
CANCERUL DE COL UTERIN 
Fișă Informativă 

Ce este cancerul de col 
uterin ? 

 



ENGAGe editează o serie de fișe informative pentru a crește gradul de conștientizare în ceea 
ce privește cancerele ginecologice, și pentru a-și susține organizația în a aborda acestă 
problematică  la nivelul de bază. 

• Efectuarea unui screening pentru cancerul de col uterin de către femeile europene variază între 10 

și 79%
1

iar rata de vaccinare HPV este mult mai mică față de cât s-a preconizat, în multe țări.2 

• Șansele de a fi diagnosticate sau de a deceda datorită cancerului de col uterin, sunt mult 

mai mari pentru femeile din Europa de Est.3 

Cancerul de col uterin este cel mai ușor de prevenit printr-un 
screening regulat și datorită vaccinării, dar, cu toate acestea, în 
fiecare an mai mult de 58,000 de femei din Europa au acest diagnostic 
și aproape  24,000 decedează ca urmare a acestei boli.3 
 

spune Profesor Vesna  Kesic, Fost Președinte al ESGO. 

Programele de screening bazate pe efectuarea testelor citologice au înregistrat 
reduceri semnificative ale incidenței și mortalității cancerului de col uterin ; 
Testarea HPV singură sau în combinație cu screeningul bazat pe efectuarea 
testelor citologice poate crește detectarea leziunilor precursoare ale cancerului de 
col uterin. Vaccinarea poate proteja împotriva a 95% - 100% din infecțiile cu 
HPV incluse în vaccin, dar nu vindecă infecția la femeile care o au deja (care au 
ADN-HPV pozitiv). Cu toate acestea, pe baza dovezilor științifice, vaccinarea 
HPV este recomandată chiar și femeilor cu infecție HPV fără limită superioară 
de vârstă. 

ENGAGe (Rețeaua Europeană a Grupurilor de Advocacy pentru Cancerul 
Ginecologic) este o rețea pentru toate grupurile de advocacy care reprezintă 
cancerele ginecologice, în special cancerele ovariene, endometriale, cervicale, 
vulvare și  cancerele ginecologice rare. ENGAGe a fost înființată în anul 2012 de 
către ESGO, Societatea Europeană de Ginecologie Oncologică. 

Referințe: 

1. Anttila A, et al. Eur J Cancer 2009;45:2649-58 
2. European Centre  for Disease Prevention and Control. Introduction  of HPV vaccines in EU countries—an update. Stockholm: ECDC; 2012 
3. Ferlay J, et al. Eur J Cancer 2013;49:1374-403 

Această fișă informative trebuie privită ca reprezentând un ghid general al strategiei grupului dvs. de lucru.  Țările europene diferă în ceea 
ce privește legistlația, reglementările, cultura și practicile lor, astfel încât, solicitați întotdeauna sfatul autorităților naționale sau locale. 
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Cancerul de col uterin 
 

Ce este cancerul de col 
uterin? 
 

Când cancerul debutează în colul uterin, poartă denumirea
de cancer de col uterin. Colul uterin face parte din sistemul
reproductiv feminin și este partea inferioară și îngustă a
pântecului (uterul) care se conectează cu partea superioară
a vaginului. Cancerul de col uterin este al doilea cel mai
frecvent cancer la femeile cu vârstă cuprinsă între 15 și 44
de ani, și al cincilea cel mai frecvent în Europa la femeile
de toate vârstele.1,2 

uter 

Colul uterin 

cancer 

Aproape toate cancerele de col uterin sunt cauzate de către 
virusul Papilloma uman (HPV), la care sunteți expuse 
riscului imediat ce deveniți active sexual. HPV este un 
virus extrem de comun. La un moment dat în viața noastră, 
majoritatea dintre noi vom lua acest virus. Infecția se 
elimină de obicei fără niciun tratament, dar anumite tipuri 
de HPV pot persista. Este necesar un screening regulat 
pentru a detecta aceste infecții persistente sau recurente. 

 

vagin 

Virușii HPV sunt un grup mare de viruși relaționați împărțindu-se în genotipuri cu risc oncogen ridicat sau 
scăzut. 8 

Viruși HPV cu genotip oncogen 
scăzut 
 

Anumite tipuri de HPV determină apariția de condiloame (negi genitali), în jurul organelor genitale și al anusului,
atât la femei, cât și la bărbați. La femei acești negi pot apărea atât pe col, cât și în vagin. Deoarece acești negi genitali în

dezvoltă cancer în situații extrem de rare, sunt considerați ca reprezentând viruși cu „genotip oncogen scăzut.” 

