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Súhrn
Sarkómy maternice sú heterogénnou skupinou, ktorá tvorí okolo 8  % zhubných nádorov 
maternice. Táto rôznorodosť a zriedkavý výskyt boli hlavnou príčinou doteraz nejednotného 
terapeutického manažmentu. V minulosti publikované práce boli väčšinou retrospektívnym 
zhodnotením skúseností jednotlivých pracovísk. Základom relevantných záverov štúdií a prác, 
je popri ich prospektívnosti, používanie jednotných klasifikačných kritérií. K dispozícii je aktu-
álna klasifikácia sarkómov maternice (leiomyosarkómov, endometriálnych stromálnych sar-
kómov a adenosarkómov). Pre klasifikáciu karcinosarkómov platia nové kritériá klasifikácie 
karcinómov endometria. Základom liečby leiomyosarkómov a endometriálnych stromálnych 
sarkómov maternice je chirurgická intervencia. Zlatým štandardom je hysterektómia, salpin-
goooforektómia. Diskutuje sa o opodstatnenosti lymfadenektómie. Pre karcinosarkómy platia 
rovnaké odporúčania ako pri chirurgickej liečbe prognosticky nepriaznivých karcinómov en-
dometria – hysterektómia, salpingoooforektómia, pelvická a paraaortálna lymfadenektómia 
a omentektómia. Je nevyhnutné implementovať novú klasifikáciu do klinickej praxe, publi-
kovať a zhodnotiť doterajšie práce, ktoré zohľadňujú jej základné tézy. Následne bude možné 
kreovať jednotné liečebné postupy. Ich cieľom má byť zlepšenie prežívania pacientok s týmto 
závažným ochorením.
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Summary
Uterine sarcomas are a heterogeneous group, which constitutes about 8% of malignant uter-
ine tumors. This heterogeneousness and rare occurrence were the main cause of non-uniform 
therapeutical management. In previously published papers, there were mainly retrospective 
assessments of the experience of individual centres. The basis of relevant conclusions of the 
studies, beside their prospectiveness, is the use of unified classification criteria. Currently, 
a completely new classification of uterine sarcomas is being used, which consists of leiomy-
osarcoma, endometrial stromal sarcomas and adenosarcomas. For classification of carcinosa-
rcomas, there are valid new criteria of endometrial cancer classification. The basic therapeutic 
approach of leiomyosarcoma and endometrial stromal sarcomas is a surgical intervention. The 
gold standard is hysterectomy and salpingooophorectomy. Justifiability of lymphadenectomy 
is being discussed. For carcinosarcomas, the same recommendations as for the surgical treat-
ment of prognostically unfavourable endometrial carcinoma are valid – hysterectomy, salpin-
gooophorectomy, pelvic and paraaortal lymph node dissection and omentectomy. It is neces-
sary to implement the new classification into clinical practice, to publish and evaluate existing 
papers, which take into account their basic thesis. Only then it will be possible to create unified 
therapies. They should be aimed to improve patients’ survival.
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Úvod
Sarkómy maternice (SM) zahŕňajú podľa 
najnovšej TNM klasifikácie  [1] výskyt  
leiomyosarkómov, endometriálnych 
stromálnych sarkómov a  adenosar-
kómov (nie však zmiešaných epitelových 
a mezenchýmových nádorov, tzn. karci-
nosarkómov) fundu (C54.3), krčku (C53) 
a istmu (C54.0) maternice, a tvoria sku-
pinu zriedkavých a heterogénnych ná-
dorov so zlou liečebnou odpoveďou 
a horším celkovým prežívaním.

Mezenchýmové nádory tvoria glo-
bálne podskupinu cca 2–5  % z  celko-
vého počtu všetkých ZN maternice  [2]. 
V  rokoch 1999–2003 sa v SR diagnosti-
kovalo 145  prípadov SM maternice, čo 
predstavovalo kumulatívnu incidenciu 
1,1/100 000 a zastúpenie 2,4 % zo všet-
kých histologicky potvrdených ZN ma-
ternice. Z  tohto počtu sa 14 sarkómov 
(kumulatívna incidencia 0,08/100 000, 
zastúpenie 0,5  % z  histologicky verifi-
kovaných nálezov) vyskytlo v krčku ma-
ternice a 131 prípadov v tele maternice 
(kumulatívna incidencia 1/100 000, za-
stúpenie 3,8 % z histologicky verifikova-
ných nálezov), pričom incidencia bola 
v jednotlivých rokoch (1999–2003) stabi-
lizovaná. Typický vek žien v čase dia gnózy 
SM predstavoval na Slovensku 47 rokov 
(25% kvantil) – 66 rokov (75%  kvantil), 
priemerný vek bol 57 rokov [3,4].

