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•  I 2015 fikk 1786 kvinner gynekologisk kreft 
•  Ovarial/tube/peritonealkreft 
•  Endometriekreft 
•  Cervixkreft 
•  Vaginalkreft 
•  Vulvakreft 



OVARIALKREFT 

Definisjon: 
•  Kreft som oppstår fra ulike vevstyper i eggstokkene og /

eller i egglederne  
     (heterogen gruppe med forskjellig morfologi og biologisk  
     forløp, hvor den største variasjon er relatert til 
     histopatologien) 

•  Svulstene kan stamme fra: 
    - epiteliale celler  
    - germinale celler 
    - stromale celler 
    - metastatiske svulster fra andre steder  



Forekomst 
-  Den 6. mest vanlige kreftformen hos kvinner   
-  424 nye tilfeller i 2014 i Norge  
-  504 nye tilfeller i 2015 i Norge 
-  Gj.snittsalder ved diagnosetidspunkt er 65 år 
-  Insidensen varier i ulike land fra 9-17/100000 kvinner 

pr.år 
-  5 års overlevelse er 44,3% og mortaliteten er ca.240 

dødsfall pr.år 
-    Epitelialkreft utgjør 90 % 
-  Ikke-epitelial eggstokkkreft – ca.45 tilfeller årlig 
-  Borderlinetumor - ca.165 tilfeller årlig  
-  0,3-1 % utgår fra eggleder (sannsynligvis underestimert) 



Etiologi 

•  Ukjent hos 85-90% (sporadisk form) 
•  Nedarvet mutasjon som gir økt risiko for 

arvelig kreft hos ca.15% 



Risikofaktorer 
Økt risiko: 
-  Familieanamnese 
-  Arvelig predisposisjon 
     BRCA1,BRCA2 og HPNCC mutasjonsbærere 
-  Infertilitet/nullipara/sene barnefødsler (alder >35 år)  
-   Tidlig menarche,sen menopause 
-  Endometriose 
-  Talkumpreparater på perineum 
-  Røyking (mucinøs tumor) 



Redusert risiko: 
-  P-piller 
-  Anovulasjon 
-  Amming 
-  Fødsler 
-  Tubeligering/tubeekstirpasjon 
-  Salpingo-oophorectomi  
-  Hysterectomi (spesiellt endometroid og klarcellet 

type) 
-  Tidlig menopause 



Diagnostikk 
Symptomer er tilstede hos de fleste(95%),men er som regel 
ukarakteristiske 
•  Abdominalplager/Trykkfølelse 
•  Oppfylthet 
•  Endret avførings/vannlatingsmønster 
•  Smerter 
•  Utspilt abdomen 
•  Rask metthetsfølelse,vanskligheter med spising 
•  Redusert allmentilstand,vekttap 
•  Akutte smerter(torkvering,ruptur,blødning) 
•  Halsbrann 
•  Symptom på DVT i uex. 
•  Dyspnoe. 
•  Paraneoplastiske fenomener 



Generelle preoperative undersøkelse: 
•  Gu +vag/abdominal UL 
•  CT thorax,abdomen,bekken m/kontrast 
•  Hvis pleuravæske, tas cyt.us for stadiuminndeling 
•  CA-125(lav sensitivitet, normal hos 50% i stad.I) 
•  HE4 har bedre spesifisitet enn CA-125 hos 

premenopausale 
•  RMI score>200  (Ux Mx s-CA125) gir høy sensitivitet 

for ovarialtumor 
•  Vurdering av ascites med immunus.,god diagnostisk 

metode 
•  Ved neoadjuvant kjemo skal histologi foreligge 



Supplerende undersøkelser: 
•  Ved tarmsymptomer eller forhøyet CEA bør spredning fra 

GI-cancer vurderes: Utredes med colonoscopi og 
gastroscopi 

•  Endometriebiopsi ved unormal blødning vaginalt  
•  Cytologisk prøve ved uklar årsak til ascites og 

pleuravæske 



Differensialdiagnoser 
•  Benign ovarialtumor. 
•  Endometriose 
•  Tubo-ovarial abscess (Actinomycose) 
•  TBC i bekkenet. 
•  Myoma uteri 
•  Ikke-epitelial benign ovarialtumor  
•  Sarcom utgått fra ovarier eller uterus 
•  Metastaser til ovariene 
•  GI-tumor(rectumcancer,coloncancer). 
•  Divertkulitt 
•  Urologisk tumor(bekkennyre). 
•  Lymfom 



Spredningsmønster 

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



Stadieinndeling 
FIGO stadium 2014 

•  Stadium I:  
    Tumor begrenset til eggstokk(ene) eller 
eggleder 
IA:Tumor begrenset til en eggstokk(kapsel intakt) eller eggeleder,ingen 
       tumor på eggstokk-eller egglederoverflaten;ingen maligne celler i 
ascites 
       eller skyllevæske 
IB:Tumor i begge eggstokker(kapsel intakt) eller eggledere;ingen tumor 
på 
       eggstokk-eller egglederoverflaten;ingen maligne celler i ascites eller  
       skyllevæske 
IC:Tumor begrenset til en eller begge eggstokker eller eggledere  
      inkludert en av følgende 
      1C1: kirurgisk søl 
      1C2: kapselruptur før kirurgi eller tumor på eggstokk-eller 
egglederoverflaten 
      1C3: maligne celler i ascites eller skyllevæske 



•  Stadium II: 
    Tumor i en eller begge eggstokker eller 
eggledere 
    med utbredelse til bekkenet eller primær 
peritoneal 
    carsinomatose 
IIA: Tumorutbredelse i bekkenet og/eller med innvekst/metastasering 
til 
           livmor og/eller eggledere og/eller eggstokker 

IIB: Tumorinnvekst/metastasering til andre vev i det lille bekkenet 



•  Stadium III: 
     Tumor i en eller begge eggstokker eller eggledere  
     eller primær peritoneal cancer,med(verifisert)  
     spredning utenfor bekkenet,men begrenset til  
     bukhulen og/eller metastaser til lymfeknuter 
     retroperitonealt(bekken eller para-aortalt) 