Viruși HPV cu genotip oncogen 
ridicat 
 

Alte tipuri de viruși HPV au legătură directă cu dezvoltarea unei tumori canceroase atât la femei, cât și la bărbați. De aceea sunt

numiți viruși cu genotip oncogen ridicat.  Medicii sunt îngrijorați de schimbările celulare și de pre-cancerele

legate de aceste tipuri deoarece este foarte probabil să determine, în timp, cancere de col uterin. Dintre

toate tipurile de HPV, cei mai comuni viruși cu genotip oncogen ridicat includ tipurile 16 și 18. 

La femeile care prezintă un risc ridicat de dezvoltare a cancerului de col uterin, persistența infecției cu
virusul HVP la nivelul colului uterin poate duce la formarea displaziilor cervicale (sau neoplaziile
intraepiteliale cervicale-CIN), HSIL - leziune intraepitelială scuamoasă cu grad înalt de malignitate. 

Netratate, CIN H-SIL, vor duce, în cele din urmă, la dezvoltarea cancerului de col uterin care poate invada

țesuturile adiacente. Evoluția acestor anomalii celulare până la instalarea cancerului de col uterin poate dura

între 10 și 15 ani. 

Gradele CIN sunt explicate în secțiune „Cum sunt raportate rezultatele biopsiei?” 
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Cum poate fi 
prevenit cancerul 
de col uterin? 
 

Screening-ul cervical 
 

Screening-ul cervical este procesul de prelevare a unui eșantion de celule din colul uterin care

sunt mai apoi examinate pentru a detecta anomaliile care s-ar putea dezvolta în cancer, în viitor. 

Dacă se detectează un cancer de col uterin invaziv precoce, la femeile tinere, acesta poate fi tratat

printr-o abordare chirurgicală conservatoare (conizație, trahelectomie) care permite conservarea

fertilității.   

Programele de screening cervical variză de la o țară la alta, dar în general ghidurile recomandă:3 
 
• Începerea screening-ului la 20 sau 30 de ani, de preferință nu înainte de 25

sau 30, în funcție de incidența cancerului de col uterin din țara dvs. (Scopul

este acela de a evita efectuarea unui tratament care nu este necesar și posibile complicații în sarcina)

deoarece ,modificările produse de virsul HPV dispar de obicei de la sine la femeile tinere.4 

• Continuarea efectuării screening-ului la 3-5 ani până la vârsta de 60 sau 65. 
 
• Screening-ul poate înceta la femeile mai în vârstă, care au trei sau mai multe teste 
normale, consecutive. 

•Dar, acordați o atenție sporită femeilor mai în vârstă care nu au efectuat niciodată 

un screening cervical deoarece acestea pot fi la un nivel ridicat de risc în 

dezvoltarea cancerului de col uterin. 

Screeningul cervical este o modalitate de detectare a celulelor anormale la nivelul colul uterin: 

• Testul Babeș-Papanicolau (Pap) sau citologia în mediul lichid 

În cazul ambelor teste, celulele sunt prelevate din colul uterin și verificate microscopic.  Unele țări preferă citologia

în mediul lichid deoarece reduce nevoie de retestare.  Un rezultat  nesat isfăcător  al  tes tului  Pap înseamnă

că al te  tes te  vor t rebui  efectuate  pent ru  a  determina prezența  unui  cancer  sau a  celulelor

 pre-canceroase.   
• Testarea HPV 

Testul se adaugă la alte programe de screening pentru cancerul de col uterin deoarece ajută la identificarea

precoce a unui virus HPV cu grad mare de risc. Testarea HPV poate fi utilizată ca metodă primară de

screening pentru femei începând cu vârsta de 30 de ani și până la cea mai înaintată vârstă de screening, care

poate varia între 60-70 de ani, în funcție de incidența cancerului uterin din țara dumneavoastră. 
 
TREI MODURI de testare HPV: 
 

Screeningul primar al cancerului de col uterin; 
 
Triajul: dacă testul Pap sau citologia în mediul lichid indică modificări incipiente ale celulelor, se
efectuează și testarea pentru virusul HPV. Dacă se identifică  HPV c u  g e n o t i p  o n c o g e n  r i d i c a t ,  (test pozitiv
HPV), pacientei i se propune e f e c t u a r e a  u n e i  c o l p o s c o p i i  (o analiză detaliată a colului uterin
cu ajutorul unui aparat care mărește în profunzime, numit colposcop). Dacă virusul HPV nu este prezent (test
HPV negativ), pacienta se poate întoarce la screeningul periodic la 3-5 ani; 

Testul după tratament: dacă proba de screening a colului  uter in este nagativă după
descoperirea și tratamentul celulelor anormale, pacienta se poate întoarce la screening-ul regulat. Se
indică repetarea colposcopiei doar dacă în urma tratamentului se identifică virusul HPV. 