Napriek zlým prognostickým charak-
teristikám SM a popisovanému vzostup-
nému trendu ich výskytu v  niektorých 
prácach aj nad 8  % z  celkového počtu 
ZN maternice a 1 % zo všetkých gyneko-
logických ZN [5,6] sa v odbornej literatúre 
doposiaľ venovala ich diagnostike a liečbe 
len malá pozornosť. Nedostatok informá-
cií môže byť zapríčinený nejednotnosťou 
v klasifikácii, rozdelení a terminológii me-
zenchýmových nádorov maternice vply-
vom malých súborov analyzovaných pa-
cientok a  retrospektívnym spôsobom 
hodnotenia analýz. Tieto faktory, spolu 
s neuspokojivými liečebnými výsledkami, 
sú pravdepodobne hlavným dôvodom 
absencie jednotných liečebných postu-
pov a záväzných odporúčaní.

Delenie a klasifikácia sarkómov 
maternice
Označenie – sarkómy maternice (SM) – 
je historicky zaužívané pre ZN mater-

nice so sarkómovým komponentom. Je 
to skupina nádorov, ktorá má spoločný 
mezodermový (mezenchýmový) pôvod. 
Podľa typu tkaniva, ktoré obsahujú, sa 
rozoznávajú homológne a heterológne 
sarkómy. Homológne sarkómy sú tvo-
rené tkanivami štandardne prítomnými 

v  maternici – hladká svalovina, endo-
metriálna stróma, steny krvných a lym-
fatických ciev. Naproti tomu, v  hetero-
lógnych typoch sa nachádza priečne 
pruhovaná svalovina, tuk, chrupka 
i  kosť. Podľa prítomnosti len mezoder-
movej zložky alebo kombinácie epite-

tab. 2. who klasifikácia mezenchýmových (a) a zmiešaných (b) nádorov maternice. 
a) mezenchýmové nádory 

endometriálne stromálne (eS) 
a odvodené nádory

endometriálny stromálny sarkóm, low-grade
endometriálny stromálny uzol
nediferencovaný endometriálny sarkóm

tumory z hladkej  
svaloviny (thS) 

leiomyosarkóm • epiteloidný
 • myxoidný
THS s neistým malígnym potenciálom
leiomyóm • bez špecifikácie
 • mitoticky aktívny
 • cellular
 • hemorrhagic cellular
 • epiteloidný
 • myxoidný
 • atypický
 • lipoleiomyómový
 • growth pattern variants
 • difúzna leiomyomatóza
 • dissecting
 • intravenózna leiomyomatóza
 • metastázujúci

rôznorodé mezenchýmové 
nádory

zmiešané ES aTHS
perivaskulárny epiteloidnobunkový tumor
adenomatoidný tumor
iné malígne mezenchýmové tumory
iné benígne mezenchýmové tumory

b) zmiešané epitelovo-mezenchýmové nádory

karcinosarkóm zmiešaný malígny mülleriánsky tumor = metaplastický karcinóm
adenosarkóm
karcinofibróm
adenofibróm
adenomyóm atypický polypoidný typ

tab. 1. Klasifikácia SM. 

Homológne Heterológne
čisté leiomyosarkóm

endometriálny stromálny sarkóm
angiosarkóm

rabdomyosarkóm
chondrosarkóm
osteosarkóm
liposarkóm

zmiešané karcinosarkóm
adenosarkóm

heterológna sarkómová zložka



342

sARKóMY MATERNICE – PREhľAD

Klin Onkol 2012; 25(5): 340– 345 Klin Onkol 2012; 25(5): 340– 345

TNM kategórie a FIGO štádiá LMS ur-
čujú významný prognostický faktor pri 
tomto type sarkómov, ktorým je veľkosť 
tumoru  [10]. Klasifikácia AS pri určení  
T1 kategórie (resp. FIGO štádia I) vy-
chádza z predtým platných kritérií (kla-
sifikácie TNM 6. vydanie) [11], t. j. infiltrá-
ciu do myometria delí na tri stupne. Pre 
klasifikáciu KS pritom platia „nové“ krité-
riá v rámci klasifikácie karcinómu endo-
metria (tab. 5).

