstørrelse
Histologisk type og grad, karinfiltrasjon19-20 (III, IIB, IIb)
Ploidi, hormonreseptorkonsentrasjon21 (IIb)
Proliferativ aktivitet i tumor (Ki-67), patologisk uttrykking av tumorsuppressorgenet p5320 (IIb)

1.5.2

Pasientinformasjon

1.5.2.1 Preoperativ informasjon bør omfatte
Funn som er gjort (ved vevsprøver og andre preoperative undersøkelser)
Plan for videre behandling; planlagt inngrep (operasjonssnitt) med presisering av hvilke organer
som skal fjernes (livmor, eggledere, eggstokker, ev. oment, lymfeknuter), muligheten for
utvidelse av inngrepet utover det planlagte dersom sykdomsutbredelsen tilsier dette (f.eks.
tarmoperasjon, utlagt tarm)
Komplikasjoner til inngrepet, se eget avsnitt
Man bør også opplyse om forhold knyttet til den postoperative fasen, som behov for innlagt
blærekateter, intravenøs væsketilførsel, samt antatt liggetid i avdelingen og behov for
sykemelding

1.5.2.2 Postoperativ informasjon bør omfatte
Forløp av og funn gjort ved primæroperasjonen
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Plan for videre behandling dersom dette er aktuelt, samt planlagt oppfølging når histologisk svar
foreligger
Fordeler og ulemper og dokumentasjonsgrunnlaget for ev. tilleggsbehandling bør særlig
diskuteres med pasienter der det kan være tvil om indikasjonen
Aktuelle studier for inklusjon av pasienten
Forholdsregler vedrørende karbad, samleie og fysisk aktivitet, samt forholdsregler for å
forebygge utvikling av lymfødem dersom pasienten har fått utført lymfadenektomi, samt
informasjon om nytte av fysioterpi/lymfødembehandling ved lymfødem.

1.5.3

Organisering av behandling

Hvem skal henvises spesialsykehus
Høy og mellomrisikopasienter i antatt FIGO stadium I og alle pasienter med FIGO stadium > I bør
fortrinnsvis henvises til avdeling med spesialkompetanse innen behandling av gynekologisk kreft.

1.6

Oppfølging og kontroller etter kurativ behandling

1.6.1

Kontroller og prøvetaking

Gevinsten av skjematiske rutinekontroller etter behandling for endometriecancer er dårlig
dokumentert31.
Oppfølgning er viktig for de med kurativ intensjon på residivbehandlingen. Det er især lav og
mellom risikogruppen og de som får vaginale residiver.
Det er vist at rutinekontroller i liten grad fanger opp asymptomatiske residiv18 (III), men obs!
pasientene får sjelden strålebehandling nå (nasjonal oppfølgingsstudie pågår, Vistad et al).
Det anbefales individuelt tilpasset oppfølging der hensynet til pasientens livskvalitet vektlegges29
(III), særlig der residiv ikke kan ha et kurativt siktemål..
Kvinnene bør, uavhengig av kontrollopplegg, informeres om å ta kontakt med lege ved blødning i
intervallene mellom kontrollene
Rutinekontroller kan i samråd med pasienten gjennomføres hos fastlege, gynekolog eller
spesialavdeling.
Grupper som utfra tidligere behandling, alder og allmenntilstand potensielt kan tilbys kurativ
behandling ved et lokalt residiv, bør kontrolleres av gynekolog.
Anbefalt hyppighet, særlig de med et kurativt sikte for residivbehandlingen:
• 1. og 2. år: 3–4 kontroller årlig
• 3. til 5. år: hver 6 mnd
• deretter årlig kontroll eller individuell tilpasning
Kontrollen består av klinisk undersøkelse, inkludert gynekologisk undersøkelse
Klinisk undersøkelse suppleres ofte med cytologisk prøve. Cytologisk prøve frarådes etter
strålebehandling (tolkningsproblemer).
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Ved recidivmistanke tas biopsi
Røntgen thorax-undersøkelse anbefales utført en gang årlig28

1.6.2

Postoperativ hormonsubstitusjon

Per oral hormonsubstitusjon er omdiskutert, men med lite dokumentasjonsgrunnlag. Der finnes
en pågående protokoll i Cochrane Reviews, men den er enda ikke publisert 38
Det er ikke vist at risikoen for residiv eller total overlevelse påvirkes av hormonsubstitusjon etter
behandling for endometriecancer
For kvinner radikalt behandlet for endometriecancer Stadium I med klimakterielle plager bør
hormonsubstitusjon vurderes
Det er ikke dokumentert at man bør vente et visst tidsrom etter avsluttet behandling før
hormoner gis.
Det er ikke vist at bruk av kombinasjonen østrogen-gestagen har noen fordeler sammenliknet
med bruk av bare østrogen
Det er mindre motforestillinger mot lokal behandling med østriol, da det gjennom godt
østrogeniserte slimhinner er minimal absorbsjon av medikamentet

1.7

Behandling av metastaserende sykdom / Livsforlengende og
palliativ behandling

Stadium III og IV
Radikal kirurgisk behandling bør tilstrebes
Ved inoperabel sykdom individualiseres behandling. All tumorrettet behandling skal følges opp i
forhold til respons på behandling og vanligvis avsluttes ved progresjon.
Alternativer ved inoperabel pasient:
Kjemoterapi med Carboplatin/Paclitaxel (se pkt. 7.3.2) evt. i kombinasjon med operasjon.12 (1a)
Hormonbehandling (særlig ved reseptorpositive svulster) (se pkt. 7.3.1)
Palliativ strålebehandling

Residivbehandling
Før oppstart av behandling: Klargjøre om denne har kurativ, livsforlengende eller palliativ
intensjon17,41 (Ib)

1.7.1

Kirurgi

Bekkeneksenterasjon kan være aktuelt ved isolert lokalt, sentralt residiv i tidligere
strålebehandlet område
Vurderes ved solitær hjerne-, lunge-, og levermetastase
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Aktuell palliativ kirurgi:
• Avlastende stomi fra urinveier / tarmsystemet
• Ved truende fraktur

1.7.2

Strålebehandling

Aktuelt ved lokoregionalt bekkenresidiv hos pasienter uten tidligere strålebehandling.
Behandlingen vil være kombinert vaginal brachyterapi og ekstern strålebehandling
Aktuelt ved metastaser (skjelett, lunge, lymfeknuter, CNS)

1.7.3

Medikamentell behandling

1.7.3.1 Hormonbehandling
Høydose gestagenbehandling er ofte første valg ved høyt og middels differensierte
reseptorpositive adenocarcinom.
Medroxyprogesteron
Megestrol
Andre medikamenter med anti-østrogen effekt (tamoxifen) eller aromatase- hemmere
(letrozole) er også alternativer
Reseptorpositive svulster vil oftere respondere på hormonbehandling, ved reseptornegative
svulster anbefales kjemoterapi til pasienter som kan tåle slik behandling.
Behandlingen vil vanligvis pågå inntil progresjon. Behandlingen har få bivirkninger.

1.7.3.2 Kjemoterapi
Kjemoterapi er første valg ved residiv av lite differensiert adenocarcinom, serøs papillært-,
klarcellet-, udifferensiert carcinom og carcinosarcom.
Aktuelle regime er Carboplatin/Paclitaxel. Vanlig dosering er Carboplatin (AUC 5) og Paclitaxel
175 mg/m2. Dette gis hver 3. uke, totalt 6 sykluser. Det gjøres responsevaluering etter 3 og 6
kurer.24
Andre medikamenter er doksorubicin. Pegylert liposomalt doksorubicin kan vurderes
Tumorrespons er godt dokumentert og gir lengre tid til progresjon, men det er usikker effekt på
overlevelse. Studiene viser betydelig toksisitet. Hensynet til pasientens allmenntilstand og
livskvalitet må derfor veie tungt24 (1b).
Gevinst av behandling med kjemoterapi utover første linje er enda mer usikker23

1.7.4

Organisering av behandling

Behandling av metastaserende og residiverende sykdom bør konsulteres med avdeling med
spesialkompetanse innen behandling av gynekologisk kreft.
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Sjeldne svulster

Uterine sarkomer, se eget kapittel i Nasjonal veileder i Gynekologisk Onkologi – 2009;
http://www.legeforeningen.no/id/153883.0.
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2

EGGSTOKKREFT (OVARIALCANCER)

2.1

Epitelial ovarialcancer

2.2

Innledning/bakgrunn

ICD-10

C56

Ondartet svulst i eggstokk

2.2.1

Definisjon

Malign tumor som utgår fra overflateepitelet i ovariene.

2.2.2

Histopatologi

2.2.2.1 Anbefalt klassifikasjon WHO1
Serøs tumor
Serøst cystadenocarcinom
Mucinøs tumor
Mucinøst cystadenocarcinom
Endometrioid tumor
Endometrioid cystadenocarcinom
Klarcellet tumor

2.2.3

Klarcellet cystadenocarcinom
Brenner-tumor
Malign Brenner-tumor
Overgangssvulster
Udifferensiert carcinom
Blandet epitelial tumor

Forekomst

I Norge er ovarialcancer den 6. mest vanlige kreftformen blant kvinner, med 452 nye tilfeller i
2012. Insidensen øker med alderen. Gjennomsnittsalder ved diagnosetidspunkt er 59 år.
Insidensen varierer i ulike land fra 9–17/100 000 kvinner, høyest i I-land.
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5 års overlevelse er 44,3 %, og mortaliteten er ca 240 dødsfall per år.
Livstidsrisiko for sykdommen hos norske kvinner: 1,2 %
Epitelial ovarialcancer utgjør 90 %.
Det forekommer ca 45 tilfeller av ikke-epitelial ovarialcancer årlig.

Primært peritonealt karsinom
Et peritonealt karsinom kan ikke skilles mikroskopisk fra et epitelialt serøst karsinom i
eggstokken. Følgende kriterier må oppfylles før denne diagnosen settes:
•
•
•

Begge eggstokker skal ha normal størrelse eller være forstørret av godartet prosess.
Det må ses mer tumor utenfor eggstokkene enn på eggstokkenes overflate.
Det må ikke kunne påvises eggstokktumor. Det må kun være tumorceller på overflaten uten
stromal invasjon, eller maksimalt kortikal tumorvekst på 5 x 5 mm.

Diagnosen kan kun stilles når pasienten opereres primært uten forutgående kjemoterapi,
ettersom ovenstående kriterier ikke kan vurderes for pasienter som har fått kjemoterapi.

2.2.4

Etiologi

Ukjent hos 85–90 % (sporadisk form). Nyere studier kan tyde på at en andel utvikles via
tubecancer2 (III).
Nedarvet mutasjon hos 10–15 % (BRCA1, BRCA2 and Lynch syndrom (HNPCC) link (se eget
kapittel: Arvelig gynekologisk kreft)

2.2.5

Risikofaktorer3,4 (III, III)

Økt risiko3,4 (IIb, III)
0-paritet/lavparitet
Høy alder ved første graviditet
Sen menopause
Infertilitet
Røyking (mucinøs tumor)
Redusert risiko3,4,5 (IIb, III, III)
P-pillebruk
Sterilisering (tubeligering eller tubeekstirpasjon), hysterectomi
Amming
Høy paritet
Tidlig menopause

2.2.5.1 Screening
Effektiv screening for tidlig diagnose er ikke etablert. Så langt er det ikke vist redusert mortalitet
ved ulike screeningtiltak.
Screening av høyrisiko kvinner: Se kapittel »Arvelig gynekologisk cancer».
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2.2.5.2 Prognose
De viktigste prognostiske faktorer er:
Stadium
Stadium I: differensieringsgrad, DNA ploiditet og tumorruptur6,7 (IIa, IIb)
Stadium II til IV: mengde resttumor etter primærkirurgi, allmenntilstand, (alder), histologi8 (IIb)
Klarcellet tumor (alle stadier) og mucinøs tumor der det foreligger resttumor har dårligere
prognose enn andre histologiske typer9,10 (IIb. IIb)
Forhøyet CA125 etter 2 kurer indikerer dårlig prognose11 (IIb)
BRCA 1–2 mutasjonsbærere5

2.3

Diagnostikk

2.3.1

Symptomer

Symptomer til stede hos de fleste (95 %), men er oftest ukarakteristiske12 (IIb)
Abdominalplager:
Trykk
Oppfylthet
Endret avføringsmønster
Smerter*
Utspilt abdomen*
Rask metthetsfølelse, vanskeligheter med spising*
Endret vannlatingsmønster*
Redusert allmenntilstand, vekttap
Akutte smerter (torkvering, ruptur, blødning)
Halsbrann, anoreksi, kvalme
Vaginalblødning (sjeldent)
Symptom på DVT i underekstremiteter
Dyspné (pleuravæske)
Paraneoplastiske fenomener
*Disse inngår i ovarialcancer symptomindeks (Sensitivitet: 57 % i tidlig stadium, 80 % i avansert.
Spesifisitet 90 %)12 (IIb)

2.3.2

Generelle preoperative undersøkelser

Gynekologisk undersøkelse.
Vaginal/abdominal ultralyd.
CT thorax og abdomen/bekken med tynne snitt (≤3 mm), i.v. og p.o. kontrast
Hvis pleuravæske: punksjon for cytologisk undersøkelse.
CA-125 (lav sensitivitet, normal hos 50 % i stadium I13 (III).
HE4 oppgis å ha bedre spesifisitet enn CA-125 hos premenopausale14 (IIb).
CEA tas alltid, ved forhøyet verdi må GI cancer mistenkes.
Beregning av RMI (Risk of Malignancy Index, vedlegg, se Oncolex). Score >200 gir høy sensitivitet
for avansert ovarialcancer15 (IIb).

28

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft

Ved metastaserende cancer bør preoperativ histologisk prøvetaking vurderes. Cytologisk
undersøkelse av ascites gir ikke god nok differensialdiagnostikk.

2.3.3

Supplerende undersøkelser på spesielle indikasjoner

Ved tarmsymptomer eller forhøyet CEA bør spredning fra GI-cancer vurderes: Utredes med
colonoskopi eller CT colon og gastroskopi.
Endometriebiopsi ved unormal vaginalblødning.
Cytologisk prøve ved uklar årsak til ascites.
Laparoskopi16 (III).

2.3.4

Differensialdiagnoser

Benign ovarialtumor
Endometriose
Tubo-ovarial abscess (actinomycose)
Tbc (i bekkenet)
Myoma uteri
Ikke-epitelial ovarialtumor
Sarcom utgått fra ovarier eller uterus
Metastaser til ovariene
GI-tumor (rectumcancer, coloncancer)
Divertikulitt
Urologisk tumor (bekkennyre)
Lymfom

2.3.5

Spredningsmønster3 (III)

Intraperitonealt
Intrapleuralt
Lymfogent til lymfeknuter i bekkenet og langs aorta
Hematogent til lever og/eller lunger

2.4

Behandling

En studie indikerer at behandling på sykehus med spesialkompetanse i gynekologisk onkologi
kan gi bedre langtidsoverlevelse17–19 (IIa) og er kostnadseffektivt20 (IIb).

2.4.1

Kirurgi

Ved RMI >200 sendes henvisning til senter med spesialkompetanse i gyn. onkologisk kirurgi for
primæroperasjon15,17,19 (IIb, IIa, IIa)
Kirurgisk behandling er viktig for:
Stadieinndeling
Maksimal tumorreduksjon (cytoreduktiv kirurgi). Målet er: ingen makroskopisk resttumor. Hvis
det ikke er mulig å oppnå, bør resttumor <1 cm tilstrebes21 (IIb)

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft

29

2.4.2

Anbefalt kirurgisk prosedyre3 (III)

2.4.2.1 Primær kirurgi
Midtlinjesnitt.
Ascites eller peritoneal skyllevæske til cytologisk undersøkelse.
Systematisk gjennomgang og beskrivelse av hele bukhulen.
Grad av adheranser/innvekst/tumorruptur registreres.
Uterus med begge adnex og oment fjernes.
Suspekte forandringer eksideres.
Lymfadenektomi i bekkenet og para-aortalt:
I stadium I-IIIB: inngår som ledd i stadieinndeling
I stadium IIIC-IV: anbefales som del av tumorreduksjon21–23 (IIb, IV, III) (verdien av å fjerne
normalt utseende lymfeknuter ikke er dokumentert).
Retroperitoneal disseksjon i bekkenet og tarminngrep er ofte nødvendig.
Kirurgiske prosedyrer i øvre abdomen er indisert hvis de resulterer i optimal tumorreduksjon
(splenektomi, leverreseksjon, diafragmareseksjon).
Ved mucinøs tumor med metastaser eller mistenkt pseudomyxoma peritonei bør gastrokirurg
konsulteres, helst preoperativt. Full tumorekstirpasjon har avgjørende prognostisk betydning,
det kan være aktuelt med HIPEC (hyperterm intraperitoneal kjemoperfusjon)
Appendix fjernes alltid ved mucinøs tumor.
Størrelse, lokalisasjon og antall av gjenværende tumorforandringer etter operasjonen beskrives
systematisk.
DNA ploiditet tas ved stadium I–II

2.4.2.2 Sekundær kirurgi
Restaging: ved antatt benign tumor, der histologien uventet er malign, henvises til
gyn.onkologisk senter til vurdering for komplett staging og kjemoterapi. Lymfadenektomi anses
ikke indisert ved stadium I (og CT ikke viser suspekte lymfeknuter), høyt differensiert, diploid
tumor av ikke-klarcellet type.
2.4.2.3 Fertilitetsbevarende kirurgi ved barneønske (ensidig salpingo-ooforektomi),
kriterier:3 (III)
Redusert prognose?
Stadium IA.
Høyt og middelshøyt differensiert tumor av ikke klarcellet type.
Normal ploiditet (diploid).
Biopsi av normalt utseende kontralateralt ovarium frarådes.
Kontroll med ultralyd og CA125 etter vanlige retningslinjer.
Gjenværende ovarium vurderes fjernet, når barneønsket er oppnådd.
Behandling og oppfølging i samråd med sykehus med spesialkompetanse i gynekologisk
onkologi.
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2.4.2.4 Palliativ kirurgi
Se eget kapittel om dette.

2.4.3

Komplikasjoner24,25 (III)

Bedret overlevelse ved optimal avansert kirurgi må sees i forhold til økt morbiditet og korttids
livskvalitet. Postoperativ mortalitet er rapportert fra 1 % til 6 %.
Alvorlige komplikasjoner inkluderer blødning, tromboembolisk sykdom, infeksjon, hjerteinfarkt,
tarmobstruksjon, viscerale skader, fistler og sårruptur.

2.4.4

Kjemoterapi

Kjemoterapi bør startes så snart pasienten er restituert etter kirurgi, <6 uker etterstrebes)26 (III).

2.4.4.1 Adjuvant behandling (stadium I)
DNA-ploiditetsundersøkelse gjøres på alle27 (IIb)
Ved diploid tumor og høy eller middels høy differensiering som har gjennomgått fullstendig
stagingoperasjon, anses ferdigbehandlet.
Aneuploid tumor samt pasienter med lite differensiert eller klarcellet tumor, skal ha adjuvant
postoperativ kjemoterapi28,29 (IIb).
Standard behandling er kombinasjon med carboplatin AUC = 5 og paclitaxel 175 mg/m2, 6 kurer
med 3 ukers kurintervall.

2.4.4.2 Avansert ovarialcancer (stadium II–IV)
Standardbehandlingen er maksimal kirurgisk tumorreduksjon etterfulgt av kjemoterapi30 (IIb).
Hos pasienter med kontraindikasjon mot primærkirurgi skal neoadjuvant kjemoterapi
vurderes30–32 (IIb, IIb, Ib).
Førstelinje kjemoterapi:
Kombinasjons-kjemoterapi som inneholder platinum og taxan er standard. Forskjellige regimer
er i bruk33 (IIb)
Standardbehandling (bortsett fra mucinøs tumor) er kombinasjonsbehandling med
carboplatin AUC = 5 og paclitaxel 175 mg/m2, 6 kurer med 3 ukers intervall.
Ved allergi:
Carboplatin, vurdere cisplatin, i samråd med spesialkompetanse.
Paclitaxel (tross hypersensitivitet regime) brukes docetaxel, pegylert liposomalt doxorubicin
eller gemcitabine.
Ved høy alder og redusert allmenntilstand, kan enkeltstoffbehandling, for eksempel med
carboplatin, være aktuelt.
Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon kan enkeltstoffbehandling med paclitaxel være aktuelt
(paclitaxel elimineres via lever)3 (III)
Ved alvorlig nevropati skiftes paclitaxel med docetaxel
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Bruk av bevacizumab (Avastin):
Tilleggsbehandling med bevacizumab gis pasienter i stadium IIIC med resttumor på 1 cm eller
mer etter operasjon, samt alle opererte med stadium IV i inntil 12 måneder. Anbefalt
dosering er 7,5 mg/kg hver 3. uke34 (Ib).
(I 2 prospektive, randomiserte studier, GOG-21835 (Ib) og ICON734 (Ib), ga tillegg av
bevacizumab til standard kjemoterapi etterfulgt av vedlikeholdsbehandling med
bevacizumab i 12–15 måneder en forlengelse av tiden til progresjon (PFS). Dette var særlig
uttalt for pasienter i stadium IIIC med resttumor på 1 cm eller mer etter operasjon, samt alle
opererte med stadium IV.)
Legemiddelverket har gjort en Legemiddeløkonomisk vurdering (12-03-2013) om bruk av
Bevacizumab til førstelinjebehandling av fremskreden ovarialkreft.
Forslag om vurdering av behandling med bevacizumab (Avastin) ved avansert livmorhalskreft og
ved tilbakefall av livmorhalskreft er sendt til vurdering i Nasjonalt system for innføring av nye
metoder i spesialisthelsetjenesten 26.05.15. Beslutningsforum har ikke konkludert om dette per
02.07.15.

