
Case

• Woman aged 60, postmenopauzal bleeding.

• Currettage: serous adenocarcinoma

• Hysterectomy with bilateral adnexectomy omentectomy,
lympadenectomy and peritoneal biopsies and abdominal
lavage.



Curettage serous carcinoma



T09-05711



Metastasis serous carcinoma fallopian tube to  

endometrium



Endometrial carcinoma and fallopian tube  
adenocarcinoma

• Woman 62

• Postmenopausal bleeding

• Currettage, adenocarcinoma

• Hysterectomy and BSO



T09-13684, metastasis End. Ca. to tube.



T09-13684, metastasis endometrial  

carcinoma to tuba.



Helpt IHC?

• Tuba sereus ca. altijd WT1 positief

• Deel sereuze tumoren endometrium WT1 negatief.



Sereus versus endometrioid

• P53, 90%

• P16, 90%

• ER/Pr, 20-50%

• Verlies PTEN, 5%

• IMP2, 80-95%

• IMP3, 60-90%

• AMACR, 8%

• HNF1b, 50%

• P53, EC graad III, 35%

• P16, 30%

• ER/PR, 40-80%

• Verlies PTEN, 70%

• IMP2, 20%

• IMP3, 20%

• AMACR, 6%, Clearcel 75%

• HNF1b, 25%, CC 83%



EC graad 3 versus sereus ca.

• Aanwezigheid van een laaggradige component of  
voorloperstadium in de vorm van hyperplasie. Echter sereus ca  
kan door tumorprogressie uit een EC ontstaan.

• Mucineuze of squameuze differentiatie.



Glandulaire variant sereus versus endometrioid

• Kernmorfologie als sereus.

• Tufting en loslaten van cellen

• Spleetvormige limina

• Bizarre kernmorfologie

• Afwezigheid van endometrioide kenmerken

• Pre-existente endometrium atroof



Helpt IHC bij diagnose EIN?

• Ki-67 soms handig om afwijkende gebied te vinden.

• SEIC is 90% p53 positief, diffuse harde over expressie of
helemaal geen expressie (alles of niets)

• SEIC is p16 positief echter ook tubaire metaplasie en HPV  
geïnduceerde tumoren zijn p16 positief.

• EIN toont in 55% verlies van PTEN, echter ook in morfologisch  
normale klierbuizen PTEN verlies



Veranderingen in classificatie

• Cilliated variant van endometrioid adenocarcinoom  
verdwenen.



Uitsplitsing neuro-endocriene tumoren

• Low grade neoro endocrine tumor

• High grade neuroendocrine carcinoma

– Small cell

– Large cell



Clinicopathologic and Immunohistochemical  
Characterization of Dedifferentiated  

EndometrioidAdenocarcinoma

• Laaggardige endometrioide component

• Hooggradige endometrioide component, geen overgangen.

• Gedraagt zich als een hooggradige maligniteit

• Nog niet veel literatuur



Gemengde carcinomen

• 5% is genoeg.

• Endometrioid/sereus komt het meeste voor.

• Indien> 5% sereus behandelen als sereus

• Bij verdenking in pipelle aanvullende IHC (PTEN, p53, p16,  
IMP2?)

• Zeer weinig data over kleine component CC, lijkt prognostisch  
gunstiger.



Nieuwe (oude) indeling stromaceltumoren.

• Stroma  nodule,uitlopers < 2 mm toegestaan, vaatinvasie sluit 
stroma nodule uit.

• Laaggradig ESCS

• Hooggradig ESCS, CD-10, Er en Pr negatief, >70% cycline D1.

• Ongedifferentieerd sarcoom

• NB: aparte stadiering voor sarcomen. Carcinosarcoom als  
epitheliaal.



Stadiering

• Ia, tot helft wanddikte myometrium

• Ib, infiltratie van tumor over meer dan de halve wanddikte

• Meet wanddikte niet aangedane deel, meet afstand tot serosa.

• Cave MELF infiltratiepatroon waarbij individuele tumorcellen  
dieper reiken dan op eerste gezicht duidelijk is. Advies doe een  
keratine kleuring.



T06-3110, EC? Invasie myometrium?



T06-3110, EC? Invasie myometrium?

CD-10



Stadiering

• Infiltratie stroma cervix is II, geen onderverdeling meer in IIa  
en IIb.











Diagnostische strategie

• IHC MMR

• POLE mutatieanalyse

• P53 IHC

• Er/Pr



Risicogroepen moleculaire stratificatie





T15-22199, H&E



T15-22199, MLH-1



T15-22199, PMS-2



T15-22199, Ki-67



T15-22199, PTEN



T15-22199, normale IHC



T15-22199, afwijkende IHC