Terminológia záverov 
vyšetrovacích vyšetrení
Hodnotenie jednotlivých typov SM je 
možné výlučne pomocou histopatolo-
gického vyšetrenia vrátane molekulo-
vej genetiky. Najvýznamnejšími parame-
trami v rámci diferenciálnej diagnostiky 
z tohto hľadiska sú koagulačná nekróza, 
vysoký mitotický stupeň, signifikantná 
cytologická atypia  [12–16]. Bližšia špe-
cifikácia je možná po imunohistoche-
mickej analýze (p16, p53, Ki-67, MIB1, 
KIT proteín), stanovení estrogénových 
a progesterónových receptorov [17–23].

Nie sú známe také morfologické znaky 
(dynamika rastu v  časovom horizonte, 
ohraničenie, echogénna homogénnosť), 
ktoré by v rámci zobrazovacích vyšetrení 
(USG, CT, NMR) umožnili s dostatočnou 
špecificitou a  senzitivitou diferencovať 
benígne nádory od ZN, resp. iných pato-
logických zmien maternice.

V tomto kontexte je odvážne robiť na 
základe zobrazovacích vyšetrení (USG, 
CT, NMR) závery typu „leiomyóm”, teda 
fakticky stanoviť histologickú diagnózu. 
Ne existuje žiadna zobrazovacia vyšetro-
vacia metóda, ktorá by s istotou dokázala 
potvrdiť „nezhubnosť“ štrukturálnych 
zmien maternice. Podstatné je, aby štruk-
turálne abnormality (myómy-uzly) opí-
sané v náleze zo zobrazovacích vyšetro-
vacích metód, boli chápané v zmysle, že 
v síce malom, no reálnom percente, môžu 
predstavovať malígne ochorenie. Stano-
venie záveru zobrazovacieho vyšetrenia, 
ktorý obsahuje histopatologické charak-
teristiky alebo zvádza pacienta domievať 
sa, že má jednoznačne nezhubné ochore-
nie, je z forenzného hľadiska chybou.

Chirurgická liečba SM
Chirurgická liečba SM je primárnou lie-
čebnou modalitou. Štandardom je to-

endometriálny sarkóm (NES) a karcino-
sarkóm (KS). Skupinu SM s priaznivejšou 
prognózou (low-grade) tvorí endometri-
álny stromálny sarkóm (ESS) a adenosar-
kóm (AS) [8].

Od roku 2010 platí nová TNM klasifi-
kácia ZN (7. vydanie). Významnou zme-
nou oproti predchádzajúcej klasifikácii 
(6. vydanie) v  oblasti gynekologických 
ZN je pridanie samostatnej klasifikácie 
SM [1,9] – MKCH-O 53, 54 (okrem 54.1) 
(tab. 3, 4).

lovej s mezodermovou zložkou možno 
hovoriť o tzv. čistých a zmiešaných sar-
kómoch (tab. 1) [7].

Z aktuálne platnej histologickej klasifi-
kácie WHO (tab. 2) je zrejmé, že samotné 
SM tvoria malígnu skupinu mezenchý-
mových a zmiešaných epitelovo-mezen-
chýmových nádorov maternice [6].

Z  hľadiska prognózy sa SM delia 
na dve kategórie. Medzi prognos-
ticky nepriaznivé SM (high-grade) patrí 
leiomyo sarkóm (LMS), nediferencovaný 

tab. 3. tnM klasifikácia lMS, eSS. 

TNM 
Kategórie

FIGO 
štádium

Definícia

T1 
   T1a 
   T1b

I 
IA 
IB

nádor obmedzený na maternicu
nádor s najväčším rozmerom ≤ 5 cm
nádor s rozmerom > 5 cm

T2 
   T2a 
   T2b

II  
IIA  
IIB

nádor sa šíri mimo maternicu, v malej panve
nádor sa šíri na adnexy
nádor sa šíri na ďalšie štruktúry v malej panve

T3 
   T3a 
   T3b 
N1

III  
IIIA  
IIIB  
IIIC

nádor sa šíri do dutiny brušnej
šírenie nádoru na jednom mieste
šírenie nádoru na viacerých miestach
metastáza/y do regionálnych lymfatických uzlín

T4 
 
M1

IVA 
 
IVB

nádor invaduje do močového mechúra alebo  
do sliznice rekta
vzdialené metastázy

Poznámka: Regionálne lymfatické uzliny sú uzliny panvové a paraaortálne, pričom 
medzi panvové sa zaraďujú uzliny hypogastrické (obturatórne a vnútorné iliacké), 
spoločné a vonkajšie iliacké, parametriálne a sakrálne.

tab. 4. tnM klasifikácia AS. 