IIIA1: Bare positive retroperitoneale lymfeknuter(verifisert) 
               (IIIA1.1-IIIA1.2-IIIA1.3) 
IIIB:    Metastaser på høyst 2 cm i øvre del av buken,med eller uten positive 
                retroperitoneale lymfeknuter 

IIIC:   Metastaser på mer enn 2 cm i øvre del av buken,med eller uten positive  
               retroperitoneale lymfeknuter  (inkludert tumor til lever-eller miltkapsel i parenchym)           



•  Stadium IV: 
    Fjernmetastaser ekskl.peritoneale     
    metastaser 
IVA: Pleuravæske med positiv cytologi 

IVB: Metastaser i parenchym og metastaser til ekstra-abdominale 
organer 
           (inkl.inguinale lymfeknuter og lymfeknuter utenfor bukhulen) 



Histopatologi 

Maligne epiteliale svulster: 
•  Lavgradig og høygradig serøse karsinomer-55% 
•  Mucinøst karsinom (graderes ikke)-13% 
•  Endometroid karsinom, grad 1-3,   -17% 
•  Klarcellet karsinom (graderes ikke)  -8% 
•  Malign Brenner tumor 
•  Blandete typer-5% 
•  Udifferensiert karsinom 
Maligne mesenchymale og epiteliale svulster: 
•  Adenosarkom- bare mesenchymale komponent som er 

malign 
•  Karsinosarkom 



Prognose 
De viktigste prognostiske faktorer er: 

•  Stadium I: Diff.grad,DNA ploiditet og tumorruptur 
•  Stadium II-IV: Mengde resttumor etter primærkirurgi, 

almenntilstand, (alder), histologi 
•  Klarcellet tumor(alle stadier) og mucinøs tumor der det 

foreligger resttumor har dårligere prognose enn andre 
histologiske typer 

•  Forhøyet CA125 etter 2 kurer kan indikere dårligere 
prognose. 

•  BRCA 1-2 bærere synes å ha bedre prognose 



•  5 års overlevelse er på 44,3% (45,1% i perioden 
2008-2012) 

•  Total 5 års overlevelse er ca.50% i følge FIGO 
•  5 års overlevelse er relatert til stadium: 
     - stad.I:   90-86-83%   (st.I A,B,C) 
     - stad.II:  71-66-71%   (st.II A,B,C) 
     - stad.III: 47-42-33%   (st.III A,B,C) 
     - stad.IV: 19% 



Behandling 

        Kirurgi 
        Kjemoterapi 
        Palliasjon 



Kirurgi: 
•  Ved RMI >200 sendes henvisning til gynekologisk 

kreftsenter med spesialkompetanse for primæroperasjon 
•  Viktig for stadieinndeling 
•  Viktig for maksimal tumorreduksjon 
•  Målet er ingen makroskopisk resttumor 
•  Hvis det ikke er mulig å oppnå, tilstrebes resttumor 
     <  1 cm 



Primær kirurgi:(midtlinjesnitt) 
•  Ascites/peritoneal skyllevæske til cytologi 
•  Systematisk gjennomgang og beskrivelse av buken 
•  Grad av adheranser/innvekst/tumorruptur registreres 
•  Uterus med begge adnex og oment fjernes 
•  Suspekte forandringer i hele buken fjernes 
•  Lymfadenektomi i bekkenet og paraaortalt 
•  DNA ploiditet tas ved stadium I 



Ved avansert ovarialcancer(st.II-IV) er 
standardbehandlingen maksimal kirurgisk 
tumorreduksjon etterfulgt av kjemoterapi 
•  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) 

•  Størrelse,lokalisasjon og antall av gjenværende 
tumorforandringer etter operasjonen beskrives 
systematisk 



Ved STIC (serøs tubal intraepitelial carcinoma) følges angitt 
kirurgisk prosedyre over 

•  Skyllevæske er vanligste sted for spredning 
•  Det er ikke påvist at lymfadenectomi og/eller kjemoterapi gir bedre 

prognose hvis kun STIC er påvist 

Ved mucinøs tumor med metastaser bør gastrokirurg konsulteres. 
Appendix fjernes alltid ved mucinøs tumor 



Sekundær kirurgi: 
•  Restaging: Ved antatt benign tumor,der histologien 
     uventet er malign, henvises til gynekologisk  
     kreftsenter for komplett staging og kjemoterapi. 
•  Reoperasjon for å gjøre manglende lymfadenektomi 

anses ikke indisert ved stadium I, høyt differensiert, 
diploid tumor av ikke-klarcellet type,når CT ikke viser 
suspekte lymfeknuter 



Fertilitetsbevarende kirurgi v/
barneønske: 
(ensidig SOE) 
Dårlig prognose? 
•  Stadium IA 
•  Høyt og middels differensiert tumor av ikke klarcellet 

type 
•  Normal ploiditet 
•  Biopsi av normalt utseende kontralateralt ovarium er ikke 

indisert 
•  Ktr.med UL og CA 125 etter vanlige retningslinjer 
•  Gjenværende ovarium vurderes fjernet når barneønske 

er oppnådd 



Komplikasjoner: 
•  Bedret overlevelse ved optimal avansert kirurgi må ses i 

forhold til økt morbiditet og korttids livskvalitet 
•  Postoperativ mortalitet er rapportert fra 1-6% 
•  Alvorlige komplikasjoner inkluderer blødning, 

tromboembolisk sykdom, infeksjon, hjerte-infarkt, 
tarmobstruksjon, viscerale skader, fistler og  

     sårruptur 



Kjemoterapi: 
•  Adjuvant behandling (stadium I) 
•  Avansert ovarialcancer (stadium II-IV) 