2.5

Behandling av tilbakefall / Livsforlengelse og palliativ
behandling

2.5.1

Kirurgi

Fornyet kirurgi bør alltid overveies. Aktuelt ved sene og potensielt platinum-sensitive residiver.
Positiv effekt på overlevelse forutsetter at komplett tumorfrihet oppnås og etterfølges av
adjuvant kjemoterapi36,37 (IIa, IIb). PET CT kan være aktuelt. Bruk av AGO score som
seleksjonskriterium kan anbefales36,38 (IIa, III)

2.5.2

Kjemoterapi

Det skilles mellom residiver som er sensitive for eller resistente mot platinumbehandling.

2.5.2.1 Sensitive residiver
Sensitive residiver kommer sent (minst 6 måneder) etter opphør av platinumbasert behandling
Gjentatt behandling med platinumbasert kombinasjonskjemoterapi er standarden.
Slik behandling gir økt overlevelse og er kostnadseffektiv39,40 (IIb).
Som supplement til platinum kan ulike stoffer anvendes (taxaner, pegylert liposomal doxorubicin
eller gemcitabine). Det må tas hensyn til gjenstående bivirkninger etter tidligere kjemoterapi,
samt pasientens ønsker med henblikk på hårtap39 (IIb).

2.5.2.2 Resistente residiver
Resistente residiver defineres som progresjon av sykdom under behandling eller innenfor 6
måneder etter avsluttet platinum-basert behandling. Da kan andre cytostatika vurderes, for
eksempel liposomalt doxorubicin, ukentlig paclitaxel, gemcitabine eller topotecan39 (IIb).
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Tamoxifen (40 mg daglig p.o.) kan ha en stabiliserende virkning på sykdommen og klinisk respons
er rapportert41 (IIb).
Ved residiver 3–6 måneder etter avsluttet platinum-basert behandling, der det har vært god
respons på behandlingen, kan fornyet platinum-basert behandling vurderes.
Ved refraktær ascites- og/eller pleuravæske anbefales behandling med bevacizumab (2,5
mg/kg/uke)42 (Ib). Instillasjon av mitoxantron kan også vurderes (III)

2.5.3

Stråleterapi

Ved tilbakefall av epitelial ovarialcancer og tubecancer er strålebehandling sjelden indisert. I
enkelte tilfeller kan det være aktuelt å gi palliativ strålebehandling.
Dette gjelder tumor som har brutt gjennom til vagina og gir blødningsproblemer.
Strålebehandling er også aktuell ved skjelettmetastaser og hjernemetastaser (solitære
metastaser kan henvises til nevrokirurg)3 (III).

2.6

Oppfølging

2.6.1

Formål med oppfølgning

I en stor undersøkelse fant man ingen forskjell i overlevelse på pasienter som ble kontrollert med
CA 125 og pasienten som kun ble kontrollert klinisk. De som kontrollerte CA125 fikk tidlig
kjemoterapi basert på økning av CA125, og fikk således mer kjemoterapi og dårligere livskvalitet
enn de som ikke kontrollerte CA12543 (Ib).
Ved bruk av CA125 i oppfølgningen anbefales bruk av GCIG kriteriene for progresjon44 (IIa). dvs
økning til minst 70 IE/ml hos pasienter som hadde normal verdi etter avsluttet behandling. For
pasienter med forhøyet verdi etter avsluttet behandling skal verdien fordobles for å være
signifikant. Hos pasienter med normal verdi etter avsluttet behandling kan konstant økende
verdier under 70 IE/ml dog også være uttrykk for progresjon. Forhøyede verdier skal alltid
kontrolleres med en ny prøve.
Oppfølgningen kan ha betydning for tiltak vedr somatiske senfølger etter kirurgi og kjemoterapi;
fatigue, angst og depresjon45 (III).
Ved mistenkt residiv bør dette verifiseres med bildediagnostikk og eventuelt cytologi/histologi
før ny behandling startes.

2.6.1.1 Hormonsubstitusjon:
Østrogensubstitusjon gis på vanlige indikasjoner.
Kontrollopplegg bør individualiseres i forhold til prognose, symptomer og komorbiditet.
Veiledende kontrollintervall46 (IV)
• 3–4 måneders intervall første 2 år
• 6 måneders intervall fra 3.–5. år
• Kontroll etter >5 år individualiseres
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2.7

Forløp

Total femårsoverlevelse er ca 50 % ifølge FIGO47 (III). Femårsoverlevelse relatert til stadium:
IA

90 %

IB

86 %

IC

83 %

IIA

71 %

IIB

66 %

IIC

71 %

IIIA

47 %

IIIB

42 %

IIIC

33 %

IV

19 %

Norge: Total femårsoverlevelse er 45,1 % (2008–12)48. Femårsoverlevelse relatert til utbredelse:
Lokalisert:

86,7 %

Regional:

71,1 %

Distant:

30,9 %

Unknown:

44,3 %

2.8

Pasientinformasjon

2.8.1

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon?

Utredning ved eggstokkreft: Pasientinformasjon om utredning ved mistanke om eggstokkreft
finnes på helsedirektoratet.no (LENKE). Se også www.oncolex.no og www.kreftlex.no
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3

SJELDEN (IKKE EPITELIAL) OVARIALCANCER
Germinalcelle- og stromale svulster

ICD-10

•

C 56

3.1

Innledning/Bakgrunn

3.1.1

Definisjon

•

Maligne svulster utgått fra germinalceller eller stromaceller i ovariet

3.1.2
•

•

•
•
•
•

Germinalcelletumorer
– Dysgerminom
– Endodermal sinustumor
– Embryonalt carcinom
– Polyembryom
– Choriocarcinom
– Teratomer
• Modne (benigne)
• Umodne
• Monodermale (struma ovarii/carcinoid/plateepitelcarcinomer)
– Blandede former
– Gonadoblastomer
Stromacelletumorer
– Granulosacelletumorer
– Thecomer
Sertoli-Leydigcelletumorer (også kalt androblastomer/arrhenoblastomer)
Lipidcelletumorer
Gynandroblastomer
Uklassifiserbare tumorer

3.1.3
•

38

Histopatologi

Forekomst

Insidens i Norge: ca 45 tilfelle pr år (ca 10 % av all ovarialcancer).
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3.1.4

Germinalcelletumorer1 (IIa)

Germinalceller (kimceller) kan utvikles til enten fosterliknende eller placentaliknende strukturer,
vokse udifferensiert (dysgerminom) eller etterlikne extraembryonale strukturer
(plommesekktumor).Det er en heterogen gruppe med mange forskjellige tumortyper. De aller
fleste er godartede teratomer. De ondartede er svært sjeldne (bare 1–2 pasienter i året i Norge
•
•
•

Rammer fortrinnsvis yngre kvinner og sees sjelden hos kvinner over 30 år.
Disse tumorene utgjør cirka 3 % av alle ovarialcancertilfeller. Hos kvinner under 20 år vil cirka
70 % av alle ovarialtumorer være germinalcelletumorer – hvorav 1/3 er maligne1.
Dysgerminomer er den hyppigste form.

Ovarium med småcystisk plommesekktumor.

•

•
•
•
•
•
•

•

Lysmikroskopibilde av tumoren på bildet til venstre.

Dysgerminom– utgjør den hyppigste formen for germinalcelletumor. Cirka 5 % av disse
opptrer hos fenotypiske kvinner med abnorme gonader, for eksempel 46XY (bilaterale
strekgonader), 46XX/46XY (unilateral streggonade, contralateral testis) eller 46XY (testiculær
feminization). Det anbefales derfor å foreta karyotype-bestemmelse på alle premenarchale
pasienter med bekkentumor.
Endodermal sinus tumor/plommesekktumor. Disse tumorene produserer som oftest alfa-føto
protein (AFP).
Embryonalt karsinom
Polyembryom
Choriokarsinom
Choriokarsinomer oppstår vanligvis fra trofoblastvev. Det kan også oppstå choriokarsinomer
fra germinalcelletumorer, enten i ren form eller som komponenter i en blandet tumor.
Teratom
– Modent
– Umodne teratomer inneholder vev som likner på vev utviklet fra embryo. De graderes
etter differensieringsgrad og mengde av umodent vev. Malign transformasjon av et
modent teratom er sjelden. Den hyppigste form er utvikling av et plateepitelcarcinom i et
modent teratom.
Sekundær malignt transformasjon
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•
•

Blandede former
Mixed tumor er svulster hvor det i noen tilfeller forekommer det en blanding av forskjellige
komponenter i samme tumor.

3.1.5
•
•

Tumorene utgjør 5–8 % av alle ovarialcancertilfeller.
Granulosacelletumorer utgjør ca 70 % av stromacelletumorer. De sees i alle aldersklasser og
deles i en adult (95 %) og en juvenil form (5 %)2.

3.1.6
•

Etiologi (epidemiologi)

Ukjent

3.1.7
•

Stromacelletumorer1 (IIa)

Risikofaktorer

Dysgerminomer forekommer med økt hyppighet hos kvinner med dysgenetiske gonader
(testikulær feminisering og Turners syndrom).

3.2

Diagnostikk

Diagnostikken er svært viktig da kjemoterapi/stråleterapi helbreder flesteparten av pasientene
med denne tumortypen

3.2.1
•

•
•
•
•
•
•

Bekkensmerter hos ca 85 %. Germinalcelletumorer vokser hurtig og forårsaker ofte
bekkensmerter på grunn av kapseldistensjon, blødning, nekrose eller ruptur av tumor. Ca
10 % debuterer med akutt abdomen som kan ligne appendisitt eller ekstrauterin graviditet.
Trykksymptomer fra blære eller tarm
Økende bukomfang hos en ung kvinne er debutsymptom hos ca 33 %.
Obs differensialdiagnose til graviditet ved hCG-produserende tumor
Blødningsuregelmessigheter. Granulosacelletumorer produserer ofte østrogen og 10 % har
blødningsuregelmessigheter
Pubertas precox. Forekomst av granulosacelletumor må overveies
Virilisering. Sertoli-Leydigcelletumorer produserer ofte androgen
Ovarialtumor hos en gravid kan være en ikke-epitelial tumor

3.2.2
•
•

40

Symptomer1 (IIa)

Preoperative undersøkelser1 (IIa)

Gynekologisk undersøkelse
Ultralyd (vaginal og evt. abdominal)
– Ikke-epiteliale tumorer er ofte mer solide enn epiteliale ovarialtumorer.
– Ved en overveiende solid bekkentumor hos en yngre kvinne mistenker man primært en
germinalcelletumor.
– Ved en overveiende solid bekkentumor hos en eldre kvinne mistenker man en ikkeepitelial eggstokktumor, sarkom eller metastase.
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•
•
•
•

Evt. CT bekken/abdomen, hos gravide MR
Tumormarkører: s-AFP, hCG, CA-125 CEA, NSE. Evt. s-østradiol og s-testosteron, progesteron
LH, FSH, prolactin, inhiben, AMH
Karyotypebestemmelse anbefales tatt preoperativt ved mistanke om germinalcelletumor
Vurder abrasio ved mistanke om granulosacelletumor

3.2.3
•
•
•

Differensialdiagnoser

Benign ovarialtumor
Epitelial ovarialcancer, herunder borderlinetumorer
Graviditet ved hCG-produserende tumor

3.3

Behandling

Behandling av ikke-epitelial ovarialcancer bør henvises til senter for gynekologisk
kreftbehandling.

3.3.1
•

•

•
•

Unge kvinner med ønske om å bevare fertilitet anbefales henvist til primærkirurgi ved senter
for gynekologisk kreftbehandling..
– Det gjøres unilateral oophorektomi. Ved tumoraffeksjon av det andre ovariet kan det
gjøres tumorreseksjon med bevaring av ovariet. Vanligvis fjernes alt tumorvev. Ved
fertilitetsønske kan resttumor tillates da disse tumorer er ekstremt kjemosensitive. Ved
utbredt metastasering tas kun biopsi (kan gjøres ultralydveiledet) etterfulgt av
kjemoterapi.
– Bekken- og paraaortal lymfeknutestaging anbefales tradisjonelt. Ved unilateral tumor
foretas ipsilateral staging. Som minimum gjøres palpasjon med biopsi/ekstirpasjon av
forstørrede lymfeknuter. Det foreligger ingen dokumentasjon for nytten av
lymfeknutestaging, og reoperasjon for staging anbefales ikke
Kvinner som ikke har fertilitetsønske:
– Det gjøres unilateral adnexekstirpasjon samt nøyaktig staging inklusive lymfeknutestaging
– Ved avansert sykdom gjøres debulkingkirurgi inkludert fjernelse av begge ovarier.
Kvinner med Y kromosom:
– Begge ovarier fjernes alltid på grunn av høy risiko for residiv i gjenværende ovarium
Second look laparotomi anbefales ikke.

3.3.2
•

Kirurgi ved germinalcelletumorer3,4,5,6,7,8,9 (IIa, IIb).

Kirurgi ved stromacelletumorer2,6,10 (IIa, IIb).

Hovedbehandlingen er kirurgi, tumorene er lite sensitive for kjemoterapi. 90 % er unilaterale
uten spredning.
– Det gjøres unilateral oophorektomi. Ved tumoraffeksjon av det andre ovariet kan det
gjøre tumorreseksjon med bevaring av ovariet ved fertilitetsønske, ellers fjernes ovariet
– Bekken- og paraaortal lymfeknutestaging anbefales tradisjonelt. Ved unilateral tumor
foretas ipsilateral staging. Som minimum gjøres palpasjon med fjerning av forstørrede
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•

lymfeknuter. Det foreligger ingen dokumentasjon for nytten av lymfeknutestaging og
reoperasjon for staging anbefales ikke
– Ved avansert sykdom er kirurgisk fjerning av all tumorvev avgjørende. Preoperativ
kjemoterapi kan overveies.
– Second look laparotomi anbefales ikke.
Ved granulosacelletumor der uterus ikke fjernes vurderes abrasio for å utelukke
endometriecancer.

3.3.3

Kjemoterapi

Ikke-epitelial ovarialcancer er generelt mer kjemosensitiv enn epitelial ovarialcancer.

3.3.4
•

•

Germinalcelletumor stadium I9 (IIa)

Det gis vanligvis ingen adjuvant behandling ved:
– Dysgerminomer
– Umodne teratomer grad 1
Adjuvant kjemoterapi anbefales vanligvis med 3 kurer Bleomycin-Etoposid-cisPlatin (BEP)
ved:
– Endodermal sinustumor
– Umodne teratomer grad 2
– Blandede typer
– Embryonalt carcinom
– Polyembryom
– Choriocarcinom

Internasjonalt er det en tendens til observasjon uten kjemoterapi av germinalcelletumorer i
stadium I forutsatt negative tumormarkører9 (IIa). Dette krever nøye oppfølgning med CT og
tumormarkører (markører som initialt var forhøyet) og hyppig klinisk kontroll. Dette anbefales
ikke rutinemessig.

3.3.5
•

Det anbefales 3 kurer med BEP ved makroskopisk tumorfrihet. Ved gjenværende tumor etter
operasjon suppleres med 1–3 kurer Etoposid-cisPlatin (EP) avhengig av respons.

3.3.6
•
•
•
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Residiv av germinalcelletumorer1 (IIa)

Kjemonaive pasienter: BEP
Tidligere behandlet med BEP, men ikke platinumresistent: cisplatin-etoposide eller cisplatinifosfamide.
Platinumresistent: Vanskelig å behandle.

3.3.7
•
•

Germinalcelletumor stadium II–IV1 (IIa)

Stromacelletumorer2,6,10 (IIa)

Det er ikke vist effekt av adjuvant kjemoterapi som derfor ikke anbefales rutinemessig.
Ved resttumor etter kirurgi anbefales kjemoterapi med BEP eller platinum-taxanekombinasjon som gir responsrater på 60–80 %.
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3.3.8
•
•
•

Kirurgi hvis mulig, evt. preoperativ kjemoterapi
Det er ofte nødvendig med gjentatt operasjoner
BEP, EP eller platinol-taxane-kombinasjon kan forsøkes

3.3.9
•
•
•

•
•
•

•

Oppfølging

De fleste residiver kommer innenfor 1–2 år, men især granulosacelletumorer kan residivere
sent
Det anbefales kontroll hver 3. måned i 2 år, deretter hver 6. måned inntil 5 år og deretter én
gang årlig
Ved hver kontroll gjørs g.u. og tas tumormarkører (s-AFP, hCG, CA-125).
Ved viriliserende tumorer kan s-testosteron anvendes som tumormarkør

3.5
•

Komplikasjoner1 (IIa)

Cisplatinbehandling kan forårsake perifer neuropati og nefropati.
– Disse risikoer reduseres ved å gi BEP over 5 dager isteden for 3 dager
Behandling med etoposid kan forårsake sekundær leukemi
Behandling med bleomycin kan forårsake lungefibrose men liten risiko ved totaldoser <
270.000 IE. (3 kurer)

3.4
•

Residiv av stromacelletumorer2,6,10 (IIa)

Prognose

Det rapporteres 98 % 5-årsoverlevelse ved stadium I og 95 % 5-års overlevelse ved avansert
sykdom.3,7,9 (IIa). Ved residiver er prognosen generelt dårlig.
Det er rapportert normal fertilitet og 96 % 5-års overlevelse etter fertilitetsbevarende
operasjon og 3 kurer med BEP8 (IIa). Det er ikke rapportert økt forekomst av fosteranomalier9
(IIa).

3.6
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BORDERLINE OVARIALTUMOR (BOT)

4.1

Bakgrunn/innledning

ICD-10

D39.1

Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensiale i eggstokk.

4.1.1

Definisjon

Semi-malign tumor som utgår fra overflateepitelet i ovariene1 (IV).

4.1.2

Histopatologi

Karakterisert av cellulær proliferasjon, økt mitoser og kjerneatypi, men uten infiltrerende vekst.

4.1.3

Anbefalt klassifikasjon WHO1 (IV)

Serøs tumor
Borderline serøs tumor
Mucinøs tumor
Borderline mucinøst cystadenom
Endometrioid tumor*
Borderline endometrioid tumor
Klarcellet tumor*
Borderline klarcellet tumor
Brenner tumor*
Borderline Brennertumor
* er ekstremt sjeldne

4.1.4

Forekomst

10–20 % av alle epiteliale ovarialtumorer.
Insidens i Norge: ca. 165 tilfeller per år (5.3 per 100 000 personer/år) 2001–20102.
Typisk i yngre alder og i stadium I (i forhold til ovarialcancer).
Median alder 40 år, og 27 % er yngre enn 40 år.
Serøs og mucinøs tumor forekommer omtrent like hyppig og utgjør 95 % av alle BOT.

4.1.5

Etiologi

Ukjent
Ikke arvelig
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4.1.6

Risikofaktorer

4.1.6.1 Økt risiko3,-5 (IIb, IIb, IV)
0-paritet
Infertilitet
IVF-behandling
Behandling med rent østrogen (for serøse svulster)
Overvekt.
Røyking (mucinøse BOT)
4.1.6.2 Redusert risiko3 (IIb)
Høy paritet
Amming

4.1.7

Screening

Effektiv screening for tidlig diagnose er ikke etablert.