TNM 
Kategórie

FIGO 
štádium

Definícia

T1
   T1a
   T1b
   T1c

I
IA
IB
IC

nádor obmedzený na maternicu
nádor obmedzený na endometrium/endocervix
nádor postihuje < ½ myometria
tumor postihuje ≥ ½ myometria

T2
   T2a
   T2b

II
IIA
IIB 

nádor sa šíri mimo maternicu, v malej panve
šírenie nádoru na adnexy
šírenie nádoru na ďalšie štruktúry v malej panve

T3
   T3a
   T3b
N1

III
IIIA
IIIB
IIIC

nádor sa šíri do dutiny brušnej
šírenie nádoru na jednom mieste
šírenie nádoru na viacerých miestach
metastáza/y do regionálnych lymfatických uzlín

T4 
 
M1

IVA 

IVB

nádor invaduje do močového mechúra alebo  
do sliznice rekta
vzdialené metastázy
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považujú sa radikálna operácia (radi-
kálna hysterektómia s  pelvickou a  pa-
raaortálnou lymfadenektómiou, sus-
penziou ovárií, modifikovaná radikálna 
hysterektómia) a chemo-rádioterapia za 
účinné liečebné modality u  pacientok 
s lokalizovaným ochorením [45,46].

Systémová liečba SM
Chemoterapia patrí medzi hlavné lie-
čebné modality SM. LMS uteru má aj vo 
FIGO štádiu I vysoké riziko rekurencie vo 
forme vzdialených metastáz. Adjuvantná 
chemoterapia pre FIGO štádium I kom-
pletne zresekovaných SM však v súčas-
nosti nemá jednoznačne dokázaný be-
nefit [47]. Omura et al [48] randomizovali 
156 pacientok s SM vo FIGO štádiu I a II 
na observáciu verzus adjuvantné podá-
vanie doxorubicínu, nedokázal sa však 
štatisticky signifikantný rozdiel vo vý-
skyte recidív, ani v intervale bez progre-
sie či v celkovom prežívaní. 

V liečbe pokročilého a metastatického 
ochorenia sa ako najefektívnejší v mo-
noterapii ukázal doxorubicín s 25 % ob-
jektívnych odpovedí  [49]. Medzi ďalšie 
možnosti systémovej liečby patrí poda-
nie ifosfamidu, dakarbazínu, taxánov, li-
pozomálneho doxorubicínu, epirubicínu 
a gemcitabínu [50–53]. Spomedzi kom-
binovaných režimov vykazuje protiná-
dorovú aktivitu a dobrú toleranciu kom-
binácia gemcitabín s docetaxelom [54] 
alebo trojkombinácia hydroxyurea, da-
karbazín a  etopozid  [55]. Nedávne 
dáta poukazujú na aktivitu trabekte-
dínu s  mediánom celkového prežíva-
nia na úrovni 13,9 mesiaca u pacientok, 
u ktorých došlo k progresii po chemo-
terapii obsahujúcej doxorubicín a  ifos-
famid  [56]. Z  novších dát sú známe 
výsledky klinických štúdií s použitím in-
hibítora angiogenézy thalidomidu  [57] 
a  tyrozínkinázového inhibítora suniti-
nibu [58], pričom vyššie spomínané lieky 
nepreukázali dostatočnú protinádorovú 
aktivitu. 

K  systémovej liečbe ESS nie je do-
statok dát z klinických štúdií. ESS, low-
-grade tumory (menej ako 10 mitóz/ 
/HPF) exprimujú hormonálne recep-
tory, čo predikuje možnosť použitia hor-
monálnej liečby  [59], a  to pooperačne  
v  adjuvantnej intencii v  II. a  III. štádiu, 
podobne však pri inoperabilnom, resp. 

s ponechaním adnex v rámci chirurgic-
kej liečby ESS [40]. Iné práce adnexektó-
mii význam neprikladajú, nakoľko podľa 
ich záverov adnexektómia na prognózu 
pacientok nemá vplyv [41]. Analogická 
stratégia sa uplatňuje pri manažmente 
AS a  nediferencovaných stromálnych 
sarkómov [24,39,42,43].