Testul Pap, citologia în mediul lichid și testarea HPV sunt modalități de prevenire a cancerului de col

uterin. Acestea nu depistează alte tipuri de cancere ginecologie precum cel ovarian, uterin,

v a g i n a l , sau vulvar. Așadar, chiar și cu un screening regulat al colului uterin, este important să vă

adresați medicului în momentul în care vi se pare că ceva este în neregulă. (vezi mai jos). 
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Vaccinarea HPV 
 

Există trei vaccinuri care protejează împotriva infecției persistente cauzată de diferite tipuri de viruși HPV,

inlusiv împotriva a două tipuri cu genotip oncogen ridicat care cauzează 70% dintre cancerele de col

uterin.  Prin urmare, s c r e e n i n g u l  r ă m â n e  u n  e l e m e n t  i m p o r t a n t  î n  p r o t e j a r e a

f e m e i l o r  î m p o t r i v a  c a n c e r u l u i  d e  c o l  u t e r i n ,  d e o a r e c e  v a c c i n a r e a  HPV

reduce riscul de a dezvolta cancerul de col uterin, dar nu îl poate eradica. 

Cele trei vaccinuri HPV sunt administrate ca două sau trei doze injectabile pe parcursul a 6-12 luni. Fetele
sunt foarte bine protejate dacă primesc toate dozele și au timp să dezvolte un răspuns imun
înainte de a deveni active sexual. Multe țări europene au introdus programe de vaccinare
HPV de rutină, pentru fetele cuprinse în categoria de vârstă 10-14 ani. Cu toate acestea, în multe
țări, au primit vaccinul mai puține fete decât s-a preconizat, iar grupa de vârstă propusă, finanțarea și
distribuirea vaccinurilor diferă foarte mult în Europa.5 

HPV poate cauza condiloame (negi genitali), sau alte cancere inclusiv cancer penian sau cancer anal. În 
viitor, din ce în ce mai multe țări pot inroduce vaccinarea HPV de rutină pentru băieți, în funcție de 
eficiență și rentabilitate. 

 

Factorii care cresc probabilitatea ca HPV să persiste și să dezvolte cancer de col uterin sunt:6 

• Fumatul 
 

• Alte infecții precum herpesul și chlamydia 
 

• HIV și imunosupresia care precede un transplant 
 

• Nașterile multiple 
 

• Mai mulți parteneri sexuali și vârsta timpurie a primului raport sexual 
     (deoarece cresc probabilitatea infecției cu HPV) 
 

• Istoricul personal al unor cancere ginecologice sau de altă natură 
 

• Antecedente familiale de cancer de col uterin 
 

• Vârsta înaintată 
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Cum este diagnosticat cancerul de col uterin? 
 

 
Primul pas în diagnosticul cancerului de col uterin este un rezultat nesatisfăcător al testului  

Babeș-Papanicolau. Acest lucru conduce la efectuarea altor analize și teste care conduc la stabilirea 

diagnosticului. 

Suspiciunea de cancer de col uterin poate exista și dacă aveți sângerări vaginale (cel mai întâlnit 
simptom): 

• Între ciclurile menstruale sau în timpul sau după actul sexual 
 

• Sângerări post-menopauză dacă nu urmați o terapie de substituție hormonală sau ați 

oprit-o timp de șase săptămâni. Alte simptome includ: 

• Secreții vaginale care poat avea un miros neplăcut 
 

• Disconfort sau durere în bazin, inclusiv în timpul actului sexual 
 

• Dureri de spate 

Aceste simptome pot fi cauzate de cancerul de col uterin, dar pot fi cauzate și de alte afecțiuni. 

Indiferent de cauză, trebuie să consultați imediat un medic dacă aveți oricare dintre aceste simptome. 

Analizele pentru confirmarea diagnosticului: 

• Examenul pelvin intern pentru controlul colului uterin 
• Colposcopia 
• Biopsia de col 
• CT/RMN pentru a verifica dacă/cât de mult s-a răspândit tumora. 

Celulele pre-canceroase și cancerul de col uterin în stadii incipiene sunt asimptomatice, și pot fi 
identificate doar cu ajutorul testului Babeș-Papanicolau, al examenului citologic în mediu lichid, sau 
colposcopie. Diagnosticul este confirmat cu certitudine cu ajutorul biopsiei (prelevarea unei mici probe 
de țesut și verificarea microscopică a acesteia). 

