Stadieindelning enligt FIGO
för ovarialcancer, endometriecancer,
cervixcancer och sarkom

Kirurgisk stadieindelning av ovarialcancer enligt FIGO (1988)
Stadium I
Stadium IA
Stadium IB
Stadium IC

Tumören är begränsad till ovarierna
Tumören är begränsad till ett ovarium, intakt tumörkapsel, ingen ytväxt, ingen malign
ascites
Tumörväxt i båda ovarierna, intakt tumörkapsel, ingen ytväxt, ingen malign ascites
Tumörväxt enligt IA alt IB, men med växt på ovarialyta, kapselruptur och/eller malign
ascites alt buksköljvätska

Stadium II
Stadium IIA
Stadium IIB
Stadium IIC

Tumörväxt i ett eller båda ovarierna med utbredning i bäckenet
Överväxt eller metastaser på uterus eller tubor
Överväxt på andra vävnader i bäckenet
Tumörväxt enligt IIA alt IIB, men med växt på ovarialyta, kapselruptur och/eller malign
ascites alt buksköljvätska

Stadium III

Tumörväxt i ett eller båda ovarierna med spridning utanför bäckenet till
peritoneum eller retroperitoneala eller inguinala lymfkörtlar. Ytliga metastaser
över lever ger stadium III. Tumörväxt begränsad till bäckenet, men med PADverifierad växt till tunntarm eller oment.
Tumören makroskopiskt begränsad till bäckenet, negativa lymfkörtlar, men med
histologiskt verifierad mikroskopisk spridning till abdominella peritonealytor.
Tumör enligt IIIA men med peritoneal spridning till bukhålan av makroskopiska
metastaser ≤2 cm
Peritoneala metastaser utanför bäckenet som är >2 cm i diameter, eller positiva
retroperitoneala eller inguinala lymfkörtlar
Tumörväxt i ett eller båda ovarierna med fjärrmetastaser. Pleuravätska med
verifierad positiv cytologi blir stadium IV. Parenkymatösa levermetastaser ger
stadium IV

Stadium IIIA
Stadium IIIB
Stadium IIIC
Stadium IV

FIGO-stadieindelning carcinoma corporis uteri (corpuscancer, endometriecarcinom) 2009
Stadium I
Stadium IA*
Stadium IB*

Tumören begränsad till corpus uteri
Ingen myometrieinvasion eller <50% av myometriet
Invasion >50% av myometriet

Stadium II

Tumören invaderar stromat i cervix. Det finns ingen spridning utanför
uterus**

Stadium III
Stadium IIIA*
Stadium IIIB*
Stadium IIIC
Stadium IIIC1*
Stadium IIIC2*

Lokal och/eller regional utbredning av tumören
Tumören invaderar serosan på corpus uteri och/eller adnexa***
Utbredning till vagina och/eller parametrier***
Metastaser till pelvina och/eller para-aortala lymfkörtlar***
Positiva pelvina körtlar
Positiva para-aortala lymfkörtlar med eller utan positiva pelvina lymfkörtlar

Stadium IV*
Stadium IVA*
Stadium IVB*

Tumören invaderar blås- och/eller tarmmukosa, och/eller distansmetastaser
Tumörinvasion av blås- och/eller tarmmukosa
Distansmetastaser, inkluderande intra-abdominala metastaser och/eller inguinala
lymfkörtelmetastaser
* Oavsett grad 1, grad 2 eller grad 3.
** Endocervikal utbredning som enbart involverar slemhinna och körtlar skall hänföras till stadium I och
inte längre stadium II, som i 1988 års stadieindelning.
*** Positiv cytologi skall rapporteras separat utan att ändra stadiet.

Stadieindelning för cervixcancer (FIGO) 2009
Stadium 0

Cancer in situ, intraepitelialt carcinom

Stadium I

Cancer enbart i cervix uteri (inklusive ev corpusengagemang)

Stadium IA
Stadium IA1
Stadium IA2

Mikroskopisk invasion (djup max 5 mm och bredd max 7 mm)
Djup max 3 mm och bredd max 7 mm
Djup mer än 3 mm och max 5 mm samt bredd max 7 mm

Stadium IB
Stadium IB1
Stadium IB2

Tumörutbredning i cervix, större än IA
Tumör max 4 cm i storlek
Tumör större än 4 cm i storlek

Stadium II

Tumörengagemang av vaginas övre två tredjedelar eller parametrium, dock ej ut till
bäckenväggen
Tumörengagemang av vagina men ej parametrium
Tumörengagemang av parametrium

Stadium IIA
Stadium IIB
Stadium III
Stadium IIIA
Stadium IIIB
Stadium IV
Stadium IVA
Stadium IVB

Tumörengagemang av vaginas nedre tredjedel, växt ut mot
bäckenväggen eller hydronefros alternativt icke fungerande njure till följd av
tumörväxt
Tumörväxt i vaginas nedre tredjedel
Tumörväxt ut mot bäckenväggen och/eller hydronefros alternativt njurpåverkan
Tumörväxt utanför lilla bäckenet eller med engagemang av blås- alternativt
rektalslemhinna
Tumörengagemang av blås- alternativt rektalslemhinna
Distansmetastaser eller växt utanför lilla bäckenet

Stadieindelning enligt FIGO för sarkom i uterus (modifierad) 2009
Stadium I

Cancer begränsad till corpus uteri

Stadium II

Cancerväxt både i corpus och i cervix

Stadium III

Cancerväxt utanför uterus men inom lilla bäckenet

Stadium IV*

Cancer utanför lilla bäckenet