Pri stratégii liečby „high-risk“ karci-
nómov endometria sa vychádza z pred-
pokladu, že pri týchto typoch zohráva 
významnú úlohu metastázovanie lym-
fatickými cestami. Analogicky je tento 
fakt významný pri KS [44], u ktorých sa 
indikuje štádiová operácia, ktorej sú-
časťou je okrem totálnej hysterektómie 
a adnexektómie pelvická a paraaortálna 
lymfadenektómia, omentektómia, excí-
zie z peritonea, výplach dutiny brušnej, 
debulkizácia tumoru a sekundárnych lo-
žísk. Optimálna debulkizácia je pritom 
hlavným faktorom ovplyvňujúcim preží-
vanie pacientok [26,28,37,39].

Vzhľadom na zriedkavosť ochore-
nia neexistujú jednotné odporúča-
nia v  rámci „Evidence-Based Medicine“ 
(EBM) pre liečebný manažment SM vy-
rastajúcich z krčka maternice (C53). V sú-
vislosti so skutočnosťou, že vo väčšine 
prípadov je prítomná aj epitelová zložka,  

tálna abdominálna hysterektómia 
a  bilaterálna adnexektómia (salpin-
goooforektómia)  [24–27]. U  preme-
nopauzálnych pacientok s  LMS v  sko-
rých štádiách možno ováriá ponechať, 
nakoľko nemajú negatívny vplyv 
na priebeh onkologického ochore-
nia [11,28,29]. Len nízke percento (3,5 %) 
pacientok s  klinicky lokalizovaným 
LMS má metastázy v  lymfatických uzli-
nách [30]. Pozitívne lymfatické uzliny boli 
identifikované pri šírení sa nádoru mimo 
uterus [31–33]. Väčšina autorov sa zho-
duje na tom, že lymfadenektómia nemá 
vplyv na klinický priebeh onkologického 
ochorenia [27,34]. Lymfadenektómia sa 
diskutuje aj v  súvislosti s  manažmen-
tom ESS, nakoľko sa ukazuje, že šírenie 
sa do lymfatických uzlín pri tomto type 
SM je väčšie ako sa v minulosti predpo-
kladalo  [35–38]. Z väčšiny novších lite-
rárnych zdrojov vyplýva, že lymfade-
nektómia nie je štandardným výkonom, 
opodstatnené je však odstránenie per-
operačne identifikovaných zväčšených 
lymfatických uzlín [24,26,39].

Adnexektómia je vzhľadom na expre-
siu hormonálnych receptorov takisto 
diskutovaným výkonom. Popisuje sa 
zvýšené riziko rekurencie u  pacientok 

tab. 5. tnM klasifikácia karcinómov endometria (platná pre KS). 

TNM 
Kategórie

FIGO 
štádium

Definícia

T1 
   T1a 
   
   T1b

I 
IA 
 
IB

nádor postihuje telo maternice/endocervikálne žľazy 
nádor postihuje endometrium alebo invaduje  
< ½ myometria  
nádor invaduje ≤ ½ myometria

T2 II nádor postihuje cervikálnu strómu, ale nešíri sa mimo 
maternice

T3
T3a
 
T3b

N1

III
IIIA 

IIIB 

IIIC
 
IIIC1
IIIC2

lokálne a/alebo regionálne šírenie nádoru
nádor invaduje serózu tela maternice alebo adnexy 
(priame alebo metastatické šírenie)
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lymfatických uzlín
metastázy do panvových lymfatických uzlín
metastázy do paraaortálnych lymfatických uzlín  
s/bez metastáz do panvových lymfatických uzlín

T4  

M1

IVA  

IVB

nádor invaduje do močového mechúra alebo  
do sliznice rekta
vzdialené metastázy
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dávka na frakciu je 1,8–2,0 Gy. Hranice 
ožarovaných polí sú nasledovné: horná 
hranica L5-S1, zahŕňa spoločné iliacké 
lymfatické uzliny, spodná hranica za-
hŕňa hornú polovicu vagíny. Laterálne 
hranice sú dané skeletom panvového 
kruhu, majú prechádzať 1–2 cm za jeho 
vnútorné hranice. Pri liečbe rekurencií je 
možná rádioterapia formou (3D-CRT), 
intenzitou modulovanej rádioterapie 
(IMRT), zriedkavo brachyterapie [67–69].