4.1.8

Forløp

Total 5-års overlevelse er 90–100 %26 (III) avhengig FIGO stadium, histologisk type og alder ved
diagnose.
90 % diagnostiseres i tidlig stadium.
5–10-års overlevelse er:
• Stadium I 97 %
• Stadum II–IV 90 %
• Serøse non-invasive implantater 95 %
• Serøse invasive implantater 60–70 %
• 5 og 10-års total overlevelse for serøs tumor er 93 % og 90 %, for mucinøs 97 % og 95 %

4.1.9

Prognose

De viktigste prognostiske faktorer er:
• Histologisk type: bedre for mucinøse
• Stadium
• Serøse BOT: type implantater – bedre for non-invasive
• Ploiditet
• Alder

4.2

Diagnostikk

Som ved ovarialcancer (se eget kapittel)
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4.2.1

Symptomer6,7 (III, IV)

75 % har minst ett symptom, abdominale smerter, ubehag, tarmbesvær, tretthet, vekttap, men
mindre utpreget enn hos ovarialcancerpasientene. Pasientene er oftest i god almenntilstand.

4.2.1.1 Generelle preoperative undersøkelser
Som ved ovarialcancer (se eget kapittel)
4.2.1.2 Supplerende undersøkelser på spesielle indikasjoner
Frysesnitt kan anvendes for å skille mellom benigne og borderline/invasive tumorer, men
tolkningen kan være vanskelig.
4.2.1.3 Differensialdiagnoser
Som ved ovarialcancer (se eget kapittel)
4.2.1.4 Stadieinndeling etter FIGO (1988)
Som ved ovarialcancer (se eget kapittel). Det er kun de invasive implantater som teller ved
staging.
4.2.1.5 Formål
Å kartlegge sykdomsutbredelsen ved behandlingens start

4.3

Genetikk

BOT er ikke arvelig tumor.

4.4

Behandling

Viktige karakteristika ved BOT8–15 (IV, IV, III, IV, IV, IV, III, III)
• Serøs BOT (43–53 % av alle BOT):
• 1/3 bilateralitet (28–66 %)
• 1/3 har peritoneale implantater, hvorav hovedparten er non-invasive, men 20–25 % av
implantater er invasive
• Invasive implantater, men ikke non-invasive implantater og bilateralitet påvirker prognosen
og behandlingen.
• Mikropapillær type (undergruppe, 5–12 %, av serøs BOT):
• Høy frekvens av bilateralitet og avansert sykdom
• Ofte assosiert med invasive implantater
• Mucinøs BOT (42–52 % av alle BOT):
• 0–13 % bilateralitet
• Intestinal type (85 %), ofte store unilaterale svulster, vanskelig å differensiere fra GI-cancer.
• Appendektomi bør utføres
• Kan være assosiert med pseudomyxoma peritonei
• Endocervical type (15 %), kan være bilaterale og assosiert med endometriose.
• BOT med mikroinvasiv (<5 mm) intraepitelialt carcinom forekommer, behandles som BOT.
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4.4.1

Kirurgi

4.4.1.1 Anbefalt kirurgisk prosedyre
• Laparoskopi eller laparotomi er avhengig av tumor størrelse. Det er viktig at man unngår
cysteruptur per operativt.
• Ascites eller peritoneal skyllevæske til cytologisk undersøkelse.
• Systematisk gjennomgang og beskrivelse av hele bukhulen.
• Suspekte forandringer biopseres, evt. »blinde» biopsier (EORTC retningslinjer for
ovarialcancer). Dette gjøres for å finne/utelukke invasive implantater.
• Grad av adheranser/innvekst/tumorruptur registreres.
• Uterus med begge adnex og oment fjernes. (Uterus og et adnex kan bevares hvis pasienten er
ung og det skal gjøres fertilitetsbevarende kirurgi).
• Appendektomi ved mucinøse svulster.
• Størrelse, lokalisasjon og antall av gjenværende tumorforandringer etter operasjonen
beskrives systematisk.
Ved borderline histologi etter operasjon for antatt benign tumor bør gyn.onkologisk avdeling
kontaktes for vurdering av videre håndtering og ettergranskning av preparatet, samt
ploidianalyse.
Restaging bør gjøres ved ikke nøyaktig beskrivelse av bukhulen /peritoneum eller manglende
omentektomi/appendektomi.
Fjerning av lymfeknuter påvirker ikke prognosen, og anbefales ikke.
Pseudomyxoma peritonei ansees ikke lenger relatert til ovarialtumores, men som spredning av
GI tumor. Pasienten henvises til gastrokirurgisk eller onkologisk enhet.

4.4.1.2 Fertilitetsbevarende kirurgi
Mange pasienter med BOT er unge kvinner med barneønske. Unilateral salpingo-ooforektomi
eller cystektomi er aktuelt16–19 (III, IV, III, IV).
Defineres som staging laparotomi/-scopi der uterus og en del av ett eller begge ovarier bevares.
Staging må utføres (peritoneal cytologi, omentectomi, peritoneale biopsier og evt.
appendektomi).
Pasientene diskuteres med regionalt senter. Å sikre den histologiske diagnosen er viktig. Ved
serøs BOT er det viktig å avgjøre om det foreligger invasive implantater. Ved mucinøs BOT
må primær patologi i GI tractus utelukkes.
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Biopsi av normalt utseende kontralateralt ovarium frarådes (reduserer fertiliteten).
Laparoscopi resulterer i flere cysterupturer enn ved laparotomi, uten sikker effekt på
overlevelsen.
Pasienter bør opplyses om høyere residivfrekvens etter konservativ kirurgi sammenlignet
med radikal kirurgi (cystectomi (12–58 %), adnexectomi (0–20 %), radikal kirurgi (2,5–6 %)
Gjenværende ovarium tilbys fjernet når barneønske er oppnådd/ved menopause. Reduserer
hyppigheten av follow-up.
Ca 50 % oppnår graviditet etter fertilitetsbevarende kirurgi, men 10–20 % forblir infertile.
Recommended algorithm for the management of borderline ovarian tumors patients. Based on
the results from staging and histology as well as the patient’s desire, this algorithm should be
followed by gynecologic oncologists for the clinical management of BOTs. Dashed lines:
suggestion; solid lines: recommendation.
BOT: Borderline ovarian tumor; USO: Unilateral salpingo-oophorectomy20.

4.4.2

Kjemoterapi

Kjemoterapi har ikke vist å ha signifikant effekt på overlevelsen uavhengig av stadium21,22.
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4.5

Behandling av tilbakefall16,18,23,24 (III, III, III, IV)

Residivfrekvens er etter fjerning av affisert adnex 0–20 %, ved cystektomi 12–58 % og ved radikal
kirurgi 2–6 %.
Residiv opptrer som oftest i form av ny BOT.
Hvis ønskelig kan fertilitetsbevarende kirurgi være aktuelt, med de samme forbehold som ved
primærbehandlingen.
Kirurgisk behandling med optimal tumorreduksjon er hovedbehandling ved residiv.
Omkring 2 % progredierer til invasiv cancer, både serøse og mucinøse.

4.6

Oppfølging og kontroll

Kontrollopplegg individualiseres basert på gjennomført kirurgi og prognostiske faktorer.
Residiv kan forekomme veldig sent (median tid til residiv for serøse tumores er 5–7 år), og
langvarig oppfølging anbefales23 (III).
• 4–6 måneder de første 5 år, Årlig kontroll deretter, varighet individualiseres.
Anamnese, klinisk undersøkelse, CA 125-måling og vaginal ultralyd bør gjøres ved alle kontroller.
Utredning med bildediagnostikk eller endoskopi etter behov. Residiv bør verifiseres histologisk
eller cytologisk før ny behandling.
Obs.: Pasienter med mucinøse BOT har høyere forekomst av sekundær malignitet i GI tractus og
lungene25 (III)

4.7

Komplikasjoner

Som ved ovarialcancer (se eget kapittel)

4.8

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon?

Om eggstokkreft (Norsk Gynekologisk Forening)

4.9
•
•
•
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5

LIVMORHALSKREFT (CERVIXCANCER)

5.1

Epidemiologi

ICD-10

C53

Ondartet svulst i livmorhals

5.1.1

Definisjon

Utgått fra slimhinnen i endo- og/eller ektocervix

5.1.2

Forekomst

Insidens 9.7 per 100 000 kvinner (2008–12)
ca 300 nye tilfeller per år.1 (2a)
Livstidsrisiko: 1 %
Incidence and mortality rates and 5-year relative survival proportions
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5.1.3

Etiologi

Persisterende infeksjon med onkogene typer av Humant Papilloma Virus (HPV) er en nødvendig,
men ikke tilstrekkelig faktor for utvikling av cervix karsinom og er påvist i 99 % av tilfellene. 2–3
Infeksjon med onkogene HPV-typer er nødvendig for utvikling av CIN, AIS og invasiv cancer 4–6
(IIb, IIb, IIb), og HPV 16/18 er viktigste faktor for 2/3 av karsinomene. Tilstedeværelse av HPV 18
DNA er assosiert med dårlig prognose.
Livstidsrisiko for cervical HPV-infeksjon er opp til 80 %4.
De fleste genitale HPV infeksjoner er asymptomatiske og går i spontan klinisk remisjon innen 2 år
(90 %) 5.
lenke til CIN-programmet

5.1.4

Risikofaktorer

Røyking øker risikoen for plateepitelcancer, men ikke for adenocarcinomer 7–10 (A).
Nedsatt immunforsvar (HIV-infeksjon/AIDS, SLE, immunsuppresjon) 7,11.
Tidlig seksuell debutalder og mange partnere,12 (C).
Arvelig faktorer som HLA-type kan ha betydning 13,3.
Annen HPV-relatert pre-cancer eller cancer 14.

5.2

Forebygging

HPV-vaksinasjon ble innført i Barnevaksinasjonsprogrammet høsten 2009: 12–13 år gamle jenter
(i 7. klassetrinn), f.o.m. årskull 1997, blir gitt tilbud om vaksinering. Fram til 2017 er det HPVvaksinen Gardasil som tilbys. Vaksinen beskytter mot infeksjon forårsaket av de fire HPVgenotypene 6, 11, 16 og 18. Folkehelseinstituttet (FHI) er ansvarlig for utformingen og
oppfølgingen av vaksinasjonsprogrammet. (Lenke til FHI, SYSVAC og HPV-vaksineprogrammet).
•
•
•
•

Dagens vaksine dekker 2 av 13 onkogene HPV-typer15
Neste generasjon vaksine er under klinisk utprøvning. Den beskytter mot totalt 9 HPV typer
(6,11,16,18,31,33,45,52 og 58).
Vaksinering kan ikke erstatte screeningsprogrammet, men med innføring av vaksinen vil det
med tiden kreves en modifisering av programmet.
Rundt 10 000 kvinner får årlig diagnostisert celleforandringer på livmorhalsen på grunn av
HPV virus. 3000 av disse er av en slik karakter at de bør fjernes kirurgisk16

5.3

Tidlig diagnostikk/screening

Nasjonalt screeningsprogram for livmorhalskreft i regi av Kreftregisteret ble innført i 1995. Det
er basert på cytologisk prøvetaking fra cervix hvert 3. år i aldersgruppen 25–69 år.
LENKE-masseundersøkelsen
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Hovedmålet er å redusere forekomst og dødelighet av cervixcancer ved å oppdage forstadiene
og behandle disse.
Tall fra Kreftregisteret viser at 52 % av de som får påvist cervixcancer og er i screeningalderen
(25–69 år), ikke har tatt celleprøver siste 3,5 år. Av de som får påvist cervixcancer har 25 % hatt
en normal celleprøve mindre enn 3,5 år før diagnosen 16 (B).

5.4

Diagnostikk og utredning

5.4.1

Symptomer

Få eller ingen tidlige symptomer.
Uregelmessige blødninger (postkoital blødning, intermenstruell blødning, postmenopausal
blødning, blodig utflod, blødning under graviditet).
Underlivssmerter og allmennsymptomer gir mistanke om avansert sykdom.
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5.4.2

Utredning

5.4.2.1 Klinisk undersøkelse
Gynekologisk undersøkelse med inspeksjon, palpasjon av cervix og parametrier og eventuelt
vaginal ultralyd.
Ved cytologisk mistanke om kreft uten synlig tumor:
Kolposkopisk rettede biopsier og cervical abrasio.
Diagnostisk konisering:
Gjøres når biopsier har vist tegn på mikroinvasiv cancer og det ikke er opplagt makroskopisk
cancer. Infiltrasjondybde, horisontale utbredelse og avstand til reseksjonsrender avgjør
videre behandling.
Ved makroskopisk tumor:
Ta biopsi og evt cervical abrasio. Angi tumors størrelse og utbredelse.

5.4.2.2 Histologisk undersøkelse
Svulstene i cervix klassifiseres i henhold til WHO klassifikasjon 2014 17.
Plateepitelkarsinomene utgjør ca 80 % av karsinomene i cervix og er assosiert med HPV.
Histologisk gradering har ikke vist seg å ha prognostisk betydning, derfor graderes
plateepitelkarsinomer i cervix ikke (C)18. Det foreligger ulike typer av plateepitelkarsinomer
(keratiniserende, ikke keratiniserende, basaloid, kondylomatøs (warthy), papillær og verrukøs
type).

Keratiserende plateepitelkarsinom
Adenokarsinomene utgjør ca 20 % (Kreftregisteret Norge, personlig meddelelse) og de fleste er
assosiert med HPV19. Epidemiologiske studier har vist en økende insidens av adenokarsinomer.
Dette kan skyldes at den cytologiske screening er bedre til å detektere forstadier av
plateepitelkarsinom 20 (C). Adenocarcinomene skal graderes. Det foreligger ulike subtyper av
adenokarsinomer i cervix (endocervikal, mucinøs, endometroid og villoglandulær) som ikke har
noen prognostisk betydning og reproduserbarheten er lav 21–22 (C) Noen mer sjeldne og svært
aggressive subtyper av adenokarsinomer skal graderes (klarcellete og serøse adenokarsinomer,
samt adenokarsinomer med neuroendokrin differensiering) 19.

Høyt differensiert adenokarsinom
Adenoskvamøs karsinom i cervix er sjelden; der er begge komponenter maligne.
Adenokarsinom komponenten bør graderes.
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Ren neuroendokrin svulst inndeles i lavgradig malign (carcinoid og atypisk carcinoid) og
høygradig malign (småcellet og storcellet neuroendokrint karsinom) basert på cellulær atypi og
mitoseindeks. De lavgradig maligne er vanligvis metastaser fra GI tractus og er sjeldne på cervix.
De høygradig maligne er sannsynlig også assosiert med HPV og likner biologisk på neuroendokrin
småcellet lungecancer.
Høygradig malign neuroendokrint karsinom behandles på en annen måte enn øvrige karsinom
i livmorhalsen. Immunhistokjemisk undersøkelse er ofte nødvendig.

Høygradig malignt neuroendokrint karsinom
Minimal Deviation Adenocarcinoma (MDA) også kallet adenoma malignum og mesonefrisk
adenokarsinom er sjeldne epiteliale svulster, som kan være vanskelig å diagnostisere i
overflatiske biopsier. Det er ikke dokumentert at de er assosiert med HPV.
Karsinosarkom, sarkom og lymfom i cervix er sjeldne maligne svulster. Spredning fra andre
lokalisasjoner må utelukkes. Av sarkomer er leiomyosarkom hyppigst, men rhabdomyosarkom,
alveolært bløtdel sarkom, angiosarkom og malign perifer nerveskjedetumor kan forekomme
primært i cervix.
Histologiske undersøkelser:
• Preoperative biopsier (kolposkopisk rettede portiobiopsier og cervicalt uskrap):
– tas fra transformasjonssonen i cervix for at både plateepitelet og kjertelepitelet kan vurderes.
– angir type cancer, histologisk grad (for adenokarsinomer), karinvasjon.

Transformasjonssonen i cervix
•

Ved cervixkon eller trachelectomipreparat med infiltrerende kreft angis:
– tumor type.
– histologisk grad (bare for adenokarsinom).
– tumors utstrekning i mm langs cervikalkanalen.
– invasjonsdybde i mm, i trachelektomi preparat angis også invasjonsdybde i tredjedeler av
cervixveggen.
– om øvre, nedre og laterale reseksjonsrand er fri og avstanden i mm fra tumor til
nærmeste reseksjonsrand.

Trachelectomi (høy cervixamputasjon med vev fra parametrier)
•

Ved radikal hysterektomi med blokk-disseksjon av lymfeknuter i bekkenet angis:
– tumor type.
– histologisk grad (bare for adenokarsinom).
– tumors utstrekning i mm langs cervikalkanalen.
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–
–
–
–
–

invasjonsdybde i mm samt i tredjedeler av cervixveggen.
infiltrasjon i corpus uteri, parametrier og vagina.
karinfiltrasjon.
reseksjonsrender i vagina og parametriene.
antall lymfeknuter med og uten metastaser fra hver lokalisasjon.

Preparat av radikal hysterectomi (vaginalbrem og vev fra parametrier)

5.4.2.3 Utredning av primær sykdom
• Gynekologisk undersøkelse, eventuelt i narkose gir opplysninger om tumors lokale vekst.
• MR bekken med lymfeknutestatus gir informasjon om tumors lokale vekst i cervix,
parametrieinfiltrasjon, lymfeknutestatus, avløpsforhold i urinveiene, og metastaser til
bekkenskjelett og lumbalcolumna23.
• CT thorax, abdomen, bekken gir informasjon om avløpsforhold i urinveiene, lymfeknutestatus
samt perifere metastaser23.
• Cystoskopi hvis MR gir mistanke om affeksjon av blæren.
• Rektoskopi ved mistanke om infiltrasjon i rektum.
5.4.2.4 Utredning ved mistanke om residiv23
Symptomer:
Oftest ukarakteristiske, gradvis utvikling; smerter, vaginal blødning og fluor, ødem i
underekstremitetene, uremi, luftveissymptomer, redusert almenntilstand.
•
•
•
•
•
•

Klinisk undersøkelse kan avdekke forstørrede lymfeknuter (supraclavikulært, axillært, lysker).
Gynekologisk undersøkelse kan avdekke tumorsuspekte forandringer og eventuelle
sårdannelser.
Mistenkelige funn bør verifiseres ved histologisk eller cytologisk prøve.
CT thorax, abdomen, bekken for kartlegging av eventuelle metastaser23.
MR tas for å vurdere mistenkelige funn i bekkenet, i skjelett og ved hjernemetastaser23.
PET-CT tas for å avklare usikre fjerne metastaser23

5.4.2.5 Differensialdiagnoser
Benigne tilstander:
• Infeksjoner
• Polypper
• Iatrogene blødninger (p-piller, HRT, IUD)
Premalign tilstand:
• CIN/AIS
Maligne tilstander:
• Endometriecancer med nedvekst i cervix
• Annen malignitet i cervix (sarkom, lymfom, metastase)
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•

Innvekst i cervix fra cancer i nærliggende organ
– Blærecancer
– Rektumcancer

5.4.3

Stadieinndeling

5.4.3.1 Formål
Å kartlegge sykdomsutbredelsen før behandlingens start
• Internasjonal stadieinndeling for cervix cancer ble innført i 1929, FIGO (The International
Federation of Gynecology and Obstetrics)
• Det er i prinsippet ikke forskjell på reglene for stadieinndeling for opererte og ikke opererte.
• Klinisk stadieinndeling er basert på følgende metoder: Inspeksjon, kolposkopi, palpasjon i
narkose, biopsier, fraksjonert abrasio, histologisk vurdering av operasjonspreparat
(konus/uterus), cystoskopi, rektoskopi, rtg. thorax, rtg. skjelett og urografi
• Utredningen før behandlingen skal avklare: tumors størrelse, graden av innvekst i cervix
stroma og parametrier, affeksjon av tilstøtende organer (vagina/blære/rektum), affeksjon av
urinveier/hydronefrose, metastaser til lymfeknuter i og uten for bekkenet samt, metastaser til
lungene eller andre organer.
• Ved tvil om hvilket stadium som foreligger, skal det laveste alternativet velges.
• FIGO stadium anvendes til sammenliknende statistikk internasjonalt, men avgør ikke
behandlingsform.
• Funn ved MRI, CT og ultralyd påvirker valg av terapiform, men endrer ikke stadium.
• Ved cervix cancer skal den primære stadieinndelingen ikke endres selv om man finner
metastaser ved operasjon.
• Ved mikroinvasiv kreft baseres stadiebestemmelsen på det histologiske funn (cervixkon eller
hysterektomi).
• I tilfeller hvor det er gjort hysterektomi uten at livmorhalskreft var påvist preoperativt, skal
sykdommen klassifiseres som livmorhalskreft uten stadieinndeling.

