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Introduksjon 

Det reviderte 2018 International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) systemet 

for livmorhalskreft inkorporerer radiologiske funn i stadieinndelingen. Vi ønsket å måle 

interobervatørsamsvar for MR-baserte FIGO parametere, og evaluere deres prognostiske 

verdi i relasjon til kliniske/histopatologiske markører. 

Metode 

Totalt 416 kvinner med histologisk verifisert livmorhalskreft som hadde fått utført MR 

bekken før behandling ble inkludert i denne retrospektive studien. MR bildene ble beskrevet 

av tre radiologer, uavhengig av hverandre og blindet for klinisk informasjon. Det ble brukt et 

standardisert skjema som inkluderte MR-parametere relevante for 2018 FIGO 

stadieinndelingssystemet. Interobservatørsamsvar ble beregnet med kappa koeffisient (κ). 

Den prediktive og prognostiske verdien av MR-parameterne ble utforsket ved hjelp av ROC 

analyser og Kaplan–Meier med log-rank tester, og videre analysert i relasjon til 

kliniske/histopatologiske markører. 

Resultater 

Det var høy grad av enighet mellom de tre radiologene for følgende MR-baserte 

stadieinndelingsparametere; tumorstørrelse >2 cm (κ=0.80), tumorstørrelse >4 cm (κ=0.76), 

tumorstørrelseskatagorier (≤2 cm; >2 og ≤4 cm; >4 cm) (κ=0.78), parametrieinfiltrasjon 

(κ=0.63), vaginal nedvekst (κ=0.61) og lymfeknutemetastaser (κ=0.63). Økende 



tumorstørrelseskategori (≤2 cm; >2 og ≤4 cm; >4 cm) var assosiert med trinnvis redusert 

overlevelse (P≤0.001 for alle). Svulster med MR-basert størrelse >4 cm og 

parametrieinfiltrasjon var assosiert med aggressive egenskaper, og inkorporering av disse 

MR-baserte parameterne bedret risikostratifisering av pasientene sammenliknet med klinisk 

stadieinndeling alene. 

Konklusjon 

Det var godt interobservatørsamsvar for sentrale MR-baserte 2018 FIGO 

stadieinndelingsparametere. MR bedret identifisering av pasienter med aggressive 

tumoregenskaper og redusert overlevelse. Funnene understøtter viktigheten av MR for 

presis stadieinndeling og valg av behandling ved livmorhalskreft. 
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