Záver
Cieľom prehľadovej práce o  SM je po-
ukázať na aktuálny stav týkajúci sa ich 
klasifikácie. Pre LMS a ESS, AS platí úplne 
nová klasifikácia, KS sa klasifikuje podľa 
nových kritérií, ktoré platia pre karci-
nómy endometria. Stanovenie jednot-
livých typov a  ich štádií reflektuje he-
terogénnosť tejto skupiny nádorov. Pri 
klasifikácii LMS, ESS absentuje v hodno-
tiacich kritériách infiltrácia myometria, 
ktorá je naopak dôležitým stagingovým 
parametrom pri KS. Nejednotné je hod-
notenie infiltrácie myometria. Na jednej 
strane je nevyhnutné pamätať na hete-
rogénnosť tejto skupiny nádorov, etab-
lovať v praxi novú TNM klasifikáciu, no 
z  hľadiska porovnávania jednotlivých 
typov bude žiaduce a prehľadnejšie hod-
notiť SM podľa štádií FIGO. Rýchla imple-
mentácia týchto pravidiel do povedo-
mia patológov, gynekológov, onkológov 
by v konečnom dôsledku mohla prispieť 
k  lepšej prehľadnosti publikovaných 
prác. Nedostatočná, nepresná definícia 
histologickej nomenklatúry, štádií ocho-
renia boli doteraz faktorom, ktorý limito-
val výpovednú hodnotu publikovaného, 
a tým bol prekážkou prijatia konsenzuál-
nych terapeutických štandardov. Ich do-
držiavanie je základným krokom k zlep-
šeniu prognózy pacientok so SM.
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Rádioterapia SM
Rádioterapia SM je tiež súčasťou multi-
modálnej liečby. Radiačná liečba sa apli-
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percento lokálnych rekurencií s obmed-
zeným vplyvom na prežívanie. Úloha 
rádioterapie u  LMS  a  NES u  nemeta-
statických pacientok je kontroverzná. 
Väčšinou sa aplikuje na základe zhod-
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Rádioterapia sa aplikuje pomocou  
X lúčov lineárneho úrýchľovača na ob-
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lymfatických uzlín najčastejšie formou 
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Klin Onkol 2012; 25(5): 340– 345

sARKóMY MATERNICE – PREhľAD

Klin Onkol 2012; 25(5): 340– 345 345

zed phase II study of two different schedules. J Clin Oncol 
2009; 27(25): 4188–4196.
57. McMeekin Ds, sill MW, Darcy KM et al. A phase II trial of 
thalidomide in patients with refractory leiomyosarcoma 
of the uterus and correlation with biomarkers of angio-
genesis: a Gynecologic Oncology Group study. Gynecol 
Oncol 2007; 106(3): 596–603.
58. hensley ML, sill MW, scribner DR Jr et al. sunitinib ma-
late in the treatment of recurrent or persistent uterine  
leiomyosarcoma: a Gynecologic Oncology Group phase II 
study. Gynecol Oncol 2009; 115(3): 460–465.
59. DeVita VT. Principles of Medical Oncology, In: 
DeVita VT, Lawrence Ts, Rosenberg sA (eds). DeVita, hellman, 
and Rosenberg’s Cancer: Principles & Practice of Oncology. 
8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2008.
60. NCCN Guidelines, Version 2.2012, Uterine neoplasms.
61. sutton G, blessing JA, Park R et al. Ifosfamide treat-
ment of recurrent or metastatic endometrial stromal sar-
comas previously unexposed to chemotherapy: a study 
of the Gynecologic Oncology Group. Obstet Gynecol 
1996; 87 (5 Pt 1): 747–750.
62. sutton G, Kauderer J, Carson LF et al. Adjuvant ifosfa-
mide and cisplatin in patients with completely resected 
stage I or II carcinosarcomas (mixed mesodermal tumors) 
of the uterus: a Gynecologic Oncology Group study. Gy-
necol Oncol 2005; 96(3): 630–634.
63. homesley hD, Filiaci V, Markman M et al. Phase III trial 
of ifosfamide with or without paclitaxel in advanced ute-
rine carcinosarcoma: a Gynecologic Oncology Group 
study. J Clin Oncol 2007; 25(5): 526–531.
64. Powell MA, Filiaci VL, Rose PG et al. Phase II evaluation 
of paclitaxel and carboplatin in the treatment of carcino-
sarcoma of the uterus: a Gynecologic Oncology Group 
study. J Clin Oncol 2010; 28(16): 2727–2731.
65. huh WK, sill MW, Darcy KM et al. Efficacy and safety 
of imatinib mesylate (Gleevec) and immunohistochemi-
cal expression of c-Kit and PDGFR-beta in a Gynecologic 
Oncology Group Phase II Trial in women with recurrent or 
persistent carcinosarcomas of the uterus. Gynecol Oncol 
2010; 117(2): 248–254.
66. Yi-shin Kuo D, Timmins P, blank sV et al. Phase II trial of 
thalidomide for advanced and recurrent gynecologic sar-
coma: a brief communication from the New York Phase II 
consortium. Gynecol Oncol 2006; 100(1): 160–165.
67. bermudez Rs, huang K, hsu IC. Endometrial Can-
cer. In: hansen EK, Roach M (eds). handbook of eviden-
ce-based radiation oncology. 2nd ed. New York: springer  
science + business Media 2010: 513–526.
68. schick U, bolukbasi Y, Thariat J et al. Outcome and pro-
gnostic factors in endometrial stromal tumors: a rare can-
cer network study. Int J Radiat Oncol biol Phys 2012; 82(5): 
e757–e763.
69. Reed Ns, Mangioni C, Malstrom h et al. Phase III rando-
mised study to evaluate role of adjuvant pelvic radiothe-
rapy in the treatment of uterine sarcomas stages I and II: 
an EORTC Gynaecological Group study (protocol 55874). 
Eur J Cancer 2008, 44(6): 808–818.