5.4.3.2 Stadieinndeling, FIGO 2014 (The International Federation of Gynecology and
Obstetrics)
Stadieinndelingen er klinisk og baserer seg på funn ved gynekologisk undersøkelse, cystoskopi,
rektoskopi, urografi samt røntgen thorax.
Tilleggsfunn på CT, MR og/eller PET tas ikke med i stadiebestemmelsen, men vektlegges ved valg
av behandling.
Stadium 0: carcinoma in situ (CINIII, Adenocarcinoma in situ)
Stadium I: Tumor begrenset til cervix (utbredelse til livmor ignoreres)
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•

•

Stadium Ia: Tumor kun mikroskopisk påvisbar, dypeste invasjon ≤ 5mm og største
utbredelse ≤ 7mm*
– Stadium Ia1: Infiltrasjonsdybde ≤ 3mm, horisontal utbredelse ≤ 7mm*
– Stadium Ia2: Infiltrasjonsdybde > 3mm, men ikke >5mm, horisontal
utbredelse ikke >7 mm
Stadium Ib: Tumor makroskopisk synlig påvisbar eller preklinisk cancer > Ia**
– Stadium Ib1: Makroskopisk synlig lesjon. Største tumordiameter ≤ 4cm
– Stadium Ib2: Makroskopisk synlig lesjon. Største tumordiameter > 4cm

* Invasjonsdybden skal ikke være > 5 mm beregnet fra basalmembranen under overflateepitelet eller en krypt. Involvering
av vaskulære eller lymfatiske kar får ikke endre stadieinndelingen.
** Makroskopisk synlige lesjoner, selv de med overfladisk invasjon, tilhører stadium Ib.

Stadium II: Tumor utenfor cervix, men når ikke bekkenvegg eller ytre 1/3 av vagina

•

•

Stadium IIa: Uten parametrieinfiltrasjon
– Stadium IIa1: Klinisk synlig lesjon ≤ 4 cm i største diameter
– Stadium IIa2: Klinisk synlig lesjon > 4 cm i største diameter
Stadium IIb: Tydelig parametrieinfiltrasjon

Stadium III: Tumorutbredelse til bekkenveggen og/eller involverer ytre 1/3 av vagina og/eller
forårsaker hydronefrose eller ikke-fungerende nyre***

•
•

Stadium IIIa: Tumor involverer ytre tredjedel av vagina, men ingen utbredelse til
bekkenveggen
Stadium IIIb: Utbredelse til bekkenveggen og/eller hydronefrose eller ikke-fungerende nyre

*** Ved rektal palpasjon er det ikke et tumorfritt rom mellom tumor og bekkenveggen. Alle tilfeller med hydronefrose eller
ikke-fungerende nyre inkluderes hvis ikke annen årsak til hydronefrosen.

Stadium IV: Tumorutbredelse utenfor det lille bekkenet, eller tumor
involverer (histologiverifisert) endetarm og blæreslimhinner. Et bulløst ødem tillater ikke at
tilfellet blir klassifisert som stadium IV

•
•
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Stadium IVa: Tumor har spredt seg til naboorganer
Stadium IVb: Fjernmetastaser
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5.5

Genetikk

Ingen vesentlig arvelig faktor er påvist, men HLA-type kan ha betydning13,3

5.6

Behandling av lokalisert sykdom/kurativ behandling ved
senter for gynekologisk kreft

5.6.1

Kirurgi er aktuelt ved stadium Ia til Ib

5.6.1.1 Stadium IA1
Konisering:
• Hvis konus har frie reseksjonsrender og er uten karinfiltrasjon, er pasienten oftest
ferdigbehandlet (konf. med regionalt senter for gynekologisk kreft).
• Ved CIN III i reseksjonsranden bør rekonisering overveies.
• Ved påvist karinfiltrasjon/LVSI bør lymfadenektomi overveies.
• Grad av karinfiltrasjon har betydning (NCCN og ESMO guidelines anbefaler lymfadenektomi
konsekvent, mens Skotske SIGN guidelines anbefaler det ved mer utbredt karinvasjon).
• Ved tumorinfiltrasjon i reseksjonsranden, foreligger sannsynligvis et mer avansert stadium,
som må utredes videre.
5.6.1.2 Stadium IA2
Radikal hysterektomi (oftest PIVER type 2) med bekkenlymfadenektomi er standard behandling.
Se senere vedrørende fertilitetsbevarende behandling.
5.6.1.3 Cervixcancer st. IB1
Radikal hysterektomi med bekkenlymfadenektomi.
Fertilitetsbevarende behandling kan vurderes hvis lite tumorvolum (≤ 2 cm tumordiameter).
Ved påviste lymfeknutemetastaser i utredningen, bør primær strålebehandling vurderes for å
begrense morbiditeten.

5.6.1.4 Cervixcancer st. IB2
Risiko for residiv etter primær kirurgisk behandling er forholdsvis stor24 (C). Derfor er vanlig
primærbehandling å gi strålebehandling med samtidig kjemoterapi. Alternativt kan man velge å
gi neoadjuvant kjemoterapi etterfulgt av operasjon. Se senere.
5.6.1.5 Cervixcancer st. IIA
Tilfeller med begrenset vaginalutbredelse (< 1cm) kan behandles som stadium IB2.
Ved stor tumor er standardbehandling ekstern og intracavitær strålebehandling med samtidig
kjemoterapi.

5.6.1.6 Cervixcancer st. IIB
Standardbehandling er ekstern og intracavitær strålebehandling med samtidig kjemoterapi.
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5.6.1.7 Cervixcancer st. IIIA, IIIB og IVA
Behandles med ekstern og intrakavitær strålebehandling (hvis teknisk mulig), med samtidig
kjemoterapi.
Se eget dokument: Strålebehandling. Link til:

5.6.1.8 Cervixcancer st. IVB
Behandles individuelt
Kjemoterapi og strålebehandling er aktuelle modaliteter.
Behandlingsintensiteten avhenger av:
• Tumorutbredelse
• Lokalisasjon
• Allmenntilstand
• Alder
5.6.1.9 Kirurgisk behandling versus strålebehandling ved tidlig stadium
Prognosen ved tidlig cervixcancer er den samme etter strålebehandling som etter operasjon.
Flere behandlingsmodaliteter bør unngås da dette øker morbiditeten.
Ved små tumorer foretrekkes kirurgi for å unngå risikoen for senfølger etter stråling.
Hvis den diagnostiske utredning tilsier at pasienten sannsynligvis må ha stålebehandling etter
kirurgi, anbefales primær strålebehandling med samtidig kjemoterapi, eventuelt neoadjuvant
kjemoterapi etterfulgt av kirurgi.
Hvis det er påvist metastaser til lymfeknuter, skal pasienten ha strålebehandling med samtidig
kjemoterapi.
Hvis tumor vokser dypt inn i cervixstroma med kort avstand til parametriene, er det økt risiko for
lokalt residiv selv om det ikke foreligger metastaser til lymfeknuter. Disse pasienter bør derfor ha
strålebehandling etter kirurgi25 (A).
Sedlis kriterier for postoperativ strålebehandling (internasjonalt anerkjent26).
Invasjon i kar/lymfebaner

Dybde på stroma invasjon

Tumor størrelse

Ja

Ytre 1/3

Alle

Ja

Midtre 1/3

≥ 2 cm

Ja

Indre 1/3

≥ 5 cm

Nei

Midtre eller ytre

≥ 4 cm

•
•
•

Ved invasjon til ytre 1/3 av cervixstroma vil de fleste få postoperativ strålebehandling.
Med god MR diagnostikk kan man unngå primær kirurgi til disse pasientene.
Tumor størrelse og dybde på stromainvasjon er de sterkeste prognostiske faktorer av de 3
som Sedlis anvendte.

En norsk evalueringsstudie27 (C) viste at tumorstørrelse ≥ 2 cm med samtidig invasjon til ytre 1/3
av cervix stroma, er like god indikator på risiko for residiv som Sedlis kriterier. Denne seleksjon er
enklere å anvende ved valg av behandling.
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I senere år er det mer vanlig å gi neoadjuvant kjemoterapi til pasienter der man risikerer
postoperativ strålebehandling. Dette gjøres for å redusere tumors størrelse før operasjonen.
Denne behandling må ennå anses som eksperimentell.

5.6.1.10 Neuroendokrine tumorer
Disse anses som en systemisk sykdom fra stadium I fordi de har høyt metastaseringspotensiale
og dårlig prognose selv i stadium I10 (B).
Det er derfor indikasjon for cisplatinbasert kjemoterapi.
I Norge starter man med 6 kurer cisplatin pluss etoposid. Videre behandling er avhengig av
gjenværende tumor.

5.6.1.11 Verrucøst carcinom
En sjelden type høyt differensiert plateepitelcarcinom som kan være vanskelig å skille fra
kjempekondylom. Endelig diagnose krever store eksisjonsbiopsier eller konuspreparat.
5.6.1.12 Fertilitetsbevarende behandling
Fertilitetsbevarende behandling er sentralisert til Radiumhospitalet.
Akseptert indikasjonsområde er tumor på maksimalt 2cm i diameter, uavhengig av invasjon i
kar/lymfebaner.
Ved tumorstørrelse > 2cm kan det foretas en individuell vurdering. Det kan bli aktuelt med
preoperativ kjemoterapi.
Størrelsen på excisjonen av cervix er avhengig av tumors utbredelse.
Ved vesentlig reduksjon av lengden på cervix anlegges en intern cerclage.
Ved senere graviditet skal barnet forløses med sectio, hvis innvendig cerclage er lagt.
Behandlingen er forbundet med ca 25 % risiko for prematur fødsel, og avhenger av hvor stor del
av cervix som er fjernet28.
Risiko for residiv er som ved radikal kirurgi29 (C).
Adenocarcinomer i cervix kan være multifokale. Etter konisering eller trachelektomi er risiko for
residiv i cervikalkanalen antagelig større ved adenocarcinom enn ved plateepitelcarcinom24, 26.
Dette er ennå ikke avklart i større studier.

5.6.1.13 Cervixcancer under graviditet
Cervixcancer under graviditet er en sjelden tilstand. Det anbefales at disse pasienter
sentraliseres til Radiumhospitalet.
Behandlingen er individualisert, der behandlingsprinsippene for ikke-gravide følges mest mulig.
De fleste standard regimer for kjemoterapi kan administreres fra 14. svangerskapsuke30.

5.6.1.14 Residivbehandling
Kan ha kurativt potensiale. Utredning må kartlegge lokalisasjon og utbredelse av residivet og
relasjonen til strålebehandlet område.
5.6.1.14.1 Isolert, sentralt bekkenrecidiv uten affeksjon av bekkenveggen
Bekkenresidiv hos opererte, ikke strålebehandlede
• Ekstern strålebehandling med samtidig kjemoterapi
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Bekkenresidiv i tidligere strålebehandlet område
• Bekkeneksenterasjon
• Palliativ behandling
Bekkeneksenterasjon er et stort inngrep med betydelig morbiditet, og sentralisert til
Radiumhospitalet. Det utføres bare hvis utsikten for kurasjon er god.
Det må ikke være metastaser ved MR-/CT-/PET-undersøkelse23.
Tidligere ble det ansett at gjenværende tumor etter strålebehandling samt residiv innen et år
etter avsluttet strålebehandling var kontraindikasjon mot eksenterasjonskirurgi. I nyere
oppgjørelser er det vist at disse pasienter har minst like god overlevelse som pasienter med
senere residiv. Av den grunn vurderes bekkeneksenterasjon også ved gjenværende tumor i
livmorhals etter avsluttet strålebehandling.
Pasienten skal kunne tåle et stort kirurgisk inngrep.
Pasienten må være psykisk motivert og godt informert om inngrepets omfang og
følger, inkludert urostomi og/eller kolostomi samt tap av skjede.
5.6.1.14.2 Residiv som affiserer laterale bekkenvegger
Residiv hos opererte, ikke strålebehandlede
• Ekstern strålebehandling med samtidig kjemoterapi.
Residiv i tidligere kurativt strålebehandlet område
• Bekkenveggskirurgi
Recidivet må maksimalt være 5cm og vurdert resektabelt på MR.
Kjemoterapi
• Dårlig effekt (responsrate < 20 %), men kan forsøkes hos sterkt motiverte pasienter.
Palliativ behandling
• Aktiv smertebehandling er vesentlig – krever ofte spesialkompetanse.
• Palliativ kirurgi ved tarmobstruksjon.
• Avlastning av urinveier ved obstruksjon (ureterstent, pyelostomikateter, Brickerblære).
5.6.1.14.3 Residiv utenfor bekkenet
Vurder kirurgi ved:
• Solitære metastaser (lunge, lever): Stereotaktisk strålebehandling kan vurderes.
• Ved multiple, godt lokaliserte metastaser (i lunge, lever): Stereotaktisk strålebehandling kan
vurderes.
Vurder strålebehandling ved:
• Ikke operabelt residiv utenfor bestrålt område.
• Residiv i paraaortale lymfeknuter (paraaortalfelt, ev. som konsolidering av kjemoterapi).
• Ved lymfeknutemetastaser i øvre mediastinum eller supraklavikulært (forhindre utvikling av
Stokes krage).
• Smertebehandling (skjelettmetastaser, andre smertefulle tumorlokalisasjoner).
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Kjemoterapi i residivsituasjonen:
• Kjemoterapi har dårlig effekt i tidligere bestrålt område.
• Kombinasjonsbehandling med cisplatin er mer effektiv enn cisplatin alene. Det er ikke funnet
signifikant forskjell i overlevelse mellom forskjellige. kombinasjonsregimer11 (1b).
Kombinasjonen av cisplatin og paklitaxel anses for internasjonal standard.
Kjemoterapi vurderes ved:
• Residiv/fjernmetastaser hvor man anser at verken kirurgi eller strålebehandling har
nytteverdi.

5.6.2

Strålebehandling

Dette kapittelet kommer i oppdatert utgave av Handlingsprogrammet.

5.7

Oppfølging og etterkontroll etter avsluttet kurativ behandling

5.7.1

Oppfølging

Kontroller bør individualiseres etter risiko for tilbakefall der hvor man har en kurativ
behandlingsmulighet. Det bør tas hensyn til behov for oppfølgning av somatiske og psykososiale
følger av behandlingen.
Oppfølgning kan foretas på senter for gynekologisk kreftbehandling, hos gynekolog eller fastlege
etter individuell vurdering.
Veilednede intervall for oppfølgning:
• 0–24 mnd: kontroll hver 3. måned.
• 25–60 mnd: kontroll hver 6. måned.
• Etter 60 mnd: Verdien av fortsatt kontroll er diskutabel, og kan foretas hos egen lege etter
individuell vurdering.

5.7.2

Undersøkelser

Avhenger av sykdom og gitt primærbehandling.
• Pasienter som primært bare har fått kirurgisk behandling følges generelt med klinisk
undersøkelse samt cytologisk prøve fra vaginalbunnen.
• Pasienter som har fått strålebehandling følges med gynekologisk undersøkelse
• Cervixcytologisk kontroll etter gjennomgått strålebehandling anbefales ikke.
• Rtg thorax årlig.
• Terskel for CT er lav ved symptomer.

5.7.3

Komplikasjoner

5.7.3.1 Radikal hysterectomi med bekkenlymfeknuter26,31–34
Mortaliteten er svært lav (< 0,5 %) forutsatt adekvat preoperativ vurdering og seleksjon.
Lymfødem: 12–35 %.
Persisterende vannlatingsbesbær (urinretensjon, residiverende UVI, urininkontinens): ca. 10–40 %.
Seksuel dysfunksjon
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5.7.3.2 Radikal hysterectomi med bekkenlymfeknuter+strålebehandling24,26,35–39
Risikoen for lymfødem øker 20–78 %.
Fistler 1–2 %.
Persisterende tarmsymptomer (diaré, defekasjons»urgency») ca. 20 %.
Persisterende seksuell dysfunksjon (dyspareuni, blødning ved samleie, tørr slimhinne) ca. 20 %.

5.7.4

Kombinert extern og intracavitær strålebehandling36,39

Akutte bivirkninger vanlige, men oftest moderate og forbigående (2–4 uker).
Sene strålereaksjoner kan starte etter måneder eller år og er blir ofte kroniske. Estimert
forekomst av sene strålereaksjoner er minst 25 % og omfatter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kronisk diare, imperiøsitet og inkontinens for avføring.
Tarmstenose, fistelutvikling, tarmperforasjon (sjelden).
Malabsorbsjon.
Pseudoobstruksjon med hyppige subileus anfall.
Hemoragisk cystitt, hemoragisk proktitt.
Redusert blærekapasitet, urge, dysuri.
Seksuell dysfunksjon med blødning, dyspareuni, kort eller trang skjede.
Mikrofrakturer i bekkenskjelettet med derav følgende smerter.
Fatigue

5.7.5

Prognose

Sykdomsutbredelse (FIGO stadium) og tumorvolum viktigste prognostiske parametre
I stadium I er karinvasjon funnet av betydning i noen studier, men ikke i alle40
Fem års overlevelse (omfatter alle dødsårsaker) relatert til FIGO stadium 2008–121(B)
I

92.6 %

II

75.2 %

III

48.4 %

IV

21.9 %

Total

78.6 %

5.8

Kapittelforfattere

Gunnar B Kristensen
Bent Fiane
Anne Dørum
Rita Steen
Anne Gry Bentzen
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6

PREMALIGNE LIDELSER I CERVIX UTERI

6.1

Bakgrunn/Innledning

ICD-10 skiller ikke mellom de to hovedtypene premalignitet (carcinoma in situ) i plateepitel og
sylinderepitel, som er forstadier for henholdsvis plateepitelcarcinom og adenocarcinom i cervix.
Cervical intraepitelial neoplasi (CIN) brukes synonymt med plateepiteldysplasi.
CIN1 vurderes som lavgradig; CIN2, CIN3 og Adenocarcinoma in situ (AIS) som høygradig
dysplasi. CIN2+ omfatter høygradig dysplasi og cancer.
ICD-10 Histologiske diagnoser

•
•
•

N87.0 CIN 1 – Lett dysplasi
N87.1 CIN 2 – Moderat dysplasi
D06 CIN 3 – Grov dysplasi eller carcinoma in situ
– D06.0 CIN 3 i endocervix (inkl. AIS)
– D06.1 CIN 3 på ectocervix (portio)
– D06.9 CIN 3 uspesifisert del av livmorhals

Cytologiske klassifikasjonssystem i bruk i Norge fra 2005 (Bethesda 2003) (1)
Bethesda 2003
(Normal)

Normal morfologi

ASC-US*

Atypisk plateepitel av usikker betydning

ASC-H*

Atypisk plateepitel der høygradige celleforandringer i
plateepitelet ikke kan utelukkes

AGUS*

Atypisk sylinderepitel av usikker betydning

LSIL *

Lavgradige intraepiteliale forandringer i plateepitel

HSIL*

Høygradige intraepiteliale forandringer i plateepitel

AIS/ACIS*

Høygradige intraepiteliale forandringer i sylinderepitel/
Adenocarsinom in situ

Cancer

Invasivt karsinom

* Se ordforklaring i vedlegg

6.1.1

Forekomst

Cytologiske diagnoser i prøver fra livmorhalsen, rapportert til Kreftregisteret, 2010.
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Cytologi

Uegnet

Normal/
Benign

ASC-US

LSIL

ASC-H

AGUS/
AIS

HSIL

Cancer

Metastase/
Andre ca

Totalt

Antall
prøver

12399

378037

11608

5217

2755

726

3403

122

33

414300

Histologiske diagnoser i prøver fra livmorhalsen, rapportert til Kreftregisteret, 2010.
Morfologi

Antall histologier
16–24 år

70+ år

25–69 år (Screeningalder)

CIN I

118

25

1020

CIN II

65

5

517

CIN III

229

36

2586

AIS

3

2

117

CANCER

4

45

273

6.1.2
•

•
•
•
•

Etiologi og risikofaktorer

Humant Papilloma Virus (HPV) er en kausalfaktor for utvikling av cervix cancer og er påvist i >
99 % av tilfellene. Infeksjon med onkogene HPV-typer er nødvendig for utvikling av CIN 2+ og
AIS (2, 3).
Livstidsrisiko for cervical HPV-infeksjon hos seksuelt aktive er opp til 80 % (4).
De fleste genitale HPV infeksjoner er asymptomatiske og går i spontan klinisk remisjon innen
2 år (90 %) (5).
Persisterende HPV-infeksjon er forutsetning for utvikling av CIN 2+ (6) og risikoen øker med
infeksjonens varighet.
Ved påvist CIN forandringer er risiko for cancer angitt under: »Forløp/Prognose»

Klassifisering av HPV-genotyper gruppert etter potensiale til å utvikle invasiv cancer (7)
Risikogruppe

HPV-genotype

Høy

16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58,
59

Sannsynlig høy

26, 53, 66, 67, 68, 70, 73, 82

Lav

6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 72, 81

•
•
•

Samtidig infeksjon med flere onkogene HPV-typer øker risikoen for CIN 2+ (6).
HPV-type 16 er hyppigst forekommende i CIN2+ (4).
Prevalens av onkogene HPV-infeksjoner varierer med alder (8). HPV-infeksjoner er hyppigst
forekommende hos unge kvinner. 25 % av seksuelt aktive norske kvinner <25 år er eller har
vært smittet med HPV (9).