    Adjuvant behandling(stadium I): 
•  DNA-ploiditetsundersøkelse gjøres på alle 
•  Ved diploid tumor og høy eller middels 

differensiering ,samt gjennomgått fullstendig 
stagingoperasjon, anses pasienten som ferdigbehandlet 

•  Ved aneuploid tumor, samt pas.med lite differensiert eller 
klarcellet tumor, bør det vurderes adjuvant postoperativ 
behandling 

•  Standardbehandling: Paclitaxel/Carboplatin,6 kurer med 
3 ukers intervaller 

•  Ved mucinøs tumor gis ikke adjuvant behandling 



   Avansert ovarialcancer (stadium II-IV): 
•  Standardbehandling er maksimal kirurgisk 

tumorreduksjon etterfulgt av kjemoterapi 
•  Hos pas.med kontraindikasjon mot primærkirurgi skal 

neoadjuvant kjemoterapi vurderes 
•  Standardbehandling (bortsett fra mucinøs tumor) 
     er kombinasjon med Paclitaxel/Carboplatin,6 kurer  
     med 3 ukers intervaller 
•  Ved høy alder og redusert allmentilstand kan enkelt  
     stoff være aktuellt f.eks.med Carboplatin 
•  Ved alvorlig nevropati skiftes til Docetaxel 



•  Avastin (bevacizumab) har i 2 prospektive,randomiserte 
studier (GOG-218 og ICON7) vært gitt i tillegg til 
standardkjemoterapi og etterfulgt av 
vedlikeholdsbehandling i 12-15 mndr. 

•  Vist en forlengelse av tiden til progresjon 
•  Særlig aktuellt for pasienter i stadium IIIC med resttumor 

på 1 cm eller mer etter operasjonen, samt alle operert 
med stadium IV 

•  Anbefalt dose er 7,5 mg/kg hver 3.uke 



Behandling av tilbakefall/
residiv 

            Kirurgi 
            Kjemoterapi 
            -sensitive residiver 
            -resistente residiver 
            Stråleterapi 



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 
kjemoterapi 

•  PET CT kan være aktuellt 



Kjemoterapi: 
     Sensitive residiver: Sensitive for platinumbehandling 
•  Kommer sent (minst 6 mndr) etter opphør av 

platinumbasert behandling 
•  Gjentatt behandling med platinumbasert 

kombinasjonskjemoterapi er standarden. 
     Slik behandling gir økt overlevelse og er 
kostnadseffektiv 
•  Som supplement til platinum kan ulike stoffer anvendes

(taxaner,pegylert liposomal doxorubicin eller 
gemcitabin).Det må tas hensyn til pasientens 
almentilstand,gjenstående bivirkninger etter tidligere 
kjemoterapi,samt ønsker med henblikk på hårtap 



•  Vedlikeholdsbehandling med olaparib (Lynparza) monoterapi 
til pasienter med tilbakefall av platinumsensitiv høygradig 
serøs eggstokkreft,og særlig hos de BRCA-muterte,er vist å gi 
signifikant lenger progresjonsfri overlevelse enn placebo  

•  Vedlikeholdsbehandling har vist progresjonsfritt intervall på  
     7 mndr 
•  Godkjent i beslutningsforum 19.10.15 
•  Første PARP-hemmer på markedet. 
•  Fungerer ved å hindre reparasjon av skadet DNA 
•  Målrettet behandling som dreper kreftceller 
•  Til en viss grad blir også normale celler påvirket noe som viser 

seg gjennom bivirkninger 



Resistente residiver: 
•  Defineres som progresjon av sykdom under behandling 

eller innenfor 6 mndr etter avsluttet platinum-basert 
behandling. 

•  Da kan andre cytostatika vurderes,f.eks. 
     Doxorubicin,ukentlig Paclitaxel eller 
     Gemcitabin 
•  Tamoxifen(20-40 mg) kan ha en stabiliserende virkning 
•  Ved refraktær ascites-og/eller pleuravæske anbefales  
     Avastin (2,5 mg/kg/uke). 
•  Instillasjon av Mitoxantron kan også vurderes 



Stråleterapi: 
•  Ved tilbakefall av epitelial ovarialcancer og tubecancer er 

strålebehandling sjelden indisert 
•  I enkelte tilfeller kan det være aktuellt å gi palliativ 

strålebehandling 
•  Dette gjelder tumor som har brutt gjennom til vagina og 

gir blødningsproblemer 
•  Strålebehandling er også aktuellt ved skjelettmetastaser 

og hjernemetastaser(solitære metastaser kan henvises 
til nevrokirurg) 



     Oppfølging og kontroller(veiledende): 
     Individualiseres i forhold til prognose,symptomer og  
     komorbiditet 
•  3-4 måneders intervall første 2 år 
•  6 måneders intervall fra 3-5 år 
•  Kontroll etter >5 år individualiseres 
•  CA 125,UL og klinisk us. 
•  Mistenkt residiv verifiseres med CT og event.cyt/hist 
•  Oppfølging kan ha betydning for tiltak vedrørende 

somatiske 
     senfølger etter kirurgi og kjemoterapi
(fatique,angst,depresjon) 



IKKE-EPITELIAL 
OVARIALKREFT 

     Maligne svulster som utgår fra germinalceller eller 
     stromaceller 
•  Ca.10% av alle ovarialcancere. Ca.45 tilfeller pr.år 
•  Germinalcelletumorer (3%) 
      (Dysgerminomer,Embryonalt 
carcinom,Chioriocarcinom,Endodermal 
       sinustumor,Polyembryom,Gonadoblastomer,Teratomer) 
•  Stromacelletumorer (5-8%) 

    (Granulosacelletumorer,Thecomer-fibromer,Blandede tumorer) 

•  Andre 
      (Sertoli-Leydigcelletumorer,Gynandroblastomer) 



•  Germinalcelletumorer (ukjent etiologi) 

    - utvikles til foster/placentalignende strukturer, 
        vokser udifferensiert eller etterligner  
        ekstraembryonale strukturer(plommesekk) 
     -  veldig heterogen gruppe 
     -  maligne teratomer er veldig sjeldne 
     -  forekommer hos yngre.Sjelden over 30 år 
     -  hos kvinner <30 år vil 70% av alle ovarialtumorer 
være  
        germinalcelletumor 