42. Kohler Gh, Evert M. handbuch und bildatlas der uteri-
nen sarkome und Misch tumoren. belin: De-Gruyter 2009.
43. Zagouri F, Dimopoulos AM, Fotiou s. Treatment of 
early uterine sarcomas: disentangling adjuvant modali-
ties. World J surg Oncol 2009; 7: 38.
44. silverberg sG, Major FJ, blessing JA et al. Carcinosar-
coma (malignant mixed mesodermal tumor) of the ute-
rus. A Gynecologic Oncology Group pathologic study of 
203 cases. Int J Gynecol Pathol 1990; 9(1): 1–19.
45. sharma NK, sorosky JI, bender D et al. Malignant 
mixed müllerian tumor (MMMT) of the cervix. Gynecol 
Oncol 2005; 97(2): 442–445. 
46. Wright JD, Rosenblum K, huettner PC et al. Cervical 
sarcomas: an analysis of incidence and outcome. Gynecol 
Oncol 2005; 99(2): 348-351. 
47. Abeloff MD, Armitage JO, Niederhuber JE et al. Abe-
loff’s Clinical Oncology. 4th ed. Philadelphia: Churchill Li-
vingstone Elsevier 2008.
48. Omura GA, blessing JA, Major F et al. A randomized 
clinical trial of adjuvant adriamycin in uterine sarcomas: 
a Gynecologic Oncology Group study. J Clin Oncol 1985; 
3(9): 1240–1245.
49. Omura GA, Major FJ, blessing JA et al. A randomized 
study of adriamycin with and without dimethyl triaze-
noimidazole carboxamide in advanced uterine sarcomas. 
Cancer 1983; 52(4): 626–632.
50. Look KY, sandler A, blessing JA et al. Phase II trial of 
gemcitabine as second-line chemotherapy of uterine lei-
omyosarcoma: a Gynecologic Oncology Group (GOG) 
study. Gynecol Oncol 2004; 92(2): 644–647.
51. Judson I, Radford JA, harris M et al. Randomised phase II 
trial of pegylated liposomal doxorubicin (DOXIL/CAELYX) 
versus doxorubicin in the treatment of advanced or me-
tastatic soft tissue sarcoma: a study by the EORTC soft Tis-
sue and bone sarcoma Group. Eur J Cancer 2001; 37(7): 
870–877.
52. sutton G, blessing J, hanjani P et al. Phase II evaluation 
of liposomal doxorubicin (Doxil) in recurrent or advanced 
leiomyosarcoma of the uterus: a Gynecologic Oncology 
Group study. Gynecol Oncol 2005; 96(3): 749–752.
53. Gallup DG, blessing JA, Andersen W et al. Evaluation 
of paclitaxel in previously treated leiomyosarcoma of the 
uterus: a gynecologic oncology group study. Gynecol 
Oncol 2003; 89(1): 48–51.
54. hensley ML, Maki R, Venkatraman E et al. Gemcitabine 
and docetaxel in patients with unresectable leiomyosar-
coma: results of a phase II trial. J Clin Oncol 2002; 20(12): 
2824–2831.
55. Currie J, blessing JA, Muss hb et al. Combination che-
motherapy with hydroxyurea, dacarbazine (DTIC), and 
etoposide in the treatment of uterine leiomyosarcoma: 
a Gynecologic Oncology Group study. Gynecol Oncol 
1996; 61(1): 27–30.
56. Demetri GD, Chawla sP, von Mehren M et al. Efficacy 
and safety of trabectedin in patients with advanced or 
metastatic liposarcoma or leiomyosarcoma after failure of 
prior anthracyclines and ifosfamide: results of a randomi-