6.1.3
•
•

Risikofaktorer

Røyking øker risikoen for CIN 2+, unntatt adenocarcinom (10–13).
Nedsatt immunforsvar (HIV-infeksjon/AIDS, SLE, immunsuppresjon) gir økt risiko for CIN 2+
(10, 14).
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•
•
•
•
•

Tidlig seksuell debutalder og antall partnere øker risikoen for CIN2+ (15).
Langvarig bruk av P-piller øker risikoen for CIN 2+ (10, 11, 16).
Samtidig infeksjon med Chlamydia trachomatis øker risikoen for CIN 2+ (17).
Arvelig faktorer som HLA-type kan ha betydning for utvikling av CIN2+ (18).
Annen HPV-relatert pre-cancer eller cancer øker risikoen for CIN 2+ (19).

6.1.4
•

•
•

Forløp/Prognose

Det er få studier av naturlig forløp av CIN. En studie har vist at 31 % av CIN3 som ikke ble
behandlet progredierte til cancer i løpet av 30 år (49). En betydelig andel CIN går i spontan
regress (36, 50). Det finnes per i dag ingen metode for å skille mellom forandringer som går i
regress og forandringer som vil kunne progrediere til cancer.
Behov for re-behandling etter konisering er oppgitt å være 5–15 % første 2 år, uavhengig av
frie reseksjonsrender (51–53).
Persisterende HPV-infeksjon etter konisering øker risiko for residiv, størst risiko for residiv
første 10 år etter behandling (54).
Forløp av AIS er ikke godt dokumentert, men utvikling til adenocarcinom kan være betydelig
raskere enn utvikling av CIN til plateepitelcarcinom (55).

6.2

Diagnostikk

Norske helsemyndigheter anbefaler kvinner mellom 25 og 69 å ta celleprøve fra livmorhalsen
hvert tredje år. Celleprøven kan avdekke alvorlige celleforandringer som kan føre til
livmorhalskreft (20)
http://kreftregisteret.no/no/Forebyggende/Nyhetssaker/Kvinner/Om-programmet/

6.2.1
•
•
•

•

Generelt

Symptomer: ingen
Gynekologisk undersøkelse: som oftest normal
Cytologisk prøve: unormal. Ved cervixcytologisk prøvetaking er sensitiviteten for CIN2+ lav
(70–75 %) og spesifisiteten høy (98–99 %) (21). Ta prøven både fra ekto- og endocervix
(transformasjonssonen). Unngå eksplorasjonskrem, blod og slim i prøven, spesielt viktig ved
væskebasert cytologi.
Oppfølgingen av unormal cytologisk prøve fra cervix avhenger av prøveresultat og
prøvehistorikk.

Oppfølging av cervix-screeningprøver* i tabellform, gjeldende fra 1.7.14.
Cytologisk diagnose/
refleks HPV-test

Klassifisering

Oppfølging

Normal/Benign

Normal

Ny cytologi om 3 år

ASC-US/HPV-neg
ASC-US/HPV-pos

Usikker
Usikker

Ny cytologi om 3 år
Cyt + HPV-test om 6–12 mnd
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LSIL/HPV-neg
LSIL/HPV-pos

Lavgradig
Lavgradig

Ny cytologi om 3 år
Cyt + HPV-test om 6–12 mnd

ASC-H

Mistanke om høygradig

Kolposkopi, biopsi og ev. cervical abrasio

HSIL

Høygradig

Kolposkopi, biopsi og ev. cervical abrasio

Plateepitelcarcinom

Cancer

Kolposkopi, biopsi og cervical abrasi, ev.
diagnostisk konisering

AGUS

Usikker om høygradig

Kolposkopi, biopsi og cervical abrasio + ev.
pipelle

AIS/ACIS

Høygradig

Kolposkopi, biopsi og cervical abrasio

Adenocarcinom

Cancer

Kolposkopi, biopsi og cervical abrasio, ev.
diagnostisk konisering

* Anbefalingen gjelder ikke for oppfølging av prøveresultat etter tidligere celleforandringer/mistanke om
celleforandringer.

For oppfølging etter behandling for premaligne lidelser i cervix, se eget punkt.
Obs!

•
•
•

Cytologi har lav sensitivitet for cancer, ved makroskopisk tumor er det indikasjon for
kolposkopi og biopsi.
Cytologi alene er uegnet for utredning av gynekologiske symptomer og funn.
Metaplasi er en beskrivelse av en normal fysiologisk prosess og trenger ingen utredning.

Mer detaljert informasjon om oppfølging av ASC-US og LSIL samt HPV-testresultat er gitt i
flytskjema og kvalitetsmanual til Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft, Kreftregisteret
http://www.kreftregisteret.no/no/Forebyggende/Nyhetssaker/Helsepersonell/
nasjonale_retningslinjer/
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6.2.2

Oppfølging av cervix-screeningprøver

Anbefalinger gitt av Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Gjeldende fra 1.7.14

Fra 1.7.05 har anbefalt oppfølging av ASCUS/ LSIL i screeningprøve vært utsatt HPV-testing
(triage), dvs. ny prøvetaking for HPV-testing om 6–12 mnd.
Fra 1.7.14 er anbefalingen endret til refleks-HPV testing, dvs. at HPV-analysen gjøres på
væskebasert primærprøve.
Fram til utgangen av 2015 vil de laboratorier som ikke har innført væskebasert cytologi i
diagnostikken fortsatt anbefale ny prøvetaking for HPV-testing etter påvist ASCUS/LSIL i
screeningprøve. Ny prøve for HPV-testing og cytologi vil også bli anbefalt hvis primærprøven er
et kontroversielt utstryk eller av annen grunn ikke egner seg for HPV analyse.
OBS! En mangel ved dagens screeningprogram er at screening- og sykehistorie kan være ukjent
både for prøvetaker og patolog. I noen tilfeller er det indikasjon for individuell vurdering og avvik
fra gjeldende anbefalinger.
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Oppfølging etter portiobiopsier og cervical abrasio (tatt som ledd i utredning av unormale
celleprøver) avhenger av prøveresultat og prøvehistorikk.
•

•
•

Normal histologi:
– Generelt: Vurder om prøvetakingen var representativ, grunnlaget for prøvetakingen og
sannsynligheten for at usikre/påviste celleforandringer har gått i spontan remisjon. Ha lav
terskel for å innkalle til ny prøvetaking.
– Etter høygradig dysplasi i cytologisk prøve anbefales ny cytologi + HPV-test innen 6 mnd.
– Post partum etter høygradig dysplasi i graviditet anbefales ny cytologi + HPV-test innen 6
mnd.
CIN 1: Cytologi + HPV-test om 6 mnd.
CIN2+: Behandling (som hovedregel), viser til eget punkt.

6.2.3
•

Indikasjon for HPV-testing

Primærscreening: HPV-test i primærscreening vil bli innført som en prøveordning i fire fylker i
løpet av 2015.
http://www.helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/kreft/screening/hpvscreening/styringsgruppe/Documents/HPVtest%20i%20prim%C3%A6rscreening%20mot%20livmorhalskreft%20%20Rapport%20fra%20Gruppe%20Fremtid%20avlevert%20Helsedirektoratet%20oktober%2
02013.pdf

•
•
•
•

HPV- triage for ASC-US og LSIL diskuteres (22).
Reflekstesting: Se ovenstående nasjonale retningslinjer for HPV-test i screening gjeldende fra
1.7.14.
Oppfølging etter behandling (konisering). Se veiledende algoritme for oppfølging etter
behandling for CIN2+ (side [[internlenke]]).
HPV test på klinisk indikasjon:
– Ved CIN 1 i biopsi tatt som ledd i utredning/oppfølging av unormal cytologi.
– Ved normal biopsi etter høygradig dysplasi i cytologisk prøve.
– Ved normal biopsi post partum etter høygradig dysplasi i graviditet.

6.2.4
•
•
•

Kolposkopi

Er veiledende for histologisk prøvetaking, ikke selvstendig diagnostisk metode (23–25).
Tre alternative metoder for å beskrive funn: 1. Reid’s index (26), 2. Colposcopic Swede score
(27), 3. IFCPC terminologi (28) (Vedlegg B1-B3)
Utføres systematisk:
– Pensling med saltvann og grønt lys for å vurdere patologiske blodkar. Deretter pensling
med 3–5 % eddikksyre og hvitt lys. Eventuelt pensling med Lugol’s væske (OBS: Cave jod)
– Identifisere og visualisere cervix.
– Identifisere overgangen mellom plate-og sylinderepitel.
– Identifisere transformasjonssonen.
– Identifisere unormale områder.
– Identifisere mest unormale områder for prøvetaking.
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•

– Ta prøver.
Veiledning i kolposkopi er angitt i Gynekologen nr 2 2014 (29)
http://legeforeningen.no/PageFiles/177236/Gynekologen%2027-2%20WEB.pdf

Portiobiopsi – for histologisk verifisering av diagnose før eventuell behandling.
NB! «see and treat» må unngås – for mange overbehandles.
Lokalanestesi kan vurderes
• Portiobiopsier ved kolposkopifunn (kolposkopirettet): Ved uventet negativ biopsi etter
positivt kolposkopifunn, vurder regranskning av biopsi eller ny biopsi.
• Portiobiopsier uten kolposkopifunn: En biopsi fra hver kvadrant ved overgang sylinderplatepitel, antall (og størrelse) kan begrenses hvis senere graviditetsønske (25).

6.2.5

Cervikal abrasio

Lokalanestesi skal vurderes
• Kan utelates ved avgrenset kolposkopisk lesjon og fullt synlig overgang mellom plate- og
sylinderepitel.
• Skal alltid tas ved AIS og AGUS (lesjonene er ofte multifokale endocervicalt).
• Skal alltid utføres hos tidligere koniserte.

6.2.6
•
•
•

Diagnostisk konisering bør vurderes.
Gjør eventuelt utvidet kolposkopi av hele vagina (etter pensling med Lugol’s væske).
Be om revurdering av samlet prøvemateriale for cytologi, histologi og ev. HPV-testresultat.

6.2.7
•
•
•
•
•
•
•

•

•
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Utredning ved vedvarende diskrepans mellom cytologi, kolposkopi og histologi

Gravide

Ved blødning er cervixpatologi en differensialdiagnose.
Graviditet predisponerer ikke for CIN og påvirker sannsynligvis ikke det naturlige forløp (30).
Risikoen for at CIN3 i løpet av svangerskapet progredierer til cervixcancer er rapportert å
være 0.3 % (31, 32).
Vanlig screeningintervall følges (33).
ASC-US/LSIL følges som hos ikke-gravide iht. retningslinjer gitt av Masseundersøkelsen mot
livmorhalskreft (se Flytdiagram)
Ved ASC-US/LSIL og positiv HPV-test – avvent videre utredning til svangerskapet er avsluttet.
– OBS! Det er ikke nok med en normal celleprøve etter fødsel for tilbakeføring til screening.
Ved påvist ASC-H/HSIL/AGUS/AIS, eller histologisk verifisert CIN2+ (bortsett fra cancer) følges
den gravide med kolposkopi/cytologi med ev. biopsi hver 12. uke (34).
– Ved mistanke om invasiv cancer henvises til spesialavdeling for gynekologisk onkologi.
Første postpartum kontroll anbefales 12–16 uker etter fødsel med kolposkopi, ny cytologi og
HPV-test på klinisk indikasjon samt eventuell biopsi hvis indisert. Resultatet av disse prøvene
avgjør videre forløp.
Etter fødsel er regresjon av CIN2+ sett i 34,2 % (35).
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6.2.8
•
•
•
•
•

Differensialdiagnoser

Metaplasi (er en normal fysiologisk prosess og trenger ingen utredning)
Kondylomer
Invasiv cervix cancer
Endometrieatypi
Genitale infeksjonssykdommer

6.3

Rett til nødvendig helsehjelp/prioritering

Lovhjemlet frist for nødvendig helsehjelp skal gis i henhold til prioriteringsforskriften og
prioriteringsveilederne.

6.4

Behandling

6.4.1

Generelt

•
•
•

•

Lokale destruktive metoder (kryo, laservaporisering, diatermi) anbefales ikke som
primærbehandling fordi en da ikke får histologi til vurdering av grad og utbredelse.
CIN 1 behandles ikke, unntatt ved persistens i 12–24 måneder.
CIN 2–3 hos unge (< 25 år) skal i regelen behandles, men kan observeres uten behandling hvis
lesjonen er godt synlig, lokalisert, avgrensbar og ikke omfatter cervicalkanalen. Ved
ekspektanse; kontroll hver 3–6 mnd. med kolposkopi og cytologi i maksimum 1–2 år.
Kvinner < 25 år har:
– Høy spontan regresjonsrate (36)
– Lav insidens av invasiv cancer (37, 38).
– Risiko for prematur fødsel i svangerskap etter konisering (39, 40)

6.4.2
•

•

•

Konisering

Indikasjon for konisering:
– CIN 2+ (hos ikke-gravide og kvinner>25 år; se ovenfor).
– Mistanke om mikroinvasjon (diagnostisk konisering)
– Uavklart histologisk diagnose, – diskrepans mellom cytologisk og histologisk diagnose
(diagnostisk konisering)
– Relativ indikasjon: CIN 1 som persisterer mer enn 2 år og CIN 1 hos eldre.
Metode:
– Slynge (LEEP / LOOP / LLETZ /), nåleeksisjon (NETZ)
– Laser(41)
Prosedyre:
– Kolposkopi
– Lokalanestesi eventuelt narkose
– Konus størrelse:
• Lesjonen bør fjernes med en dybde på minimum 6 mm.
• Behandling anpasses type transformasjonssone (TZ).
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•
•
•
•

6.4.3
•
•
•
•

TZ bør tilstrebes fjernet i sin helhet, spesielt overgangen mellom sylinder og
plateepitel (28).
hos unge med fremtidig barneønske bør minst mulig vev fjernes (konus dybde
viktigere å begrense enn konus utbredelse (29, 42, 43).
vaporisere/elektrokoagulere reseksjonskantene hvis mistanke om ufullstendig inngrep
Ved endocervical lesjon (AIS) – bør det tas avsluttende prøve fra endocervix med
curette for vurdering av inngrepets radikalitet

Hysterektomi

Anbefales ved persisterende eller residiverende CIN 2+ etter tidligere konisering/rekonisering eller ved tilleggsindikasjon.
Vaginal hysterektomi er egnet fordi en både kan kolposkopere, bruke jod og ekstirpere
forandringene med god margin.
Mer liberal holdning til hysterektomi ved AIS fordi fri rand kan være vanskelig å oppnå og
cytologibasert kontroll av sylinderepitel er mer usikker (44).
Ved ikke fri rand etter hysterektomi og CIN2+ kan reseksjon av vaginaltoppen anbefales.
Alternativt laserbehandling.

OBS! Utredning og behandling av premaligne lidelser i cervix skal meldes til Kreftregisteret på
CIN-skjema: http://kreftregisteret.no/no/Forebyggende/Masseundersokelsen-motlivmorhalskreft/Helsepersonell/Premalign-lidelser-i-cervix-/

6.4.4

Komplikasjoner etter konisering

Tidlige komplikasjoner (innen 14 dager)
• Per- eller postoperativ blødning (45)
Behandles med: Tampong/kompresjon, Cyklokapron (lokalt/systemisk), sutur
Senkomplikasjoner (senere enn 14 dager)
• Cervix stenose (dysmenorè, hematometra (45)
• Prematur fødsel (cervixinsuffisiens) (46, 47)
• Sen abort (39).
Angående cerclage; se Veileder i Obstetrikk: http://legeforeningen.no/Fagmed/Norskgynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/Premaligne-og-maligneforandringer-i-cervix-i-graviditet/
Forebygging av prematur fødsel i senere svangerskap er ikke dokumentert ved:
• Repeterende målinger av cervix’ lengde i senere svangerskap
• Kontroll hos spesialist
• Avlastning i nye svangerskap, ev. sykemelding
Det er ikke vist at behandling av cervixdysplasi medfører nedsatt fertilitet
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6.5

Oppfølging og kontroller

Oppfølging etter behandling (konisering/hysterektomi) av premaligne lidelser i cervix
(Vedlegg C)

Veiledende algoritme for oppfølging etter behandling (konisering/hysterektomi) for CIN 2+1
CIN2/CIN3 (i plateepitel) med
frie render

CIN2/CIN3 (i plateepitel) med
ukjent eller ikke frie render

Adeno ca in situ
+/- frie render

3-6 måneder etter behandling
FASTLEGE
HPV-test + cytologi

HPV neg og
Cyt normal

HPV pos og
Cyt normal

GYNEKOLOG
Kolposkopi, HPV-test + cytologi

HPV neg og
Cyt unormal

HPV pos og
Cyt unormal

ASC-H+ eller
AGUS+

ASCUS eller LSIL

Kolposkopi og
biopsi2

Normal eller
CIN1

CIN2+3

6 måneder etter siste prøve
FASTLEGE
HPV-test + cytologi

HPV neg
Cyt normal

GYNEKOLOG
Kolposkopi, HPV-test + cytologi
ReKonisering/
Hysterektomi

HPV pos eller
Cyt unormal

1 CIN1

følges av gynekolog med Kolposkopi,
HPV-test + cytologi 6 måneder etter behandling

Kolposkopi og biopsi

2 ACIS+/-

frie render: Vurder cervical abrasio
som ledd i utredning

Normal
eller CIN1

CIN2+

3

ACIS +/- frie render og indikasjon for
re-konisering: Vurder hysterektomi (spesielt hos eldre)
HPV-test (ikke cytologi) hvert 3. år i minimum 10 år

6.6

HPV-vaksinering etter behandling for CIN2+

Dagens HPV-vaksine er profylaktisk og beskytter mot infeksjon forårsaket av HPV-genotypene 16
og 18. Vaksinen mangler godt dokumentert effekt etter gjennomgått infeksjon med HPVgenotypene som inngår i vaksinen (48). Etter behandling for CIN2+ med annen HPV-genotype
kan vaksinen ha effekt. Indikasjon for HPV-genotyping etter konisering er under diskusjon. Det
foreligger per i dag ingen anbefaling fra norske helsemyndigheter om HPV-vaksinering etter
behandling for CIN2+.

6.7

Profylakse

6.7.1

HPV-vaksinering

HPV-vaksinasjon ble innført i Barnevaksinasjonsprogrammet høsten 2009. 12–13 år gamle jenter
(i 7. klassetrinn), f.o.m. årskull 1997 og senere gis tilbud om vaksinering. Frem til 2017 er det
HPV-vaksinen Gardasil som tilbys i programmet. Vaksinen beskytter mot infeksjon forårsaket av
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de fire HPV-genotypene 6, 11, 16 og 18. Opphentingsvaksine er ikke gitt. Det er
Folkehelseinstituttet (FHI) som er ansvarlig for utformingen og oppfølgingen av
vaksinasjonsprogrammet:
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6499&Main_6157=6263:0:25,608
9&Content_6499=6178:106717::0:6271:2:::0:0

6.7.2
•

•
•
•

Andelen HPV-16/18 i invasiv kreft (70–82 %) er høyere enn i behandlingstrengende forstadier
(53–78 %), derfor har vaksinen potensial til å ha større effekt på forebygging av invasiv kreft
enn forstadier til kreft (18).
Dagens vaksine dekker ikke alle onkogene HPV-typer.
Vaksinering kan ikke erstatte screeningsprogrammet, men innføring av vaksinen vil med tiden
kreve en modifisering av programmet.
Vaksinen er godkjent til bruk i Norge til vaksinering av kvinner opp til 26 år.

6.7.3
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Råd

Jenter i aldersgruppen 12–13 år vaksineres mot HPV gjennom deltakelse i
Barnevaksinasjonsprogrammet.
Kvinner i aldersgruppen 25 til 69 år deltar i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.
Kvinner med unormale celleprøver utredes, behandles og kontrolleres etter retningslinjer gitt
i Veileder for gynekologisk onkologi.