•  Stromacelletumorer(ukjent etiologi) 

    - Granulosacelletumorer utgjør ca.70% 
     -  Ses i alle aldersklasser og deles i en adult(95%) og 
        en juvenil form(5%) 



       Diagnostikk:  
    - s-AFP,HCG,NSE 
    -  event.østradiol,testosteron,progesteron,LH,FSH, 
       prolaktin,inhibin,AMH 
   -   ofte mer solide på UL 
   -   bekkensmerter hos 85% 
(kapseldistensjon,nekrose,ruptur) 
     - blødningsuregelmessigheter 
   -   obs.ved pubertas precox 



    Behandlingsprinsipp for non-epiteliale tumorer 
•  Germinalcelletumor 
    - Kirurgi (ofte fertilitetsbevarende) 
    -  Kjemoterapi ( 3 BEP kurer),st.>1c 

•  Stromacelletumor 
    - Kirurgi 
    -  Begrenset kjemosensitivitet 
    -  Kjemoterapi gis kun ved residv? 



Prognose: 
-  98% 5 årsoverlevelse ved st.I 
-  95% 5 årsoverlevelse ved avansert sykdom 
-  Ved residiver er prognosen generelt dårlig 
-  Rapportert normal fertilitet og 96% 5 års overlevelse 
     etter fertilitetsbevarende kirurgi og 3 BEP kurer 
-    Ikke rapportert økt forekomst av fosteranomalier 



   Oppfølging og kontroller: 
-   De fleste residiver kommer innen 1-2 år,men især 
     granulosacelletumorer kan residivere etter flere tiår 
-  Ktr.hver 3.mnd i 2 år, deretter hver 6 mnd inntil 5 år 
-  Deretter årlig resten av livet 



BORDERLINE TUMOR OVARI
(BOT) 

•  Carsinom med lavgradig malignitetspotensiale (FIGO) 
•  Utgår fra overflateepitelet i ovariene 
•  Insidens 5,3 pr.100.000 kvinner. Økende siste 10 år 
•  90% diagnostiseres i tidlig stadium 
•  Total 5 årsoverlevelse er 90-100% 
•  Ikke arvelig 
•  Serøse og mucinøse typer 
•  Mulig «serøse cyster (cystadenomer) kan utvikle seg til «lavgradige» 

serøse karsinomer. 
•  Behandling:   Kirurgi-JA      Cytostatika-NEI 
      (unntak residiv i form av cancer) 
•  Lymfadenektomi ingen plass 
•  Langsomt voksende tumor gir risiko for sent residiv 
•  Residiv kan foekomme veldig sent  



Arvelig gynekologisk kreft 

     Ovarialcancerpasienter skal tilbys BRCA   
     mutasjonstesting da 13% er bærere 
1.  Skal tilbys målrettet BRCA assosiert 

behandling 
2.  Oppfølging m.t.p.brystkreftrisiko 
3.  Familien tilbys genetisk utredning og 

medisinsk  
      oppfølging 



•  Arvelig bryst – eggstokkkreft syndromet 
    ( BRCA-1/BRCA-2) 
•  Arvelig tarmkreft/Lynch syndromet 



       Arvelig bryst-eggstokk kreft syndrom: 
•  Livstidsrisikoen for brystkreft ved BRCA-1 er 50-80 

% 
•  Livstidsrisiko for eggstokk kreft ved BRCA-1 er 

30-40 % 
      (HGSC-utviklet fra tube) ( 50-55 årsalder) (Ikke dokumentert 
øket  
       risiko andre origo) 
•  Livstidsrisikoen for brystkreft ved BRCA-2 er 40-80 

% 
•  (brystkreft hos menn-6% og prostatakreft 3-16%) 
•  Livstidsrisikoen for eggstokk kreft ved BRCA-2 er 

15-25 % 
       ( 55-65 års alder) (økt risiko for pancreas og melanom) 



      Kliniske kjennetegn på familie med arvelig bryst-og 
eggstokk 
      kreft: 
•   En med eggstokk kreft uansett alder 
•   Bryst og eggstokk kreft hos samme kvinne 
•   En eller flere med premenopausal brystkreft 
•   To eller flere med post-menopausal brystkreft 
      og en med eggstokk kreft  
•   Bilateral brystkreft 
•   Ung alder ved brystkreftdiagnose (<50 år)  
•   Opphopning av kreft i familien (eggstokk,bryst,prostata) 
•   Brystkreft hos menn  



     Info til pasienten: 
•  Genetisk veiledning/testing 
•  Info om muligheten for profylaktisk BSOE 

m/hormonsubstitusjon 
•  Optimale tidspunkt er ikke velbelyst 
•  Inntil 40 års alderen er risikoen lav,også 

hos høyrisikokvinner 
•  Ønsker man en optimal risikoreduksjon for 

å utvikle brystkreft bør sannsynligvis 
inngrepet utføres innen 35 års alder 



Lynch syndrom/Hereditær nonpolyposis colorectalcancer
(HNPCC) :  
     1-3 % av pasienter med colorectalcancer har Lynch syndrom 
     Skyldes nedarvet genfeil i ett av fire reparasjonsgener 
     Kriterier for mistanke om Lynch syndrom: 
•   > 3 syke* 
•  2 generasjoner 
•  1 syk*< 50 år 
•  2 syke må være førstegradsslektninger 

•  Livstidsrisiko for ovarialkreft er 10-15% 
•  Alder 40-45 år 
•  Hyppigst er mucinøse,endometroide og klarcellet type 
•  Eggstokk kreft forbundet med Lynch syndrom innebærer høyere 

overlevelse enn ved sporadisk kreft 



            Kreftrisiko ved HNPCC/Lynch syndrom 



Retningslinjer for kontroll ved Lynch syndrom 
(individuellt opplegg): 