25. benoit L, Arnould L, Cheynel M et al. The role of sur-
gery and treatment trends in uterine sarcoma. Eur J surg 
Oncol 2005; 31(4): 434–442.
26. Morice P, Rodriques A, Pautier P et al. surgery for ute-
rine sarcoma: review of the literature and recommenda-
tions for the standard surgical procedure. Gynecol Obstet 
Fertil 2003; 31(2): 147–150.
27. Gaducci A, Landoni F, sartori E et al. Uterine leiomyo-
sarcoma: analysis of treatment failures and survival. Gyne-
col Oncol 1996; 62(1): 25–32.
28. Günthert AR. sarcomas and mixed mesodermal 
tumors ot he uterus. Ther Umsch 2011; 68(10): 559–564.
29. Giuntoli RL 2nd, bristow RE. Uterine leiomyosarcoma: 
present management. Curr Opin Oncol 2004; 16(4):  
324–327.
30. Major FJ, blessing JA, silverberg sG et al. Prognos-
tic factors in early-stage uterine sarcoma. A Gynecolo-
gic Oncology Group study. Cancer 1993; 71 (suppl 4):  
1702–1709.
31. Goff bA, Rice LW, Fleischhacker D et al. Uterine leiomy-
osarcoma and endometrial stromal sarcoma: lymph node 
metastases and sites of recurrence. Gynecol Oncol 1993; 
50(1): 105–109.
32. Leibsohn s, d’Ablaing G, Mishell DR Jr et al. Leiomyo-
sarcoma in a series of hysterectomies performed for pre-
sumed uterine leiomyomas. Am J Obstet Gynecol 1990; 
162(4): 968–974.
33. Gard Gb, Mulvany NJ, Quinn MA. Management of ute-
rine leiomyosarcoma in Australia. Aust N Z J Obstet Gy-
naecol 1999; 39(1): 93–98.
34. Kapp Ds, shin JY, Chan JK. Prognostic factors and sur-
vival in 1,396 patients with uterine leiomyosarcomas: em-
phasis on impact of lymphadenectomy and oophorec-
tomy. Cancer 2008; 112(4): 820–830.
35. Riopel J, Plante M, Renaud MC et al. Lymph node me-
tastases in low-grade endometrial stromal sarcoma. Gy-
necol Oncol 2005; 96(2): 402–406.
36. Reich O, Winter R, Regauer s. should lymphadenec-
tomy be performed in patients with endometrial stromal 
sarcoma? Gynecol Oncol 2005; 97(3): 982–983.
37. Ramondetta L, bodurka D, Deavers M et al. Ute-
rine sarcomas. In: Eifel PJ, Gershenson DM, Kavanagh JJ  
et al (eds). MD. Anderson Cancer Care series, Gynecologic 
Cancer. New York: springer 2006: 125–147.
38. Gadducci A, Cosio s, Romanini A et al. The manage-
ment of patients with uterine sarcoma: a debated clinical 
challenge. Crit Rev Oncol hematol 2008; 65(2): 129–142.
39. D’Angelo E, Prat J. Uterine sarcomas: a review. Gynecol 
Oncol 2010; 116(1): 131–139.
40. spano JP, soria JC, Kambouchner M et al. Long-term 
survival of patients given hormonal therapy for metasta-
tic endometrial stromal sarcoma. Med Oncol 2003; 20(1): 
87–93.
41. shah JP, bryant Cs, Kumar s et al. Lymphadenec-
tomy and ovarian preservation on low-grade endo-
metrial stromal sarcoma. Obstet Gynecol 2008; 112(5):  
1102–1108.