Cum sunt raportate rezultatele biopsiei?9 

Schimbările celulare pre-canceroase în cadrul unei biopsii se numesc displazii cervicale (sau neoplaziile
intraepiteliale cervicale-CIN), în timp ce în rezultatul unui test Pap acestea se numesc - leziuni
intraepiteliale scuamoase de grad înalt (HSIL). CIN au fost stadializate pe o scară de la 1 la 3 în funcție de
cât de mult țesut anormal este identificat la microscop. În stadiul CIN1, o mica parte de țesut arată anormal și
este considerat cel mai puțin serios pre-cancer de col uterin. În stadiul CIN2 o mai mare parte de țesut arată anormal,
iar în stadiul CIN3 cea mai mare parte a țesutului prezintă anomalii. CIN3 este cea mai serioasă leziune
pre-canceroasă și poartă denumirea de carcinom intraepitelial. 

Uneori cuvântul displazie înlocuiește termenul CIN. CIN1 este același lucru cu displazia ușoară, CIN2
descrie displazia moderată, ș i  CIN3 include dispazia severă și carcinomul in situ, care nu a invadat
țesuturile normale. Termenii care desemnează cancerul (carcinomul cu celule scuamoase și
adenocarcinomul) sunt aceeași atât pentru testul Pap, cât și pentru biopsie. 
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Cum se tratează cancerul de col uterin? 
 

 
Celulele anormale pot fi îndepărtate înainte de a deveni canceroase prin intervenție chirurgicală sau conizație

pentru distrugerea leziunii. Îndepărtarea completă este preferată deoarece oferă evaluarea histopatologică.

Tratamentul cancerului invaziv poate implica o combinație de: 

• Chirurgie care poate vindeca cancerul, se limitează la colul uterin și țesuturile adiacente.  
 S-ar putea efectua prin laparotomie (chirurgie deschisă) sau laparoscopie (chirurgie „minim invazivă”). 
 
• Radioterapie care poate vindeca cancerul, se limitează la colul uterin, și, de asemenea, este folosită 
pentru a distruge celulele canceroase rămase după o intervenție chirurgicală sau pentru ameliorarea 
simptomelor. De asemenea, este extrem de eficientă împotriva cancerelor avansate cu sau fără 
chimioterapie. 
 
• Chimioterapie care este administrată pentru a reduce cancerele avansate și pentru a ameliora 
simptomele. De asemenea, uneori, este utilizată înainte de operație sau radioterapie. 

Cele mai avansate tratamente locale ale cancerului de col uterin reprezintă o combinație între chimioterapie
și radioterapie. 

În aceste cazuri, există un risc mai mare de reapariție locală a tumorii, durere la nivelul coloanei vertebrale

și în partea inferioară a abdomenului, probleme urinare, picioare umflate, infecții vaginale și 

uneori sângerări. O bună colaborare între toți medicii implicați deja în tratament este foarte importantă. 

 Informații Suplimentare:  
 
 

• • European Cervical Cancer Association (ECCA): http://www.ecca.info/ 

• Jo’s Cervical Cancer Trust: http://www.jostrust.org.uk/ 

• World Health Organization.  Virusul Papilloma Uman și cancerul de col uterin: 
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs380/en/# 

• European Cancer Observatory http://eu-cancer.iarc.fr 

• EUROCARE: http://www.eurocare.it 

• ENGAGe: http://engage.esgo.org/en 

• Women’s silent cancers - The state of gynaecological cancers in Europe. Updated  September 2013: 

http://engage.esgo.org/sites/default/files/atoms/files/2013_facts_figures_brochure-print-final.pdf 

• ENGAGe network  members:  http://www1.esgo.org/esgomaps/ 

• ESGO: http://esgo.org 

• RAIDs (Rational molecular Assessments and Innovative Drugs selection):  

Acest chenar a fost creat pentru a veni în întâmpinarea nevoilor și îngrijorărilor pacientelor cu cancer de col uterin. 
Pacientele din toate țările sunt invitate să adreseze întrebări accesând următorul link:  http://www.raids-fp7.eu/a-
question.html 
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3. Arbyn A, et al. Ann Oncol 2010;21:448-58 
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5. European Centre for Disease Prevention and Control. Introduction of HPV vaccines in EU countries—an update. Stockholm: ECDC; 2012 
6. Boyle P, Lewin B. World cancer report. International Agency for Research on Cancer 2008 
7. Cancer Research UK. Cervical cancer risk factors. http://www.cancerresearchuk.org/cancer-info/cancerstats/types/cervix/ 
8. American Cancer Society (ACS) http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/othercarcinogens/infectiousagents/hpv/hpv-and-cancer-info 

(last accessed 21 October 2014) 
9. American Cancer Society (ACS) http://www.cancer.org/cancer/cervicalcancer/detailedguide/cervical-cancer-diagnosis 

(last accessed 21 October 2014) 
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ENGAGe dorește să mulțumească 
membrilor Grupului său Executiv  

pentru disponibilitatea lor constantă, și pentru actualizarea acestei 

fișe informative. 
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