1.     Gynekologisk us.årlig (30-35 årsalder) 
•    UL av endometriet/ovariene  
•    Endocyt/hist 
•    CA 125 ,HE4, CEA 
2.   Gastroscopi/colonoscopi hvert 2.år 
3.    Preventive tiltak: 
       Gestagen IUD? 
       Hysterectomi + BSO ved menopause                                         



Profylakse: 
•  BSOE har dokumentert effekt 
•  Etter BSOE avsluttes kontroller 
•  Ved BRCA1 vurder BSOE før 40 års alder 
•  Alder for BSOE bør vurderes i sammenheng med utført mastektomi  
•  Ved BRCA2 vurder BSOE fra 40 års alder p.g.a.reduksjon av 

brystkreftrisiko,men kan vurderes utsatt til etter 45 års alder,særlig 
hvis utført profylaktisk mastektomi 

•  P-piller reduserer risiko for ovarialkreft med  opptil 50% ved 
BRCA1/2,særlig etter 30 års alder 

•  Hysterektomerte (inkl.tuber) med bevaring av ovarier gir redusert 
ovarialkreft risiko 

•  Amming gir redusert risiko for eggstokk kreft hos BRCA1,men ikke 
signifikant reduksjon hos BRCA2    



Hormonerstatning(HRT) 

•  HRT må diskuteres med onkolog ved brystkreft 
•  Ved premenopausal BSOE bør østrogen/

progesteron erstattes(event.gestagenspiral og 
østrogenplaster) 

•  Kvinnen bør følges til optimal erstatning er 
oppnådd 

•  Testosteron og østrogen for libidobesvær 



FREMTIDEN 
•  Tiltrods for stadig utvikling av nye kirurgiske 

teknikker og kjemoterapiregimer er 
overlevelsesfrekvensen for EPITELIAL 
OVARIALCANCER fremdeles < 45% 

•  Nye strategier må bli tatt i bruk hvis 
overlevelsesfrekvensen skal bedres. 

•  Introduksjon av mer målrettet behandling og 
individualiserte behandlingsregimer så vel som 
immunterapi kan i fremtiden bidra til endring 



Definisjon: Utgår fra endometriet 
Forekomst:  
•  Den 4.hyppigste kreftformen hos kvinner i Norge 
•  I perioden 2008-2012 ble det diagnostisert 716 nye 

tilfeller pr.år  
•  I 2014 fikk 727 kvinner livmorkreft 
•  I 2015 fikk 729 kvinner livmorkreft 
•  Incidens: Ca.16,1 nye tilfeller per 100.000 kvinner per år 
•  Sykdommen rammer i hovedsak eldre kvinner, men 

forekommer også hos premenopausale 
•  Gjennomsnittsalderen ved diagnose er 65 år 

LIVMORKREFT
(ENDOMETRIECANCER) 



Forekomst: 



Etiologi 

•  Sporadisk form: Ukjent,se risikofaktorer 
•  Arvelig form: Nedarvet mutasjon i DNA reparasjonsgener 

(Lynch syndrom/HNPCC) 



Risikofaktorer 
•  Langvarig ensidig østrogenpåvirkning (endogen/

eksogent) 
•  Høy alder 
•  Lav paritet 
•  Overvekt 
•  Diabetes mellitus 
•  Polycystisk ovariesyndrom 
•  Østrogenproduserende svulster 
•  Antiøstrogenbehandling (Tamoxifen) ved brystkreft  
•  Strålebehandling øker i lett grad risikoen for senere 

sarkomutvikling i det strålebehandlede området 

•  Bruk av P-piller av kombinasjonstypen reduserer derimot i betydelig grad 
risikoen for endometriecancer 





Diagnostikk og utredning 

Tidlig diagnostikk/screening: 

•  Livmorkreft gir oftest symptomer og oppdages i et tidlig 
stadium hvor det er stor sannsynlighet for helbredelse 

•  Det er ikke dokumentasjon for noen gevinst av 
masseundersøkelse for livmorkreft 



Symptomer: 

•  Postmenopausal blødning 
•  Menometrorraghi 
•  Fluor vaginalis 
•  Smerter i ryggen 
•  Smerter/trykkfølelse i bekkenet 
•  Hovne ben/ødem 
•  Ufrivillig vekttap 
•  Generell tretthetsfølelse 
•  Kronisk hoste 



Utredning: 
•  Vag.UL+gu 
•  Prøve til histologi fra vag.slimhinne (pipelle) 
•  Ved konstatert livmorkreft må det innhentes opplysninger om  
    - histologisk subtype 
    - differensieringsgrad 
    - event.ploiditet 
    - infiltrasjon i cervixstroma 
•  Event.fraksjonert abrasio 
•  MR bekken (infiltrasjonsdybde i myometriet+ cervixaffeksjon) 
•  CT thorax,abdomen,bekken (best kartlegging ved metastaser) 
•  Cystoscopi/rectoscopi/coloscopi ved event.mistanke om infiltrasjon av 

naboorganer 
•  Høy og middelsrisikopasienter videresendes til gyn.onkologisk avdeling 



Klinikere bør informere postmenopausale kvinner 
som tar Tamoxifen om: 
1.  Risikoen for endometrieproliferasjon 
2.  Risikoen for endometriehyperplasi 
3.  Risikoen for livmorkreft 
4.  Rutinemessig gyn.us med ultralyd er ikke nødvendig 

hos kvinner uten gynekologiske symptomer 
5.  Ved unormal vaginalblødning,blodig utflod bør 

pasienten henvises snarlig til gynekolog 



Differensialdiagnoser 

•  Endometriehyperplasi med atypi 
•  Primær eggstokkreft eller egglederkreft med spredning til 

endometriet 
•  Primær kreft i livmorhals med infiltrasjon i endometriet 
•  To primærcancere i genitalia interna samtidig 
•  Inflammatoriske forandringer i endometriet 