6.8
•
•

HPV og cervix cancer

Pasientinformasjon

Noen anbefalinger og stikkord om pasientinformasjon, innhold og form:
Enkel definisjon, bruk celleforandringer ikke “kreftceller»
At kausalfaktor for utvikling av livmorhalskreft er HPV, men at en HPV-infeksjon i seg selv ikke
er farlig, at den er svært vanlig og at den går over av seg selv i de aller fleste tilfellene
At utviklingen av celleforandringer går over lang tid (år)
At celleforandringer kan gå tilbake av seg selv
Begrunnelsen for at behandling anbefales, inklusive informasjon om mulighet for
overbehandling
Hvilke undersøkelser som blir gjort før en anbefaler operativt inngrep
Enkel forklaring på konisering ("lite inngrep")
Hvilken type bedøvelse som er aktuell
Hvor lang tid inngrepet tar
Hvor lenge pasienten må oppholde seg på sykehuset
Forløp
De vanligste komplikasjonene
Bør ikke bli gravid før svar på operasjonspreparatet foreligger
Behov for egenmelding ev. sykmelding
Kontroll – oppfølging
Informasjon om risiko for persistens / residiv
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6.9

Forkortelser/ordforklaringer

Forkortelser
(alfabetisk)

Forklaring
(norsk oversettelse)

AGUS

Atypical Glandular cells of Undetermined Significance
(Atypisk sylinderepitel av usikker betydning,(usikkert benignt/ malignt))

AIS/ACIS

Adenocarcinoma In Situ
(Høygradige intraepiteliale forandringer i ssylinderepitel/Adenocarsinom
in situ)

ASC-H

Atypical Squamous Cells cannot exclude HSIL
(Atypisk plateepitel, der høygradige celleforandringer i plateepitelet ikke
kan utelukkes,(usikkert benignt/ malignt))

ASC-US

Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance
(Atypisk plateepitel av usikker betydning)

CIN

Cervikal Intraepithelial Neoplasia
(Cervixdysplasi;(histologisk diagnose) inkluderer: CIN1, CIN2, CIN3, CIN2+)

CIS

Carcinoma In Situ

ECC

Endocervical curettage (Cervikal abrasio)

HPV

Human Papilloma Virus

HSIL

High grade Squamous Intraepithelial Lesion
(Høygradige intraepiteliale forandringer i plateepitel)

ICC

Invasiv Cervical Cancer

LEEP

Loop Electrosurgical Excision Procedure
(Slyngekonisering)

LLETZ

Large Loop Excision of the Transformation Zone

LSIL

Low grade Squamous Intraepithelial Lesion
(Lavgradige intraepiteliale forandringer i plateepitel)

Metaplasi

Fysiologisk og normal omdanning og dekning av sylinderepitel med
plateepitel

Refleks HPVtest:
SCJ
TZ

HPV-test av væskebasert celleprøve som allerede er tatt
Squamo Columnar Junction
(Grensen (overgangslinjen) mellom sylinder- og plateepitel ≠ TZ)
Transformation Zone
(Området mellom nye og gamle overgang mellom sylinder- og plateepitel)
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•
•
•
•
•
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Vedlegg A:
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Vedlegg B1: Reid’s kolposkopi indeks (26)
Scoring system – Reid Colposcopic Index
Colposc. sign

Zero Points

One Point

Two points

Margin

Condylomatous or
micropapillary contour.
Flocculated or feathered
margins.
Jagged, angular lesions.
Satellite lesions, acteo-white
lesions outside the
transformation zone

Regular lesions with
smooth, straight
outlines.
Sharp peripheral
margins.

Rolled, peeling edges.
Internal borders between
lesions of different severity.

Color

Shiny, show white.
Transient, indistinct
acetowhite, semi- transparent

Shiny, off-white.
Intermediate white.

Dull, oyster grey.
Persistent, dense
acetowhite.

Vessels

Fine punctuation or fine
mosaic.
Uniform, fine caliber,
nondilated capillary loops.
Narrow intercapillary distance.

Absence of surface
vessels following acetic
acid application.

Coarse punctuation or
coarse mosaic.
Individual vessels dilated.
Wide intercapillary distance.

Iodine staining

Positive iodine uptake,
producing a mahogany brown
color.
Negative iodine uptake
(mustard yellow) of a lesion
recognized as low grade by
above criteria (score <3–6)

Partial iodine uptake.
Variegated, tortoiseshell appearance.

Negative iodine uptake
(mustard yellow) of a lesion
considered high grade by
above criteria (index > 2–6)

Total score

0–2 = HPV or CIN 1

3–5 = CIN 1/2

6–8 = CIN 2/3
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Vedlegg B2: Swede kolposkopi score
Fem variabler tilsvarende 1–5 ovenfor får verdi på 0, 1 eller 2. Ved fullt utslag kan man få
maksimalt 10 poeng. 1–4 poeng taler imot CIN2+ mens 8–10 taler for (27).
Poeng

0

1

2

Aceto opptak

0 eller transparent

Slørete

Stearinflekk

Kanter

0 eller diffuse

Uregelmessige, flikete,
skarpe. Satelitter

Regelmessige, skarpe eller
nivåforskjell

Kapillær mønster

Fint, regelmessig

Savnet

Grove eller bisarre kar

Størrelse

<5mm

5–15 med mer eller
2 kvadranter

>15 med mer, 3–4 kvadranter
eller endocervikalt
uavgrensbart

Jod-opptak

Brunt

Svakt gult eller flekkete

Kanarigult
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Vedlegg B3: International Federation for Cervical Pathology and Colposcopy (IFCPC) (56).
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Vedlegg C:
Veiledende algoritme for oppfølging etter behandling (konisering/hysterektomi) for CIN 2+1
CIN2/CIN3 (i plateepitel) med
frie render

CIN2/CIN3 (i plateepitel) med
ukjent eller ikke frie render

Adeno ca in situ
+/- frie render

3-6 måneder etter behandling
FASTLEGE
HPV-test + cytologi

HPV neg og
Cyt normal

GYNEKOLOG
Kolposkopi, HPV-test + cytologi

HPV pos og
Cyt normal

HPV neg og
Cyt unormal

HPV pos og
Cyt unormal

ASC-H+ eller
AGUS+

ASCUS eller LSIL

Kolposkopi og
biopsi2

Normal eller
CIN1

CIN2+3

6 måneder etter siste prøve
FASTLEGE
HPV-test + cytologi

HPV neg
Cyt normal

GYNEKOLOG
Kolposkopi, HPV-test + cytologi
ReKonisering/
Hysterektomi

HPV pos eller
Cyt unormal

1 CIN1

følges av gynekolog med Kolposkopi,
HPV-test + cytologi 6 måneder etter behandling

Kolposkopi og biopsi

2 ACIS+/-

frie render: Vurder cervical abrasio
som ledd i utredning

Normal
eller CIN1

CIN2+

3

ACIS +/- frie render og indikasjon for
re-konisering: Vurder hysterektomi (spesielt hos eldre)
HPV-test (ikke cytologi) hvert 3. år i minimum 10 år

90

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft

7

VULVACANCER

7.1

Bakgrunn

ICD-10

C51.9

Ondartet tumor i ytre kvinnelige kjønnsorganer (vulva)

7.1.1

Definisjon

•
•

Kreft utgått fra ytre kjønnsorgan (vulva) som omfatter labia majora og minora, perineum,
mons pubis, vestibulum, Bartholinis kjertler, urethra ostiet og klitoris.
Vulvas ytre grense : Anteriort mons pubis, lateralt den genitocrurale fold som skiller labia
major fra låret, og posteriort perineum. Den indre avgrensning er hymenalringen.

7.1.2
•
•
•

Forekomst

omlag 5 % av gynekologisk kreft.
insidensen i Norge er 1–2 per 100 000 /år, det vil si ca 80 nye tilfeller/år (Kreftregisteret 2013
meddelelse,1,2) III, IV
rammer oftest eldre, hyppigst mellom 60–70 år, men økende insidens blant yngre(1)
120
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Vulvacancer i Norge 2001–2010. SCC=(squamous cell carcinoma) plateepitelkarsinom.
Kreftregisteret 2013
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7.2

Etiologi og risikofaktorer

7.2.1

Etiologi

Delvis kjent for plateepitelkarsinom (3,4)
• 60 % assosiert med lichen via dVIN
• 40 % assosiert med HPV (hyppigst genotypene 16, 18, 33) via uVIN
• p53 mutasjon?
• Herpes?

7.2.2

Risikofaktorer

(3,4,5)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HPV infeksjon
uVIN
annen HPV relatert cancer (særlig cervixcancer)
lichen sclerosus
dVIN
Pagets sykdom
immunsupresjon
diabetes
røyking
lav sosioøkonomisk status

7.2.3
•
•
•
•
•
•
•

Spredningsmønster

Primært ved invasjon av omgivende vev.
Tumorceller kan invadere blod- og lymfekar og gi metastaser, primært i regionale
lymfeknuter.
Ved tumor beliggende lateralt i vulva (minst 1 cm fra midtlinjen), går lymfedrenasjen til
lymfeknuter i lysken på samme side.
Ved større tumorer samt ved tumorer beliggende i midtlinjen, kan spredning gå til
lymfeknuter i begge lyskene.
Videre spredning kan gå til lymfeknuter i iliaca eksterna og interna området, og videre til
iliaca communis og para-aortalt.
Risiko for metastasering til lymfeknuter øker med økende tumorvolum og avansert stadium.
Ved invasjon i blodkar kan tumorceller føres til lunge og lever.

7.3

Histologi

Maligne svulster i vulva klassifiseres i henhold til WHO 2014. De inndeles i flere subtyper som har
ulik prognose og etiologi.
De vanligste plateepitelkarsinomer graderes i henhold til grad av kjerneatypi og forhorning.
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•

•

•

Plateepitelkarsinom 85 % (2,3,4) Mikro bilder vedlagt til slutt (Figur 1–2–3–4–5–6–7)
– ikke HPV assosierte
• lavgradige/høyt/middels differensierte (de fleste)
• ofte keratiniserte karsinomer Figur 1, verrucøse karsinomer Figur2, eller papillære
karsinomer
• utvikles fra differensiert VIN « dVIN» (se VIN kapitelet)
• ofte på basis av lichen sclerosus
• HPV analyse og immunhistokjemi kan behøves for rett diagnose, eksisjonsbiopsier
eller resektat kan være nødvendig.
• hyppigst hos eldre (peak 60–70år)
– HPV assosierte
• basaloide Figur 3 og kondylomatøst/warthy karsinomer (Figur 4)
• utvikles fra usual VIN « uVIN»
• hyppigste HPV genotyper 16 og 18
• hyppigst hos yngre, økende (peak 50år)
Malignt melanom 10 % Figur 5
– Utgjør ca 8–10 % av vulvaca (2–3 % av mal melanom hos kvinner)
– Ikke assosiert med UV-stråling
– KIT mutasjon, arvelig familiært melanom
– Eldre aldersgrupper (60–80år)
– 25 % er amelanotiske; immunhist.us ofte nødvendig for korrekt diagnose
– Hyppigste typer: Lentiginøs, nodulær, superficiell spredende og uklassifiserbar
Øvrige 5 %:
– Pagets sykdom Figur 6
• Utgjør ca 2 % av vulvaneoplasier
• Intraepitelial neoplasi med proliferasjon av atypisk kjertelepitel i epidermis
• 10–20 % har underliggende adenokarsinom utgående fra hudadnexstrukturer eller
naboorgan
• sprer seg ofte occult utenfor den synlige lesjonen
• lesjonen er ofte ødematøs, hvit, rød og skjellende, med intensiv kløe og brennende
smerte
• rammer i hovedsak postmenopausale, hvite kvinner
• HPV analyse og immunhistokjemi kan være nødvendig for diagnose
– Adenokarsinom eller plateepitelkarsinom utgått fra Bartholinsk kjertel
• lokalisert posterolateralt på labia majora.
• kan forveksles med Bartholinitt. Obs kvinner >45 år, biopsi!
– Sarkom
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Plateepitelkarsinom av kondylomatøs type, påvist høyrisiko HPV DNA type 16

Høyt differensiert keratinisert plateepitelcarcinom, påvist d-VIN

Høyt differensiert keratinisert plateepitelcarcinom
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Middels differensiert keratinisert plateepitekarsinom, påvist d-VIN og lichen sclerosus

Lite differensiert keratinisert plateepitelkarsinom

Lite differensiert, ikke keratinisert plateepitelkarsinom
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7.4
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnostikk

Kolposkopi av vulva ved suspekte lesjoner
Foto-dokumentasjon, viktig også for patologen.
Biopsi (helst stansebiopsi), minst 6 mm (patologens behov for orientering/innstøping).
Merk/tegn på remissen så patolog/ kliniker ser hvor biopsiene er tatt. Utvidet reseksjon kan
bli aktuelt.
Ved små solitære lesjoner diagnostisk eksisjon.
Vagina, cervix (cytologi), rektum og anus skal undersøkes
Cytologisk/histologisk undersøkelse av suspekte lymfeknuter i lyskene
Vulvaresektatet spendes ut på korkplate med merket orientert før fiksering Figur 8.

Patologens histologiske bør angi:
Type:
Differensieringsgrad:
Største tumordiameter: (målt makroskopisk/mikroskopisk)
Infiltrasjonsdybde/tumortykkelse: (målt mikroskopisk)
Infiltrasjon i urethra:
Karinfiltrasjon:
VIN:
Lichen sclerosus:
Reseksjonsrender/flater: (hvis fri angis minste avstand til invasiv ca)
Lymfeknutemetastaser: antall, lokalisasjon, største diameter og perinodal infiltrasjon

7.4.1
•
•

MR bekken (for detaljkartlegging av primærtumor)
CT thorax + abdomen (for kartlegging av metastaser)

7.4.2
•
•
•
•
•
•
•

96

Symptomer

Kan være asymptomatisk, men klør ofte
Lesjonene kan være røde, hvite eller pigmenterte, flate, vorteligende.
Kløe/brenning 40 %
Tumor 25 %
Sårdannelse 20 %
Blødning10 %
Smerte 5 %

7.4.3
•
•
•
•
•

Supplerende undersøkelser

Kliniske funn

Tumor
Ulcerasjon
Lichenifisering
Eksematøse forandringer
Pigmenterte forandringer
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7.5
•
•
•
•

Differensialdiagnoser

Eksematøs sykdom
Benigne sår/ tumorer
Infeksjon
kondylom

7.6

Stadier

Figo stadium 2014 (6, 7)
Kirurgisk stadieinndeling tilstrebes. De som ikke primæropereres, stadieinndeles etter følgende
metoder: Inspeksjon, kolposkopi, palpasjon i narkose, biopsier, cystoskopi, rektoskopi, røntgen
thorax, røntgen skjelett og urografi.
Funn med MR-, CT- og ultralydundersøkelse kan påvirke valg av terapiform, men skal ikke endre
stadium. Hvis det er tvil om stadium, skal laveste alternativ velges.
•

•
•

•

Stadium I lokalisert til vulva/perineum) med negative lymfeknuter
– IA: ≤ 2cm med stromainvasjon ≤ 1mm
– IB.: > 2cm med stromainfiltrasjon > 1.0mm
Stadium II uavhengig av størrelse, infiltrasjon til nedre 1/3 av vagina eller nedre 1/3 urethra
eller anus, med negative lymfeknuter
Stadium III infiltrasjon i nedre 1/3 av vagina, nedre 1/3 av urethra, anus, med positive
lymfeknuter til lyske
IIIA: 1 lymfeknutemet (≥ 5mm) eller 1–2 lymfeknutemet (<5 mm)
IIIB: 2 lymfeknutemet eller flere (≥ 5mm) eller 3lymfeknutemet (< 5mm)
IIIC: Lymfeknutemet med perinodal infiltrasjon
Stadium IV infiltrasjon i øvre 2/3 av vagina eller urethra eller naboorganer
IVA: Øvre urethra eller vagina, blære, rectum, eller fiksert til bekkenvegg, eller fikserte eller
ulcererte inguinofemorale lymfeknuter
IVB: Hvilken som helst fjernmetastase inkludert bekken lymfeknutemetastaser

7.7

Behandling

7.7.1

Generelt

Behandlingen er sentralisert til senter for gynekologisk kreft.
• Primært kirurgi med en konservativ, individualisert tilnærming (9,12–13).
• Ved solid tumor skal pasienten henvises til gynekologisk-onkologisk senter, uten at det blir
utført kirurgisk inngrep på lokalsykehus.
• I tilfelle av sarkom, er korrekt utført primærkirurgi avgjørende for sluttresultat og overlevelse.
• Ved tumor i vulva med normal hud over, evnt med hevelse og lokal ømhet, må kreft i
Bartholins kjertel eller sarkom vurderes. Kan være vanskelig å skille fra benign bartholinitt.
Vær liberal med biopsi, spesielt over 45 år.
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•
•

Vulvas ytre grenser er:
Anteriort mons pubis, lateralt den genitocrurale fold som skiller labia major fra låret, og
posteriort perineum. Den indre avgrensning er hymenalringen.

7.7.2

Plateepitelkarsinom (9,10,11,12)

Generelt
• Prinsippet er å fjerne tumor med 1–2cm makroskopisk fri rand og primære
lymfeknutestasjoner. Plastikk-kirurgisk ekspertise kan bli nødvendig.
• Ved påviste lymfeknutemetastaser er adjuvant behandling i form av stråleterapi aktuelt.
• Ved inoperabel tumor kan cytostatika og/eller stråleterapi ha en palliativ effekt.
• Ved lokalavansert tumor vil kirurgisk behandling ofte medføre behov for anleggelse av stomi,
samt rekonstruksjon ved plastikk-kirurg.
• Stråleterapi kombinert med kjemoterapi er et alternativ til kirurgi ved lokalavanserte tumor,
samt ved inoperabel tumor.
• Ved inoperable tumorer må stråleterapi vurderes.
• Betydning har stadium og histologi: (3,7,11,12)
– Diameter av tumor
– Infiltrasjonsdybde
– Lymfeknutestatus i lyskene og i bekkenet

Figur 1. Kirurgisk relevante anatomiske strukturer skjematisk ilustrert. Definerer og markerer lagene
mellom overfladisk (skinning), simpel og radikal dyp vulva eksisjon
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7.8

Kirurgiske hovedprinsipper (8–17)

7.8.1

Primærtumor

•
•

•

•
•
•
•

Individualisert, radikal eksisjon av primærtumor ned til diafragma urogenitale med fri rand på
1- 2 cm, som oftest betyr >8 mm histologisk bekreftet tumorfri margin (8).
Radikal vulvektomi er sjelden indisert og innebærer at hele vulva fjernes. Musculus
bulbocavernosus, musculus ischiocavernosus og musculus transversus perinei superficialis
fjernes med 1–2 cm fri rand.
Ved affeksjon av eller kort avstand til meatus externum urethrae, kan 1–2cm av urethra
reseseres. Ved behov for større reseksjon, konferer med urolog. Primær strålebehandling er
et alternativ.
Ved affeksjon av eller kort avstand til sphincter ani, kan kirurgi medføre ekstirpasjon av anus
og anleggelse av stomi. Primær stråleterapi er et alternativ.
Lokal avansert tumor håndteres med ultraradikal kirurgi uten strålebehandling eller
kjemoterapi.
Komplettering med plastikkirurgisk transplantasjon kan være nødvendig.
Palliativ kirurgi med simpel vulvectomi kan vurderes ved høy alder og komorbiditet.

7.8.2
•
•

Lokal eksisjon med frie render på minst 2 cm
Fjernelse av lyskelymfeknutene behøves ikke

7.8.3
•

•

Stadium IA (lesjon <2cm, stromal invasjon < 1mm)

Større enn stadium IA

Individualisert behandling avhengig av
– Størrelse av primærtumor
– Lokalisasjon av tumor
Lokal avansert tumor st III–IV (uavhengig av størrelse, med eller uten utbredelse til
nærliggende perineale strukturer og organer evnt med mikroskopisk positive
lyskelymfeknuter) (11–12).
– Ved resektable lesjoner vurderes ultraradikal kirurgi:
• vulvectomi,
• lyskeglandeltoilette
• delvis eller full bekkeneksentrasjon
• plastikkirurgisk transplantasjon
• krever team av gastro, urolog, plastikk spes. kompetanse
– Ikke evidens for kjemo/strålebehandling primært eller neoadjuvant sml med kirurgi
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7.9

Lymfeknuter

7.9.1

Hovedprinsipper (8–17)

Figur 2. Illustrasjon av beliggenheten til de superficielle inguinofemorale lymfeknutene i relasjon til
Scarpa’s triangle og den femorale fascie. De dype femorale lymfeknutene er ikke synlige (dekket av
lamina cribrosa). (Fra Micheletti et al., La linfoadenectomia inguino-femorale, CIC Edizioni
Internazionali-Roma, 2006, p 18).
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Figur 3. Kirurgisk anatomiske grenser av Scarpa’s femorale triangle “i bold». De overfladiske
inguinofemorale lymfeknutene er tatt bort (se figur 2). De dype femorale “i bold» lymfeknutene er
synlige, idet lamina cribrosa er fjernet, beliggende medialt for for vena femoralis, under planet til den
femorale fascie. Det er ikke lymfeknuter utenfor fossa ovalis under den femorale fascien. (Fra
Micheletti et al., La linfoadenectomia inguino-femorale, CIC Edizioni Internazionali-Roma, 2006, p 11.)

