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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Σκοπός: Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί η ανοσοϊστοχημική έκφραση των 
υποδοχέων ERα, ERβ και Pr σε ενδομητριοειδή αδενοκαρκινώματα διαφόρου βαθμού 
διαφοροποίησης και ορώδη – θηλώδη καρκινώματα ενδομητρίου ως και η προγνωστική 
σημασία των δεικτών αυτών. 
Υλικά και Μέθοδοι: Οι περιπτώσεις χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, την ομάδα Α που 
αποτελούνταν από ασθενείς με ενδομητριοειδές αδενοκαρκίνωμα και την ομάδα Β που 
αποτελούνταν από ασθενείς με ορώδες – θηλώδες αδενοκαρκίνωμα. Μελετήθηκαν 48 
περιπτώσεις ενδομητριοειδούς αδενοκαρκινώματος (Grade I: 22 περιπτώσεις, Grade IΙ: 22 
περιπτώσεις και Grade IΙΙ: 4 περιπτώσεις) και 12 περιπτώσεις ορώδους – θηλώδους 
αδενοκαρκινώματος με ανοσοϊστοχημική μέθοδο VENTANA. 
Αποτελέσματα: Κλινικά χαρακτηριστικά: 
Ομάδα Α: ηλικία 37-75 έτη (Μ.Η.: 59 έτη) 
Ομάδα Β: ηλικία 58-76 έτη (Μ.Η.: 67 έτη) 
Στάδιο της νόσου: 
Ομάδα Α: 86% Ib και 13,6% Ic 
Ομάδα Β: 30% Ib, 30% Ic και 40% IIIc 
Βαθμός διαφοροποίησης: 
Ομάδα Α: 70% Grade I, 25% Grade II και 5% Grade III 
Ορμονικοί υποδοχείς: 
Ομάδα Α: ERα 75-86%, ERβ 63-72% Grade I&ΙΙ και 0% Grade IΙΙ, Pr 50-77% 
Ομάδα Β: ERα, ERβ και Pr όλοι < 10% 
 
Συμπερασματικά, υπάρχει σαφής διαφοροποίηση στην έκφραση των ορμονικών υποδοχέων 
μεταξύ των δύο ομάδων. Παρατηρείται μικρού βαθμού εξάρτηση από το βαθμό διαφοροποίησης 
για ERα και Pr. Οι ERβ δεν παρατηρούνται στα Grade III καρκινώματα. Τέλος, δεν ανευρέθη 
συσχετισμός μεταξύ σταδίου της νόσου και έκφραση ορμονικών υποδοχέων. 
 
 
ΑBSTRACT 
 
“Epidimiological features and survival of patients with endometrial cancer who underwent surgery 
at Aretaieio University Hospitalof Athens, the years 2005-2010.” 
 
The purpose of this study is to investigate the immunohistochemical expression both of 
estrogens’ receptors (ERα and ERβ) and progesteron’ s receptor at endometrioid 
adenocarcinomas of different grades and at papillary serous carcinomas. The forecasting value of 
these indicators is directly correlated with their expression. 
Materials and methods: The cases were dissected into two groups. Group A involved patients 
with endometrioid adenocarcinoma, while group B involved patients with papillary serous 
carcinoma. There were analysed 48 cases of endometrioid adenocarcinoma (Grade I: 22 cases, 
Grade IΙ: 22 cases και Grade IΙΙ: 4 cases) and 12 cases of papillary serous carcinoma with 
VENTANA method. 



Results: Clinical features: 
Group A: age 37-75 years (Average: 59 years) 
Group B: age 58-76 years (Average: 67 years) 
Stage of disease: 
Group A: 86% Ib and 13,6% Ic 
Group B: 30% Ib, 30% Ic and 40% IIIc 
Grade of differientation: 
Group A: 70% Grade I, 25% Grade II and 5% Grade III 
Hormone receptors: 
Group A: ERα 75-86%, ERβ 63-72% Grade I&ΙΙ and 0% Grade IΙΙ, Pr 50-77% 
Group B: ERα, ERβ and Pr, all < 10% 
 
There is distinct differentiation concerning the expression of hormone receptors between the two 
groups. A low dependence on Grade for ERα and Pr is observed. ERβ are not observed at all at 
Grade III carcinomas. It is also important that there was is not found any correlation between the 
stage of disease and the expression of hormone receptors. 