Råd til primærlegene 

      Indisert med vevsprøve ved 
     -menoraghi 
     -metroraghi 
     -endret blødning perimenopausalt 

       Liberal henvisningspraksis ved 
      -postmenopausal blødning 



Stadieinndeling etter FIGO 
(2009) 

•  Stadium I     Tumor begrenset til livmor 
•  Stadium IA   Tumorinfiltrasjon<50% av myometriet. Kun slimhinne i 

cervicalkanalen 
•  Stadium IB    Infiltrasjon>50% av myometriet 
•  Stadium II     Tumorinfiltrasjon i cervical stroma 
•  Stadium III    Lokal eller regional spredning av tumor 
•  Stadium IIIA  Infiltrasjon av serosa og/eller adnexene 
•  Stadium IIIB  Infiltrasjon i vagina og/eller parametriet 
•  Stadium IIIC  Metastaser til bekken- og/eller paraaortale lymfeknuter 
                      IIIC1Metastase til lymfeknute i bekkenet 
                      IIIC2Metastase til lymfeknute paraaortalt 
•  Stadium IV   Tumor infiltrerer blære og/eller tarmslimhinne,og/eller 

fjernmet. 
•  Stadium IVA  Infiltrasjon av blære og/eller fjernmetastaser 
•  Stadium IVB  Fjernmetastaser inkludert intraabdominale metastaser og/eller 
                              metastaser til inguinale lymfeknuter 





Stadium II: 

•  Ved makroscopisk synlig tumorvev på livmorhals må 
mulighet for livmorhalskreft overveies 

•  MR er da til god hjelp 
•  OUS foretar da radikal hysterectomi +BSOE+bekken og 

paraaortalglandelsampling 
•  Alle tilbys kjemoterapi 



Stadium III-IV: 

•  Svært heterogen gruppe av tumorer,der den 
primære utredningen har påvist spredning 
utenfor livmoren i noen tilfeller,mens andre får 
dette påvist ved den histologiske undersøkelsen 
etter operasjonen for formodet stadium I 



Spredningsmønster for kreft i 
livmoren 

    På diagnosetidspunkt er endometriekreft 
oftest  
    begrenset til livmor med 65-70% i stadium I 

•  Direkte spredning med innvekst  gjennom 
uterinveggen og ned i livmorhals og videre til 
parametrier eller bukhulen 

•  Kan også spre seg til skjeden 
•  Spredning til bukhulen via eggledere 
•  Lymfogen spredning til bekkenveggen eller 

paraaortalt 
•  Hematogent til lunge og lever 



Histologisk klassifikasjon
(gradering) 

•  Høyt differensiert (grad 1) 
•  Moderat differensiert (grad 2) 
•  Lavt eller udifferensiert (grad 3) 



Endometriekreft/histologi
(WHO) 

•  Endometroid adenokarsinom (75-80%)-type I 
•  Adenokarsinom m/plateepiteldifferensiering 
•  Adenokantom 
•  Adenoskvamøst karsinom 
•  Serøst papillært karsinom (<10%) 
•  Klarcellet karsinom (4%) 
•  Karsinosarkom (karakteriseres som blandede)(3-4%) 
•  Mucinøst  karsinom (1%) 
•  Plateepitelkarsinom(<1%) 
•  Blandet karsinom (10%) 
•  Udifferensiert 



Type I/Endometroid adenokarsinom: 
•  Forekommer helst hos perimenopausale kvinner. 
•  Den er hormonpåvirkelig og kan ses ved langvarig 

endogen eller eksogen hormonpåvirkning 
•  Generellt god prognose,men lavt differensierte tumorer 
     (grad 3) har noe dårligere prognose enn type II tumorer 

Type II: 
•  Ses helst hos eldre kvinner (>60 år) uten tegn på 

langvarig østrogenstimulering 
•  Består hovedsakelig av serøst papillært adenokarsinom 

og klarcellet adenokarsinom 



Blandet epitelial-og mesenkymal tumor: 
•  Disse omfatter karsinosarkom som inneholder 

maligne epiteliale samt sarkomatøse elementer 
•  Karsinosarkomer klassifiseres som blandete,men 

oppfattes i dag som varianter av 
     endometriesarkom. De ses oftest hos eldre, 
     postmenopausale kvinner og har meget dårlig  
     prognose   
•  Metastaserer lett til lymfeknuter 



     Sarkomer: 
•  De vanligste typer sarkomer er leiomyosarkomer og 

endometriestromasarkomer,men alle mykdelssarkomer 
kan opptre i uterus. 

•  Sarkomer har en biologi som er helt forskjellig fra 
karsinomer. 

•  De vesentligste forskjeller er at sarkomer nesten aldri 
metastaserer til lymfeknuter,men metastaserer til 
implantasjon i peritoneum ved søl.Det er helt avgjørende 
å ta hensyn til dette ved kirurgi. 



    Gynekologisk patologi: 
•  Det kreves bred erfaring i gynekologisk patologi 

for å kunne angi riktig subgruppe 
•  Immunhistokjemiskundersøkelse 
    (p53,østrogenreceptor,progesteronreceptor)  
    og DNA ploidiundersøkelse kan hjelpe 
    patologen i å diagnostisere og prognostisere 
disse 
    subtypene 



Endometriecancer 
Tradisjonell behandling 

•  Stadium I lavrisiko: Hysterektomi +BSOE 
•  Stadium I høyrisiko: Hysterektomi+BSOE

+lymfeknutesampling 
•  Omentreseksjon/biopsi ved klarcellet/serøs histologi 
•  Stadium II: Radikal hysterektomi+ lymfeknutesampling 
•  Stadium>II: Radikalkirurgi hvis mulig 
•  Inoperabel:Cytostatika/hormonbehandling 
•  Palliativ strålebehandling event.aktuelt ved blødning 



Behandling i henhold til stadium 
(risikogrupper) 