•
•
•
•

Inguinal lymfeknuteekstirpasjon er ikke indisert hvis stromal invasjon er =<1mm.
Inguinal lymfeknuteekstirpasjon gir mindre lyskerecidiv og bedre overlevelse enn primær
strålebehandling (16).
Positive iliacale lymfeknuter bør ha strålebehandling, men det anbefales kirurgi primært.
Radikal inguinofemoral lymfadenectomi gjøres med bevaring av femoral fascie. I
femoralistriangelen mellom subkutane fascien og fascia lata ligger de overfladiske femoralis
og lyskelymfeknutene, som fjernes.
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Lyskeglandelekstirpasjon

SN teknikk
Van der Velden et al Cochrane Database Syst Rev 2011

•

•

•

Sentinel node (SN)- vaktpostlymfeknute-teknikk, ved stadium I (negative lymfeknuter)
(18–19)
– for å minske lymfødem, en hyppig følge etter inguinal lymfeknuteekstirpasjon.
– lite komplikasjoner og lav recidiv frekvens, bør kun brukes ved senter med kirurgisk og
patologisk erfaring (10,18,19).
– fryse-teknikk er ikke tilfredsstillende, endelig histologi avventes før evnt
lymfeknutetoilette ved en senere seanse. Sensitivitet frysesnitt m ultrastaging: 80 %
Ved medialt lokalisert tumor (klitoris, perineum, fremre labia minora):
SN bilateralt.
Hvis positiv SN, gjøres bilateralt inguinal lymfeknuteekstirpasjon+ strålebehandling.
Ved lateralt lokalisert tumor:
SN ipsilateralt.
– Tumor ≤ 4cm, invasjon >1mm
– Klinisk neg lyske-lymfeknuter
– Ingen lymfeknuter > 1,5cm på CT/MR
Hvis positiv SN, gjøres ipsilateral inguinal lymfeknuteekstirpasjon

Adjuvant behandling
Adjuvant strålebehandling:
• Ved positive lymfeknuter gis ekstern strålebehandling mot lymfeknutestasjoner inguinalt og
iliacalt evnt med kjemoterapi (12,16,18).
– Positive inguinofemorale lymfeknuter:
• Ved 2 eller flere inguinofemorale lymfeknuter med mikrometastaser (<5mm
Michelettei et al),
• eller en makrometastase
• eller ekstrakapsulær spredning
– Positive iliacale lymfeknuter
– Positiv SN
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– Vurderes ved <8 mm avstand fra tumor til reseksjonskant eller positiv reseksjonskant på
fiksert preparat. Forsøk ny reseksjon før evnt adjuvant strålebehandling mot
operasjonsfeltet.
(Studier (10,19) har vist at 4–6mm fri kant kan aksepteres med tett follow-up.
Ved < 3mm: vurder re-eksisjon. Ved pos reseksjonsrand: rereseksjon, evnt strålebehandling
hvis nær viktige strukturer)

Medikamentell behandling
Kjemoterapi anvendes dels sammen med strålebehandling og dels ved behandling av metastaser
eller residiv. Aktuelle kurer: Cisplatin med strålebehandling, kombinasjon cisplatin/paclitaxel
Inoperable tilfeller: (12)
• Strålebehandling + eventuelt cytostatika
• Deretter vurderes om kirurgisk behandling er mulig
Behandling av residiv: (12)
• Kirurgi hvis mulig
• Strålebehandling:
Både plateepitelkarsinomer og adenokarsinomer er oftest strålesensitive.
Strålebehandling evnt konkomitant med cisplatin eller cellegift (cisplatin og paclitaxcel) kan ha
palliativ effekt
Strålebehandling ved residiv
Indikasjon: Avgrensede residiv, heterogen gruppe.
Mål: Kurativt eller palliasjon med lokal kontroll
•
•
•
•

•

Lokale eller regionale residiv etter tidligere radikal operasjon kan i noen tilfeller kureres med
radikal strålebehandling.
Strålebehandling kan være første valg hvis det ikke er gitt strålebehandling tidligere, men
kirugi bør alltid overveies.
Små, solitære metastaser kan også behandles med kurativt siktemål, men mulighet for
operasjon med eventuelt etterfølgende strålebehandling bør først vurderes.
Ved hjernemetastaser er stereotaktisk strålebehandling aktuelt ved 1 maksimalt 3
metastaser. Ved solitære hjernemetastaser kan kirurgi være aktuelt. Multiple eller store
hjernemetastaser behandles med total hjernebestråling.
Behandlingen må individualiseres. Lokal kontroll kan være aktuelt selv ved risiko for subklinisk
spredning til andre regioner. Marginer og totaldose må avpasses i lys av risikograd og
tidsperspektiv.

Palliativ strålebehandling
Indikasjoner: Symptomgivende residiv og metastaser.
• Symptomrettet palliativ stråleterapi kan gis mot tumorer/metastaser som gir smerter,
blødninger, sekresjon, trykksymptomer, tarm- eller luftveisstenoser og liknende.
• Stråleterapi bør tilbys liberalt ved lokale plager. Ukontrollerte sentrale bekkentumorer gir ofte
store plager. For å oppnå lokal kontroll kan brachyterapi derfor være aktuelt også ved
metastatisk sykdom.
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7.9.2
•
•
•

Malignt melanom

Lokal radikal eksisjon av tumor
Den frie marginalen ved radikal eksisjon bør være 2–3 cm
Ikke rutinemessig lymfeknutetoilette i lyskene. Konferer melanom ansvarlig.

Malignt melanom

7.9.3

Adenokarsinom, sarkom

Individualisert behandling

7.9.4
•
•

Hevelse og lokal ømhet kan være vanskelig å skille fra benign bartholinitt.
Vær liberal med biopsi, obs kvinner over 45 år.

7.9.5
•
•
•

Bartholini karsinom (adenokarsinom)

Pagets sykdom (21)

Individualisert behandling i betraktning av hyppige recidiv. 10–20 % har invasiv komponent
Nøye biopsitagning for å avdekke området som skal eksideres/behandles. Spredning ofte
occult utenfor den synlige lesjonen.
Behandling:
– Kirurgi av overfladisk type, skinning og eksisjoner er anbefalt brukt, men ikke
evidensbekreftet.
– Annen behandling som er forsøkt: Imiquimod, fotodynamisk terapi og CO2 laser.

Pagets sykdom
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7.10 Prognose plateepitelcarcinom
7.10.1 5-års totaloverlevelse (22)
Stadium I
Stadium II
Stadium III
Stadium IV
Residiv

90 % (Ia 98 %, Ib 88 %)
81 %
68 %
20 %
25–35 %

7.10.2 Prognostiske faktorer (3,9,10,11,13,14,19)
•

•
•
•
•
•
•

Viktigst er lymfeknutestatus i lyskene, 5-års overlevelse:
Ingen lymfeknutemetastaser 80,7 %
Én lymfeknutemetastase 62,9 %
Mer enn 3 lymfeknutemetastaser 19,2 %
Tumordiameter > 2,5cm
Multifokalitet
Karinfiltrasjon
Koeksisterende høygradig VIN og ufrie render
Infiltrasjonsdybde
Usikkert om HPV status er en prediktiv faktor

7.10.3 5-års overlevelse ikke-plateepitel vulvacancer (16)
•
•
•

Bartholini cancer 64,5 %
Melanom 61,9 %
Adenokarsinom 32,5 %

7.11 Komplikasjoner (23,24)
Tidlige:
• Sårruptur 20–40 %
• Blødning
• Nekrose
Sene:
• Dyspareuni
• Lymfocele
• Lymfødem 30–70 %
• Infeksjon, erysipelas
• Vannlating/avføringsproblem
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7.12 Psykoseksuelle aspekter (23–24)
•

Behandling medfører ofte seksuell dysfunksjon og psykologiske reaksjoner både hos kvinnen
og partner

7.13 Oppfølging
7.13.1 Individualiseres (alder og komorbiditet)
•

•

Intervall for oppfølging:
– 1. året – hver 3. måned
– 2. året – hver 6. måned
– > 24 måneder – årlig
Kolposkopi, cytologisk prøve, biopsi ved suspekte lesjoner, palpasjon av lysker
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8

VULVAR INTRAEPITELIAL NEOPLASI (VIN)
Rita Steen, Bent Fiane, Jannicke Berland

8.1

Bakgrunn

International Society of the Study of Vulvar Diseases (ISSVD) anbefaler at klassifisering av VIN
endres i tråd med ny kunnskap. I henhold til ISSVD skal VIN inndeles i usual VIN (uVIN) og
differensiatedVIN (dVIN). Inntil nytt kodeverk er på plass er det imidlertid ICD-10
klassifiseringssystemet som gjelder.
ICD-10

•
•
•

N90.0 VIN 1
N90.1 VIN 2
D 07.1 VIN 3

8.2

Definisjon

Vulva intraepiteliale forandringer i plateepitel med ukjent malignitetspotensiale.
ISSVD foreslår at VIN kun brukes ved høygradige lesjoner i plateepitel og ikke ved Condyloma
acuminata (tidligere VIN 1).
ISSVD (2004)
VIN usual type – Basaloid/Warthy/Mixed

WHO (2003)

Bethesda-Like (2005)

VIN 1

Low-grade VIL

VIN2

High-grade VIL (includes VIN2, VIN3 and dVIN)

VIN 3
VIN differensiated type

VIN simplex

(ref 1)

Historisk ulik terminologi : Queyrat erythroplaki, Bowenoid carcinoma in situ (CIS), Bowenoid
papilomatose, carcinoma simplex, vulva atypi/dysplasi, m.fl.
uVIN og dVIN er grunnleggende forskjellige m.h.t.:
• Epidemiologi
• Etiologi
• Klinikk
• Patologi
• Molekylære analyser
• Onkologisk potensiale
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8.3

Forekomst

uVIN: Økende, spesielt hos yngre kvinner. 2,86 VIN 3 pr 100000 i USA (ref 2)
dVIN: ukjent, sjeldent forekommende (ref 3)
Forekomst av VIN (både uVIN, men spesielt dVIN) i Norge er antatt underdiagnostisert og
underrapportert til Kreftregisteret.

8.4

Etiologi

uVIN er HPV relatert, hyppigst HPV 16/18 (ref 4)
dVIN er ikke HPV-relatert, usikker etiologi, oppstår ofte på basis av lichen sclerosus (ref 4)

uVIN/dVIN - Ulike utviklingslinjer
Normal vulvar epithelium
HPV infection
Lichen sclerosus
(with/without squamous cell hyperplasia)

Usual (u)VIN (warty/basaloid)
Polyclonal lesion
Integration of HPV DNA
Differentiated (d)VIN

Monoclonal lesion

Squamous cell carcinoma (warty/basaloid)
poorly differentiated

8.5

Risikofaktorer

uVIN:

HPV (ref 5)
Røyk (ref 6)
Immunsuppresjon (ref 7)
Lichen sclerosis

dVIN:

Squamous cell carcinoma (keratinizing)
often differentiated
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8.6

Histologi

ISSVD, UpToDate

Karakterisert ved:
• Manglende modning av plateepitel
• Cellulær atypi: hyperkromasi, pleomorfe nuclei, atypiske mitoser
Viktig å skille uVIN og dVIN grunnet ulikt malignt potensiale (ref 4,8)
uVIN:
dVIN:
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3 subtyper (basaloid, warty, mixed) > 90 %
oppstår ofte på basis av lichen sclerosis
kan sees i kanten av vulvacancer 5 %
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8.7

Diagnostikk

8.7.1

Symptomer

•
•

Kløe, brenning, sårhet, dysparenui.
Mange asymptomatiske

uVIN- pasienter har ofte CIN/kondylomer i sykehistorien.
60 % med VIN/VAIN har eller har hatt CIN forandringer (ref 9)
dVIN- pasienter har ofte en lang historie med kløe og/eller brennende følelse i vulva.
dVIN forekommer som oftest hos eldre med lichen sclerosis (ref 8)

8.7.2

Kliniske funn

Ved inspeksjon og palpasjon av vulva og lysker:
• fargeforandringer, leukoplakier, pigmenterte lesjoner
• hudfortykkelse, tumor
• sårdannelse, sår som ikke gror
uVIN ofte multifokale lesjoner og multisentriske (CIN, VaIN, AIN).
dVIN unifokale og unisentriske lesjoner.

8.7.3
•

Vulvaundersøkelse med kolposkop
Eddiksyre 2–5 % må appliseres minimum 5 minutter før undersøkelse. (ref 10)
Biopsi (Stansebiopsi er egnet, ta flere for å kartlegge omfanget).
Tas for å bekrefte mistanke om VIN, differensiere mellom uVIN og dVIN og utelukke cancer.
Tas både av lesjoner som blir avfarget og ikke, likeledes røde eller pigmenterte lesjoner (Obs!
mikropapillae som avfarges er normalt).
Mistenk invasiv vekst når du ser:
– Ulserasjon
– Tumor
– Infiltrasjon
– Leukoplaki
– Vevsfortykkelse

8.8
•
•
•
•
•
•
•

Undersøkelser

Differensial diagnoser

Lichen sclerosus
Lichen planus
Eksematøse hudsykdommer
Benigne sår/fissurer/ragader
Candida vulvovaginitt
Herpes genitalis
Paget’ sykdom – en premalign tilstand som utgår fra sylinderepitel (ikke plateepitel)
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•
•
•
•
•

Malignt melanom
Adenokarsinom
Basalcellekarsinom
Sarkom
Metastaser

8.9

Forebygging

Profylaktisk HPV-vaksinering er vist å redusere forekomsten av HPV relaterte anogenitale
lesjoner. (ref 11,12,13)

8.10 Behandling
Mål:
• lindre symptomer
• hindre progresjon til cancer
• bevare anatomi og funksjon
Betyr: individuell behandling (ref 14)
OBS! Unngå overbehandling, spesielt av uVIN hos yngre kvinner
•
•

Medikamentell (gjelder uVIN):
– Immunstimulerende lokalbehandling: Imiquimod (ref 15,16,17)
Kirurgisk (uVIN og dVIN):
Ofte vanskelig å definere utbredelsen og oppnå frie render.
– Lokal eksisjon/skinning (ref 16)
– Laservaporisering

Residiv.
uVIN: Høy residivfrekvens ved uVIN ≈ 30–40 % (men også høy spontan regresjonsrate) (ref
18,19).
dVIN: Forekomst av residiv ukjent.
Behandling av residiv:
• Ev. Imiquimod ved uVIN?
• Ny kirurgi/vaporisering – behandlingen bør sentraliseres.

8.11 Komplikasjoner
Smerter og psykoseksuell dysfunksjon

8.12 Oppfølging
Individuell.
Bør være ulik for uVIN vs. dVIN,
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Fortrinnsvis hos gynekolog minimum en gang årlig første 5 år (?)
Selvhenvendelse ved symptomer (?)
•
•
•
•

Undersøkelse med kolposkop
Bildedokumentasjon
Cytologi er ikke indisert!
Biopsi: Ved residivmistanke tas målrettede biopsier. »Blinde» biopsier anbefales ikke.

8.13 Prognose
Studier har ikke differensiert mellom uVIN og dVIN.
uVIN har en klart bedre prognose enn dVIN (ref 20).
Majoriteten av VIN er uVIN (ca. 2/3), men kun 1/3 av vulvacancertilfellene er uVIN (dvs. HPVassosiert) (ref 20)

Naturlig forløp kan variere (uVIN): persistens, progresjon eller regresjon (ref 18)
Progresjon av VIN 3 til cancer 9–18 % (ref 18)
Residiv av VIN (VIN3?) etter kirurgisk behandling: 30 % (ref 18)
Cancer etter VIN behandling: 4–8 % (ref 7)
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TROFOBLASTSYKDOM

9.1

Innledning/bakgrunn

ICD-10

O01

C58.9

Blæremola
O01.0
Komplett blæremola
O01.1
Inkomplett blæremola
O01.9
630X Blæremola, uspesifisert om komplett eller inkomplett
Invasiv mola
Mistenkt ondartet tumor i morkaken
Neoplasma malignum placentae suspecta
Choriocarcinoma suspecta
Ondartet tumor i morkaken
Neoplasma malignum placentae
Choriocarcinom (CC)
Placenta site trophoblastic tumor (PSTT)

9.1.1

Definisjon

D39.2
D39.2

C58.9

Trofoblastene utgjør det ytre laget av embryoet.

Trofoblastsykdommer har sitt utgangspunkt i graviditet, og inneholder dermed et fremmed
genetisk materiale for kvinnen. Sykdommen kan oppstå etter normal graviditet, ekstrauterin
graviditet og ved spontan- og provosert abort.
Ved befrukning invaderer trofoblastcellene endometriet, blodkar og myometriet for å etablere
en foetomaternel sirkulasjon. Ved en normal graviditet sirkulerer det et stort antall
trofoblastceller i morens blodbane. Ved trofoblastsykdommer ses uhemmet invasjon av
trofoblastceller i myometriet og i morens blodbane.
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Trofoblastsykdommer inndeles i:
Benign
• Komplett mola
• Partiell mola
Malign
• Persisterende trofoblastsykdom/Invasiv mola
• Choriokarsinom
• Placenta-site-trofoblasttumor
• Epitelioid trofoblasttumor

9.2

Forekomst

Insidens i Norge:
• Blæremola forekommer i 0.9 tilfeller per 1000 fødsler. I Norge har ikke mola vært registrert,
men 10–20 mola i året trenger kjemoterapi.
• Choriokarsinom forekommer i 0.2 tilfeller per 1000 fødsler. (1)
• Placenta-site-trofoblasttumor forekommer i cirka 1 tilfelle per 500 000 fødsler, og utgjør 1
tilfelle per 10 år.
Forekomsten av trofoblastsykdommer er høyere i Kina og Sørøst Asia, med 3 tilfeller per 1000
fødsler (2).

9.3

Risikofaktorer/årsaker

I de fleste tilfeller ukjent, men utviklingen ses i sammenheng med tidligere forekomst av
blæremola. Risiko for gjentatt mola er 0,6–2 %.

9.4

Histologi

Mola hydatidosa er en unormal graviditet av paternelt utspring som inndeles etter WHO i
følgende grupper (modifisert):

9.4.1
•

•

Benign

Komplett hydatidiform mola – genetisk diploid, begge kromosomsett kommer fra faren. Den
komplette mola savner foster og hinnesekk. Placenta er helt forandret av store korionvilli og
hyperplastiske trofoblastceller, som gir anledning til dannelse av store blærer.
Partiell hydatidiform mola – oftest genetisk triploid med 2 kromosomsett fra faren og ett fra
moren. Ved partiell mola finnes et foster som vanligvis har misdannelser og som oftest dør
tidlig i graviditeten. Forandringene i placenta er fokale og trofoblastproliferasjonen er mindre
uttalt enn ved komplett mola.

Felles for de 2 former for mola er trofoblastproliferasjon som gir forhøyet hCG i serum.

116

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft

Mola oppfattes som en premalign tilstand: Cirka 2–5 % av partielle og 8–15 % av komplette
mola utvikler seg til invasiv mola, persisterende trofoblastsykdom eller choriokarsinom.
Diagnostikk-mikroskopi: det kan være vanskelig å skille komplett og partiell mola. I tillegg likner
disse på degenerative tilstander i placenta. Den mikroskopiske diagnostikken krever erfaring og i
tillegg ofte andre metoder som immunhistokjemi og DNA-ploidi.
Ved komplett mola sees chorionvilli med hydrop "swelling", og sentrale cisterner og generell
tilvekst av trofoblastceller på choriontottenes overflate.
Ved partiell mola viser ofte to populasjoner av choriontotter: en populasjon med vanlige
choriontotter og en populasjon med hydrope totter. Også her ses
proliferasjon av trofoblast. I tillegg ses indenteringer av
choriontottenes overflate slik at disse kan ha utseende som
"Norwegian fjords". Fosterdeler ses en sjelden gang. Ved partiell
mola sees en triploid DNA-fordeling.