STADIUM I:   
                                                                                                   FIGO 1A             
FIGO1B 
Endometroid adenocarsinom,høyt/middels diff.        Lav risiko           
Middels 
Endometroid adenocarsinom,lite diff.                               Middels             
Høy 
Klarcellet,serøs pappilært eller udiff.carcinom 
eller carcinosarcomer                                                             Høy                    
Høy 

Ved lavrisiko endometriecancer : Hysterektomi + BSOE 
Ved middelsrisiko endometriecancer: 
Lymfeknutesampling,ploidundersøkelse og hormonreseptorstatus i tillegg 

Ved høyrisiko endometriecancer: Vurderes lymfeknutetoilett i bekkenet og 
paraaortalt dersom pasienten kan tåle det selv om effekten på overlevelse 
ikke er dokumentert 
Omentreseksjon anbefales ved seropapillære og klarcellede tumorer 



•  Anbefaler i dag å fjerne tumorvev i størst mulig grad ved 
kirurgi og deretter gi kjemoterapi 

•  Et alternativ er å gi neoadjuvant kjemoterapi,etterfulgt av 
kirurgi 

•  Vurderes tumor å kunne fjernes fullstendig ved kirurgi 
velger OUS å operere først 



    Operasjonsmetoder: 
•  Laparatomi 
•  Laparoscopisk kirurgi 
•  Robotassistert kirurgi 





Adjuvant behandling 

•  Svært varierende praksis p.g.a.manglende evidens 
•  Anbefales fra stadium I middels/høy risiko 
•  Aktuell behandling er cytostatika,ekstern 

strålebehandling og vaginal brachyterapi 



    Cellegift: 
•  6 kurer Carboplatin og Paclitaxel 
•  Gis hver 3.uke,totalt 6 kurer 
•  Særlig aktuellt for pas.med tumor grad 3 og innvekst i 

myometriet på 50% eller mer 
•  Alle pasienter med type 2-tumorer 
•  Alle pasienter med karsinosarkom 



Glandelstaging 

     Risiko for lymfeknutemetastaser er: 
•  Ca.5 % i lavrisikogruppen 
•  Ca.10% i mellomrisikogruppen 
•  Ca.25% eller høyere i høyrisikogruppen 



•  Glandelstaging er omstridt og har i 2 randomiserte 
studier vist seg å ikke øke overlevelsen 

•  Ved OUS gjøres bekken og paraaortal glandelstaging på 
alle pasienter i høyrisikogruppen og pasienter i FIGO 
stadium1B,grad 2 eller 3,samt pasienter med 
karsinosarkom 



Hvem skal viderehenvises 
sentralt 

  Mellom og høy risikopasienter i antatt  
  FIGO stadium I og alle pasienter med 
FIGO  
  stadium>1 



Prognose for kreft i livmor 



    Kjente prognostiske faktorer 

•  Alder,paritet 
•  FIGO stadium,tumorstørrelse 
•  Histologisk type og grad, karinfiltrasjon 
•  Ploidi,hormonreseptorkonsentrasjon 
•  Proliferativ aktivitet i tumor (Ki-67), 
•  Patologisk uttrykking av tumorsupressorgenet p53 



Oppfølging og kontroller etter 
kurativ behandling 

•  Gevinsten av rutinektr. er dårlig dokumentert  
•  Det er vist at rutinekontroller i liten grad fanger opp 

asymptomatiske residiv (Vistad et al) 
•  Viktig med oppfølging for de med kurativ intensjon etter 

residivbehandling. 
•  Det er især lav-og mellom risikogruppen og de som får 

vaginale residiver 



•  Individuelt tilpasset oppfølging med hensyn til pasientens 
livskvalitet vektlegges, særlig der residiv ikke kan ha et 
kurativt siktemål 

•  Kvinnene bør, uavhengig av kontrollopplegg, gis info om 
å ta kontakt med lege ved blødning mellom kontrollene 

•  Rutinekontollene kan i samråd med pasienten 
gjennomføres hos fastlege,gynekolog eller 
spesialavdeling 



•  Grupper som ut fra tidligere behandling, alder og 
almentilstand potensielt kan tilbys kurativ behandling ved 
et lokalt residiv, bør kontrolleres av gynekolog 



     Veiledende kontrollintervall,særlig for de 
      med kurativ sikte: 
•    1.og 2.år: 3-4 kontroller årlig    
•    3.til 5.år: hver 6 mnd 
•    deretter årlig kontroll eller individuell 
       tilpasning 



Residiv 
•  Ca.70% av residivene kommer innen 3 år etter 

primærbehandlingen 
•  Vanligste lokalisasjoner ved residiv: 
    - bekken 
    - øvre abdomen 
    - lunge 
    - lever 
    - skjelett 
    - hjerne (sjelden) 



         Endometroid tumor FIGO st. IA,grad 1-2 dvs.  
        lavrisikogruppe 
•      Hyppigheten av residiv er 5-7% 
•      Hyppigst lokalisert til skjede eller bekken 
•      Kan behandles med stråleterapi med godt 
         resultat 
•      Gis ikke adjuvant behandling til denne 
         gruppen ved OUS  



    Endometroid tumor i FIGO st.1B, grad 1-2,samt st.
1A,grad 3, 
    dvs.mellomrisikogruppe 
•  Hyppigheten av residiv er ca.10% 
•  Hyppigst lokalisert til skjede og bekken 
•  Kan behandles med stråleterapi med godt resultat 
•  Anbefales ikke å gi adjuvant behandling til disse ved 

OUS 



     Endometroid tumor FIGO st.1B,grad 3,dvs. 
høyrisikogruppe 
•  Hyppighet av residiv er ca.25% 
•  Dels lokalisert til bekkenet og dels utenfor bekkenet 
•  Adjuvant stråling mot bekkenet reduserer hyppigheten 

av lokale residiver, men øker ikke overlevelsen 



     Serøst papillære, samt klarcellete tumorer har en høy 
risiko   
     for residiv i så vel FIGO st.IA som IB, 
     dvs.høyrisikogruppe 



Behandling av residiv 

    Klargjøre om behandlingen har kurativ,  
     livsforlengende eller palliativ intensjon 
    Kirurgi: 
•  Bekkeneksenterasjon kan være aktuelt ved isolert, 

sentralt residiv i tidligere strålebehandlet område 
•  Vurderes ved solitær hjerne,lunge og levermetastase 

    Aktuell palliativ kirurgi: 
•  Avlastende stomi fra urinveier/tarmsystem 
•  Ved truende fraktur 



    Strålebehandling: 
•  Ved lokoregionalt bekkenresidiv hos pasienter uten 

tidligere strålebehandling 
•  Kombinasjon av vaginal brachyterapi og ekstern 

bestråling 
•  Aktuellt ved metastaser(skjelett,lunge,CNS) 



    Medikamentell behandling: 
•  Hormonbehandling 
•  Kjemoterapi 



Hormonbehandling: 
•  Høydose gestagenbehandling er ofte første valg ved 

høyt og middelsdifferensierte reseptorpositive 
adenokarsinomer 

-    Medroxyprogesteron 
-  Megestrol 

•  Andre medikamenter er også aktuelle 
-  Tamoxifen (med anti-østrogen effekt)  
-  Letrozol     (aromatase-hemmer ) 



Kjemoterapi: 
•  Ved receptornegative svulster anbefales kjemoterapi til 

de som kan tåle det 
•  Gevinsten av behandling utover førstelinje er enda mer 

usikker 
•  For andrelinjebehandling foreligger ingen etablert klinisk 

standard for behandling 
•  Platinumbaserte regimer,antracykliner og taxaner er 

mest vanlig brukt alene eller i kombinasjon 
•  Tumorrespons er godt dokumentert og gir lengere tid til 

progresjon,men det er usikker effekt på overlevelse 



    Veiledene kontrollintervall,særlig for de med 
et 
    kurativt sikte ved residivbehandlingen 

•  Første 2 årene: 3-4 ktr.årlig 
•  Fra 3.t.o.m.5.året: hver 6.mndr 
•  Etter 5 år: Ktr.årlig eller individuell tilpasning 
•  Rtg.thorax tas hvert år (?) 
•  Klinisk us,inkludert gyn.us + cyt fra vag.toppen (ikke hos 

strålebehandlede) 
•  Kan suppleres med CT på indikasjon 
•  Ved residiv tas biopsi 



Genetikk 

1.  Arvelig endometriekreft 
2.  Kriterier for henvisning til genetisk veiledning og testing 
3.  Profylakse 



1.  Arvelig endometriekreft 
•    Er en del av Lynch syndrom(HNPCC) 
•    Syndromet gir nedarvet øket risiko for hovedsakelig 
       colorektalkreft-og endometriekreft,men også for kreft i  
       GI traktus,ovarier,øvre urinveier og spinocellulær 
hudkreft 
•    Livstidsrisiko for endometriekreft varier fra 40-60% 
•    Gjenomsnittlig debutalder er 50 år 
•    Over 75% diagnostiseres i stadium I 
•    Forekomst av Lynch syndrom er usikker,men anslått til 
       1/2000 



2.Kriterier for henvisning til genetisk veiledning 
    Til sammen 3 syke familiemedlemmer (colorectal eller 
    endometriecancer) over 2 generasjoner: 
    - to må være førstegradsslektninger 
    - en av disse må ha fått diagnosen før 50 års alderen 
    Disse kriteriene fanger opp 60% av tilfellene av 
HNPCC- 
    syndromet 

    Genetisk test: Kvinne med mistanke om arvelig 
    endometriekreft,Lynch syndrom,kan henvises genetiker    

    Oppfølging: Hvert 2.år-colonoscopi og 
event.gastroscopi 
                           Årlig gynekologsik us fra 30-35 årsalder 



3.    Profylakse 
•      Effekt av gestagen spiral er ikke dokumentert 
•      Hysterectomi inkludert tuber event.BSOE bør vurderes 

ved 
         45-50 års alder,avhengig av familiehistorie/type 
mutasjon 
•      Riktig alder for hysterctomi diskuteres 



Trøtthetsfølelse før,under og 
etter kreftbehandling (fatique) 
•  Kreftsykdommen i seg selv 
•  Gjennomgått opersjon 
•  Pågående eller nylig avsluttet cellegiftbehandling 
•  Pågående eller nylig avsluttet strålebehandling 
•  Uttalt anemi 
•  Smerter og kvalme 
•  Feber eller infeksjon 
•  For lavt væske eller matinntak 
•  Søvnforstyrrelser 
•  Bekymringer,vedvarende uro/

engstelse,»stress»,depresjon 



Lymfødem etter 
kreftbehandling 

•  Oppstår som regel i løpet av de første 2-3 årene etter 
kreftbehandlingen 

•  Redusert drenasje av lymfevæske som gir hevelse. Blir 
ofte kronisk 

•  Kan øke i omfang hvis man ikke får behandling  
•  Strålebehandling i kombinasjon med operasjon kan ofte 

øke risikoen for lymfødem 
•  Overvekt,solbrenthet og infeksjoner i området lokalt kan 

gi økt risiko for lymfødem 



Febril neutropeni 
•  Benmargen er et av kroppens mest aktive proliferative vev og 

derfor svært utsatt for effekt av cytostatika 
•  Leukopeni øker faren for alvorlige infeksjoner,mest uttalt etter 

5-15 dager for de fleste cytostatika 
•  Definisjon neutropeni:<1x109 neutrofile granulocytter/L i blod 
•  Overhengende infeksjonsrisiko ved < 0.1x109 

•  Definisjon neutropen feber:  Neutropeni + en enkel 
temperaturmåling over 38,5 0C eller 2 målinger over 380C 
med 2 timers mellomrom 

•  Febril neutropeni kan være livstruende 
•  Alle pasienter med febril neutropeni innlegges 



Rett til kontaktlege ved 
sykehuset 



                 Takk for oppmerksomheten 