9.4.2
•

•

•

•

•

Malign

Persisterende trofoblastsykdom – etter evacuation av en mola
hydatidosa vil hCG spontant normaliseres. I noen tilfelle kommer
det til en platå i verdiene eller enda en økning. Dette er tegn på
gjenværende aktiv trofoblastvev. Pasientene skal vurderes på
Lysmikroskopibilde av HE-farget
Radiumhospitalet.
Invasiv mola – molavevet invaderer myometriet og kan medføre choriokarsinom
uterusperforasjon og intraabdominal blødning. Det kan forekomme metastaser, enten i
nærliggende organ eller som fjernmetastaser.
Choriokarsinom – kan oppstå etter alle former for graviditet (fødsel, abort, ekstrauterin
graviditet, komplett mola samt partiell mola). Skiller seg fra invasiv mola ved å mangle
choriontotter. Tumor vokser bifasisk med vekst av to typer av trofoblastceller: syncytio- og
cytotrofoblaster i et bifasisk vekstmønster. Det sees også ofte blødning og store nekroser ved
denne tumor. Malign differensiering av cyto- og syncytiotrofoblastcellene. Vokser raskt og
metastaserer tidlig.
Placenta-site-trofoblasttumor – oppstår fra trofoblast ved placentas implantasjonssted.
Malign differensiering særlig av cytotrofoblast og i mindre grad av syncytiotrofoblaster, derfor
lav hCG. Er meget sjelden.
Epitelioid trofoblasttumor – antas å utgå fra spesialiserte intermediære trofoblastceller på
implantasjonsstedet og fra chorien leave i likhet med Placenta-site-trofoblasttumor.
Disse tumortyper er vanskelig å diagnostisere uten spesiell kompetanse innen gynekologisk
patologi.
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9.5

Stadier

I henhold til FIGO (The International Federation of Gynecology and Obstetrics) og WHO (World
Healh Organization) risikoscore. Placenta-site trofoblasttumorer er en spesiell sykdomsgruppe
som bare klassifiseres etter FIGO-stadium.
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Stadium I: Sykdommen begrenset til uterus

Stadium II: Spredning til adnexa, parametriet eller vagina
Stadium III: Lungemetastaser. Bare lungemetastaser som er
synlige på røntgen thorax inkluderes i scoringssystemet. Små
metastaser som kun ses på CT inkluderes ikke, med mindre det er
mange av dem.
Stadium IV: Metastaser til andre lokalisasjoner

9.5.1

Spredningsmønster

Metastaserer primært hematogent, vanligst er til lunger. Metastasering til hjerne, lever og nyre
kan forekomme, samt metastasering til skjede, livmorhals og adnexa uteri.
Placenta-site-tumorer spres oftest lymfogent.

9.5.2

Diagnostikk

Symptomer:
• Vaginalblødning
• Smerter (torkvert ovariecyste)
• Ekstrem svangerskapskvalme
• Hyper graviditetssymtom
• Mastalgi (Smerter i brystkjertlene)
• Tidlig preeklampsi
• Hyperthyreose, eventuell thyreotoksisk krise (høy hCG)
Symptomer fra fjernmetastaser:
• Hemoptyse fra lungemetastase
• Blødning fra hjernemetastase
• Hematuri
Noen debuterer med symptomer fra metastaser uten lokale symptomer. Ved multiple
lungemetastaser hos kvinner i fertil alder må man alltid tenke på muligheten av
trofoblastsykdom.
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9.5.3
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Undersøkelser/funn

Livmor ofte større enn svarende til menostasien.
Bilateralt forstørrede eggstokker (thecalutein cyster)
Ovarial hyperstimulering. Tilstanden kan medføre ascites og pleuravæske.
Makroskopiske blærer i abortmateriale
Gynekologisk undersøkelse + ultralydundersøkelse (blæredannelser i livmor)
Serum hCG
Røntgen thorax og CT thorax
CT abdomen eller ultralyd abdomen
MR caput ved høyrisiko

Det skal ikke tas biopsi av metastasesuspekte lesjoner på grunn av blødningsfare.
Ved multiple lungemetastaser hos kvinner i fertil alder må man alltid tenke på muligheten av
trofoblastsykdom. Lungebiopsi kan utløse en fatal blødning hos disse pasientene.

9.5.4
•
•

Differensialdiagnoser

Normal graviditet
Ektopisk graviditet

Germinalcelletumor i eggstokk, lungekreft og hjernetumor kan skyldes hCG produserende
tumor.

9.5.5

Behandling

Avhenger av sykdomsutbredelse og hCG nivå. Risiko for spredning vurderes i henhold til FIGO
stadium og WHO risikoscore.
Behandling av mola og choriokarsinom
• Evacuatio uteri. Caviteten tømmes helt og alt materiale sendes til histologisk undersøkelse.
• Serum hCG følges hver annen uke i 8 uker. Ved normal serum hCG (<1 IE) etter 8 uker
kontrolleres hCG månedlig i 6 måneder. Ved forhøyet hCG etter 8 uker følges s-hCG hver
annen uke ved fortsatt fall til normalisering, deretter månedlig kontroll.
• Re-evacuatio bør ikke foretas hvis uterinkaviteten primært har vært tømt fullstendig.
• Prevensjon oftest i form av p-piller anbefales i minimum 6 måneder, deretter kan kvinnen bli
gravid.
Radiumhospitalet kontaktes ved:
• stigende serum hCG etter evacuatio. Kontrollprøve bør tas etter 1 uke.
• serum hCG-platå i mer enn 4 uker
• histologisk diagnose choriocarcinom eller placenta-site-trofoblast tumor
• påvisning av metastase
Avgjørende faktorer for valg av kjemoterapi (5,6):
• WHO risikoscore og stadieinndeling etter FIGO
• Choriokarsinom, placenta-site tumor og metastaserende sykdom
• Forløp av serum hCG verdier over tid
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WHO risikoscore
Faktorer

0

1

Alder

<= 39

39

Svangerskap

Mola

Abort

Intervall *

<4

4–6

Serum h-CG (lU/L)

< 10

3

2

3

10 –10

4

Fullgått
7–12
4

4

10 –10

> 12
5

> 105

Største tumor ** (cm)

3–5

>5

Metastasens lokalisasjon

Milt/nyre

Tarm

Hjerne/lever

Antall metastaser

1–4

4–8

>8

Ett stoff

Multiple stoffer

Tidligere kjemoterapi

* Antall måneder fra siste avsluttet svangerskap til start av kjemoterapi
** Inklusive uterus

Lav risikogruppe: <=6
• Non-metastatisk: Stadium I
• Metastatisk: > Stadium I
Høy risikogruppe: > 6
Placenta-site trofoblasttumorer er en spesiell sykdomsgruppe som bare klassifiseres etter FIGOstadium.

9.5.6

Kirurgi

Hos eldre pasienter uten fertilitetsønske kan hysterektomi overveies ved lokalisert sykdom.
Placenta-site-trofoblasttumorer behandles primært med hysterektomi, da disse svulstene er lite
følsomme for kjemoterapi. Metastaser fra placenta-site-tumorer behandles med kirurgisk
ekstirpasjon hvis mulig, eventelt i kombinasjon med cisplatinbasert kombinasjonskjemoterapi.

9.5.7

Medikamentell behandling

Er sentralisert til Radiumhospitalet. Trofoblasttumorer er svært følsomme for
cytostatikabehandling, og kan i de fleste tilfeller kureres, og fertiliteten kan nesten alltid bevares.
Valg av terapi avhenger av sykdomsutbredelse.
Lavrisikopasienter behandles med lavdose metotrexat. Ved utilstrekkelig effekt skiftes det til
dactinomycin. Det gis vanligvis 2–3 kurer etter normalisering av s-hCG (hCG <1). Ved eventuell
utvikling av resistens mot disse behandlinger gis kombinasjonskjemoterapi. Pasienter i
lavrisikogruppen innlegges på sykehus i cirka en uke ved første innleggelse. Behandlingsvarighet
er sterkt varierende cirka 3 måneder.
Høyrisikopasienter behandles med kombinasjonskjemoterpi. Ved utbredte lungemetastaser og
ved metastaser til hjerne eller lever gis 1–2 kurer med lavdose metotrexat før
kombinasjonsbehandling, fordi kombinasjonsbehandling medfører stor blødningsfare forårsaket
av tumornekrose. Den vanligste kombinasjonsbehandling er EMA-CO. Behandlingen fortsettes
vanligvis inntil 6–8 uker etter normalisering av s-hCG (hCG <1). Pasienter i høyrisikogruppen
innlegges på sykehus i cirka 2–3 uker ved første innleggelse. Behandlingsvarighet er sterkt
varierende 4–8 måneder, eventuelt lengre.
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Aktuelle kurer
• Metotrexat lavdose
• Dactinomycin
• EMA-CO
• EMA-EP
• PC/PE
• EMA-CNS
• Metotrexat intrathecal
Ref: Nasjonalt Register for Medikamentell kreftbehandling.

9.5.8

Strålebehandling

Det er ikke aktuelt med strålebehandling for denne krefttypen.

9.5.9

Oppfølging etter behandling

Etter evacuatio av mola
• Serum hCG kontrolleres hver annen uke inntil <1 IE/L ved tre gjentatte målinger.
Deretter kontrolleres serum hCG månedlig i 6 måneder.
• p-piller anbefales som prevensjon i hele oppfølgingsperioden etter at hCG er normalisert
(<1IE/L). Spiral og barrieremetode kan anvendes, eventuelt sterilisering.
Etter kjemoterapi av trofoblastsykdom
Serum hCG kontrolleres:
• før start og av hver kur
• ukentlig de 3 første måneder etter behandling
• månedlig fra 4–12 måneder
Lavrisikopasienter avslutter kontroller etter ett år. Pasienten anbefales sikker prevensjon i ett
år etter første normale hCG (<1IE/L).
Høyrisikopasienter kontrollerer hCG som beskrevet overfor i 12 måneder, deretter hver 3.
måned i ytterligere 12 måneder. Pasienten anbefales sikker prevensjon i 24 måneder etter første
normale hCG.
Pasienter med placenta-site-trofoblasttumorer kontrollerer hCG som beskrevet overfor i
de første 2 år, så hver sjette måned i 5–10 år. Deretter følges i prinsippet livslang kontroll årlig på
grunn av risiko for sent residiv.
Graviditet etter trofoblastsykdom
Pasienter med normal hCG 8 uker etter evacuatio frarådes å bli gravide i løpet av de første 6
måneder.
Pasienter med forhøyet hCG 8 uker etter evacuatio frarådes å bli gravide i løpet av de første 12
måneder.
Graviditet i kontrollperioden forløper oftest normalt. Det er viktig at pasienten
blir kontrollert med gjentatte hCG målinger og tidlig ultralyd for å utelukke eventuell ny mola.
Fornyet trofoblastsykdom ved neste graviditet er sjelden, men kan forekomme. Ved graviditet
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etter gjennomgått trofoblastsykdom bør det foretas vaginal ultralydundersøkelse tidlig i
graviditeten. Etter fødselen bør placenta inspiseres nøye og sendes til histologisk undersøkelse.
Komplikasjoner relatert til sykdom
• Tumorblødning
• Uterinblødning
• Hjerneblødning
• Hemoptyse
Komplikasjoner relatert til behandling
• Perforasjon av livmor ved evacuatio/biopsi
• Respirasjonsinsuffisens ved behandlingsstart hos pasient med uttalte lungemetastaser
• Hjerneblødning ved behandlingsstart hos pasient med hjernemetastaser
• Nyre-, lever-, nevrotoxitet på grunn av metotrexat

9.6

Prognose

Lavrisikogruppen har 100 % helbredelse. Fertiliteten bevares med mindre det gjøres
hysterektomi.
Høyrisikogruppen har 60–80 % mulighet for helbredelse (2,3).
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10 PROSESS OG METODE

10.1 Hva er nasjonale retningslinjer?
I henhold til Nasjonal helseplan (2007-2010) (184) har Helsedirektoratet en normerende rolle for
helsetjenesten på tvers av helseregioner og tjenestenivå. Helsedirektoratet har en koordinerende rolle for
å utvikle overordnede referanserammer for kreftomsorgen, sammen med de regionale helseforetakene,
kommunene og andre relevante myndighetsorganer og tjenester.
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (185) § 12-5 fastslår at Helsedirektoratet er eneste aktør
med mandat til å utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale faglige retningslinjer og veiledere. De
nasjonale faglige retningslinjene inneholder systematisk utviklede faglige anbefalinger som etablerer en
nasjonal standard for utredning, behandling og oppfølging av pasientgrupper, brukergrupper eller
diagnosegrupper.
Nasjonale faglige retningslinjer inneholder systematisk utviklede faglige anbefalinger som etablerer en
nasjonal standard for utredning, behandling og oppfølgning av pasientgrupper eller diagnosegrupper.
Nasjonale faglige retningslinjer er et virkemiddel for å bidra til at helse- og omsorgstjenestene:






har god kvalitet
gjør riktige prioriteringer
ikke har uønsket variasjon i tjenestetilbudet
løser samhandlingsutfordringer
tilbyr helhetlige pasientforløp

Nasjonale faglige retningslinjer gir uttrykk for hva som anses som god praksis på utgivelsestidspunktet.
Sentrale fagmiljøer og tjenestemottakere er aktivt involvert i utarbeidelsen.
Helsepersonell og alle deler av helse- og omsorgstjenesten er forpliktet til å yte forsvarlig helsehjelp.
Retningslinjer, anerkjent fagkunnskap og allmenngyldige samfunnsetiske normer inngår som aksepterte
grunnlag for vurdering av hva som er faglig forsvarlig. Retningslinjer er ment som et hjelpemiddel ved
avveiningene tjenesteyterne må gjøre for å oppnå forsvarlig og god kvalitet i tjenesten. De er ikke rettslig
bindende, men faglig normerende for valg man anser fremmer kvalitet, god praksis og likhet i tjenesten
på utgivelsestidspunktet. Helsepersonell må likevel vise faglig skjønn i vurderingen av hver enkelt pasient
for å ta hensyn til individuelle behov. Dersom helsepersonell eller institusjoner velger å fravike
anbefalinger i en retningslinje, skal dette dokumenteres og begrunnes.
Helsetjenestens eiere og ledelse har ansvar for tilrettelegging av virksomheten slik at anbefalinger gitt i
nasjonale faglige retningslinjer kan følges.
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10.2 Kunnskapsbasert prosess
Helsedirektoratet legger til grunn at alle nasjonale retningslinjer skal være utarbeidet etter en
metode med vekt på forskningsbasert kunnskap, tydelig og tilgjengelig dokumentasjon,
brukermedvirkning, tverrfaglighet, fokus på praksis, implementering og oppdatering.
Det er en omfattende prosess å lage gode retningslinjer som tilfredsstiller krav til prosess,
metode og transparens som er det nivå Helsedirektoratet og andre internasjonale
organisasjoner har lagt til grunn for utforming av anbefalinger.
Helsedirektoratet ønsker i arbeidet med nasjonale retningslinjer for kreftbehandling å bygge på
det arbeid faggruppene tilsluttet Onkologisk Forum i en årrekke har gjort med å lage
behandlingsveiledere/handlingsprogram.
I dette retningslinjearbeidet har arbeidsgruppen og Kunnskapssenteret samarbeidet på følgende
måte for å sikre en god håndtering av kunnskapsgrunnlaget for anbefalingene:
I en tidlig fase av arbeidet har arbeidsgruppen avklart hva retningslinjene skal omfatte når det
gjelder diagnostikk, behandling og oppfølging av endometriecancer. Retningslinjene er basert på
en oppdatering av Norsk gynekologisk forenings »Veileder i gynekologisk onkologi 2002».
Kunnskapssenteret har i samarbeid med arbeidsgruppen gjennomgått nåværende faglige
anbefalinger med hensyn til metode og hvilket kunnskapsgrunnlag de er basert på.
Arbeidsgruppen har i samarbeid med Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret vurdert hvilke
områder det har vært behov for kunnskapsstøtte fra Kunnskapssenteret.
Kunnskapssenteret har identifisert og formidlet kunnskapsbaserte internasjonale retningslinjer
og systematiske oversikter til faggruppen, ved søk på følgende nettsteder:
Søk etter retningslinjer:
Guidelines international network: http://www.g-i-n.net/
NICE, UK: http://www.nice.org.uk/page.aspx?o=home
SIGN, Scotland: http://www.sign.ac.uk/
AHRQ, US: http://www.guideline.gov/
Cancer care Ontario: http://www.cancercare.on.ca/
Søk etter systematiske oversikter:
CRD-databasene: http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/
Cochrane Library: http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/cochrane_search_fs.html
Clinical evidence: http://www.clinicalevidence.com/ceweb/conditions/index.jsp

10.3 Bakgrunn og arbeidsprosess ved første utgave av
handlingsprogrammet (utgitt 2015)
Utvikling av de nasjonale handlingsprogrammene for kreftbehandling var et viktig tiltak under
Nasjonal strategi for kreftområdet (2006–2009 (forlenget til 2011). Og videre utvikling av de
nasjonale handlingsprogrammene er en kjerneoppgave i oppfølging av Sammen mot kreft-
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Nasjonal Kreftstraetgi 2013-2017. Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling skal bidra
til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet.
Nasjonale faggrupper tilsluttet Onkologisk Forum har i en årrekke arbeidet med – og utviklet
behandlingsveiledere og handlingsprogram for ulike krefttyper. Helsedirektoratet har tatt
utgangspunkt i, og bygget på dette arbeidet. Helsedirektoratet rettet derfor i juli 2006 en
henvendelse til Norsk Forum for Gynekologisk Onkologi og ba om forslag til representanter til en
arbeidsgruppe som skulle settes sammen av fagekspertise, Nasjonalt kunnskapssenter for
helsetjenesten og Helsedirektoratet. Det ble bedt om at alle nødvendige faggrupper skulle være
representert og at gruppen skulle bestå av fagfolk fra alle helseregioner.
RHF’ene er gitt mulighet til å gi tilbakemelding på arbeidsgruppenes sammensetning. RHF’ene
ble også bedt om at fagfolk innenfor rammen av sin arbeidstid ble fristilt til retningslinjearbeidet,
jf. Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet.
Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret ferdigstilte i samarbeid med forfatterne i 2015 arbeidet
med første utgave av handlingsprogrammet, og utkast til retningslinjer ble sendt på høring til
RHFene, Den norske legeforening og Kreftforeningen. Etter høring ble endelig utgave ferdigstilt
og publisert XXXX.

10.4 Gradering av kunnskapsgrunnlaget
Ved utarbeiding av nasjonale retningslinjer stilles det krav om at all relevant kunnskap på området hentes
frem, beskrives og vurderes på en systematisk og åpen måte.
I denne versjonen av retningslinjen har man i deler av handlingsprogrammet anvendt gradering av
evidensnivå (A–D) for å vise hvilket vitenskapelig grunnlag kunnskapen er basert på.
Studietype
Kunnskap som bygger på systematiske oversikter og
meta-analyser av randomiserte kontrollerte studier.
Kunnskap som bygger på minst én randomisert
kontrollert studie
Kunnskap som bygger på minst én godt utformet
kontrollert studie uten randomisering
Kunnskap som bygger på minst én annen godt utformet
kvasi-eksperimentell studie uten randomisering
Kunnskap som bygger på godt utformede ikke
eksperimentelle beskrivende studier, som
sammenlignende studier, korrelasjonsstudier og case
studier
Kunnskap som bygger på rapporter eller oppfatninger
fra eksperter, komiteer og/eller klinisk ekspertise hos
respekterte autoriteter

Evidensnivå

Gradering av
evidensnivå

Nivå 1a
A
Nivå 1b
Nivå 2a
Nivå 2b
B
Nivå 3
C
Nivå 4
D

Kunnskapsgrunnlaget i disse retningslinjene er gradert i henhold til tabellen
over. I disse
retningslinjene er kun kunnskapsgrunnlaget og ikke anbefalingene gradert. Hvis selve anbefalingene skal
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graderes, (for eksempel ved bruk av GRADE-systemet4, må man, i tillegg til å ha vurdert
kunnskapsgrunnlaget, også legge inn en vurdering av både kost-nytte og andre forhold (klinisk erfaring,
skjønn, etikk, osv.). Dette er ikke gjort eksplisitt i forbindelse med dette arbeidet, og anbefalingene er
derfor ikke gradert.
For å indikere kunnskapsgrunnlaget for våre anbefalinger, har vi brukt gradering A–D. En anbefaling som
er anført med D behøver derfor ikke å være en svakere anbefaling enn en som er anført A, B eller C. Det
henspeiler kun til kunnskapsgrunnlaget anbefalingen er basert på. I enkelte sammenhenger vil klinisk
erfaring og gjeldende praksis være et godt grunnlag for anbefalingen. I andre sammenhenger er det
uttrykk for at det ikke finnes tilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon for anbefalingen, selv om det
hadde vært ønskelig.

10.5 Oppdatering av retningslinjene
Utviklingen av ny behandling på kreftområdet er rask.
Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av
gynekologisk kreft vil vurderes årlig og om nødvendig oppdateres.
Ved revisjon av handlingsprogrammet vil også kunnskapsgrunnlaget graderes i alle kapitler.
Oppdateringen skal utføres av en redaksjonskomité som består av fagpersoner oppnevnt av
RHF-ene og Helsedirektoratet.
De oppdaterte retningslinjene vil publiseres på helsedirektoratet.no og helsebiblioteket.no

4

( www.gradeworkinggroup.org) - The Grading of Recommendations assessment,
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