
CANCERUL OVARIAN FIȘĂ INFORMATIVĂ 

Ce este cancerul ovarian? 

 



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. 

• Cancerul ovarian are cea mai mare rată de mortalitate dintre toate cancerele sistemului reproductiv 
feminin.1 

Rata de supraviețuire de 5 ani scade semnificativ când acesta este depistat în faze avansate.2 

• Riscul de a dezvolta cancer ovarian este crescut la femeile care 
prezintă anomalii genetice specifice, moștenite. Acesta este de până la 

40% la femeile care prezintă mutația BRCA, o anomalie genetică ce 

duce la dezvoltarea cancerului ovarian, în timp ce 1.4% dintre 
femeile din populația generală sunt expuse riscului de a dezvolta 
această formă de cancer. 

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. 

“Cancerul ovarian are cea mai mare rată de mortalitate dintre  

toate cancerele sistemului reproductiv feminin. În fiecare an, în Europa, 

 sunt înregistrate 42,700 de decese din această cauză.4 Niciun  

program de screening nu s-a dovedit până acum eficient în  

prevenirea cancerului ovarian.” 

“Simptomele cancerului ovarian sunt nespecifice și pot fi atribuite altor  

afecțiuni, mai puțin grave.
5 Din acest motiv cancerul ovarian este 

cel mai adesea depistat  în stadii avansate,  în care ratele de 

supravie țuire sunt mult mai scăzute.2   Cu toate acestea, definițiile 
modalităților de tratament recomandate (în ceea ce privește intervenția 
chirurgicală și chimioterapia) și modul de combinare a acestora au dus la o 
prelungire a supraviețuirii la 5 ani în ultimii 35 de ani.6” 
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CANCERUL OVARIAN 

Ce este cancerul ovarian? 
Cancerul ovarian este o boală gravă, ca re  pune  v ia ț a  în
pe r i co l ,  f i ind  a l  șap te l ea  ce l  ma i  r ăspândi t  cance r
în  rându l  femei lo r  în  î n t reaga  lume .1   În Europa este al
șaselea cel mai frecvent tip de cancer în rândul femeilor cu peste
65,000 de cazuri noi în anul 2012.2 
Mortalitatea ridicată asociată cu cancerul ovarian se datorează
faptului că este adesea diagnosticat într-un stadiu avansat, 
moment în care deja pacienta are un prognostic sumbru. 

uter 

Ovar sănătos 

cancer 

vagin 

Care sunt stadiile cancerului ovarian? 
 

Stadiul cancerului oferă informații medicului despre cât de mare este tumora și dacă s-a răspândit la 

organele/țesuturile adiacente. A fost dezvoltat un sistem de stadializare de la 1 la 4 pentru a determina severitatea 

bolii.3 

Care sunt simptomele cancerului ovarian? 
 
Simptomele cancerului ovarian includ:4 
 

• Durere persistentă în abdomen și pelvis 
 

• Creșterea dimensiunii abdominale / balonare persistentă - nu balonare care apare și 
dispare 

• Dificultăți de a mânca și un simț al saturației care intervine foarte repede 

• Creșterea urgenței și/sau frecvenței urinării 

Deoarece simptomele cancerului ovarian sunt nespecifice și pot fi atribuite și altor afecțiuni, ex. 
simptomul colonului iritabil (SCI), aproximativ 60% din t re  pacien te  sun t  în  momentu l  de  fa ț ă  
d iagnost ica te  odată  ce  tumora  es t e  în t r -un  s tad iu  avansa t  (stadiul III sau IV), reducând astfel 
semnificativ șansele unui tratament favorabil.5 

Carcinomul seros cu grad înalt de malignitate este cel mai frecvent subtip de cancer ovarian. Aproximativ 
70% dintre cancerele ovariene sunt seroase, fiind una dintre cele mai agresive forme de cancer 
ovarian, dar și cea mai sensibilă la chimioterapie.6 Până la 90% dintre cancerele ovariene din 
stadiile III–IV sunt carcinoame serosae cu grad înalt de malignitate. 
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Cancerul este 
localizat sau 
limitat doar la 
ovar/ovare. 

Tumora s-a 
răspândit până la 
alte structuri din 
pelvis. 

Tumora s-a 
răspândit în 
cavitatea 
abdominală 

Tumora este în 
metastază sau s-a 
răspândit dincolo 
de pelvis, abdomen 
și nodulii limfatici, 
la ficat sau la 
plămâni. 



Care sunt factorii de risc pentru cancerul ovarian? 
 

Riscul de a dezvolta cancer ovarian este reprezentat de mai mulți factori, printre care vârsta, modul de viață , numărul de nașteri

pe care o femeie l-a avut și istoricul familial. Riscul de a dezvolta cancer ovarian este mult mai crescut la femeile c u  anomalii

genetice specific, moștenite precum mutațiile genelor BRCA1 sau BRCA2,8 sau alte modificări ale profilului genetic care

cresc riscul de a dezvolta cancer ovarian, dar cresc și sensibilitatea la chimioterapie cu compuși de platină și alți agenți

noi care vizează aceste modificări. În populația generală, 1,4% dintre femei vor fi diagnosticate cu cancer ovarian,10 în timp

ce mutațiile acestor gene reprezintă 20% dintre cazurile de cancer ovarian.7 

Cum este diagnosticat cancerul ovarian? 
 

În prezent nu există nicio metodă de screening fiabilă pentru a detecta cancerul ovarian și simptomele trec deseori

neobservate. Un număr de investigații pot fi efectuate pentru a diagnostica cancerul ovarian, inclusiv un test de

sânge pentru markerul CA125, o proteină produsă de unele tipuri de cancer ovarian și scanări imagistice, de ex.

ecografie și tomografie.8 Diagnosticul final se face prin prelevarea unei biopsii tisulare a leziunilor suspecte. 

Cum se tratează cancerul ovarian? 
 

Există o nevoie semnificativ nesatisfăcută de noi opțiuni de tratament pentru cancerul ovarian, deoarece tumora

tinde să recidiveze, chiar dacă există inițial un răspuns bun la tratament, în 70% dintre cazurile din stadiile

III-IV. Chirurgia și chimioterapia sunt principalele opțiuni de tratament. În general, cancerele ovarului, trompelor

uterine și ale peritoneului sunt gestionate în același mod. Au fost definite liniile directoare pentru cel mai adecvat

management chirurgical și chimioterapic inițial, pe baza rezultatelor obținute de-a lungul anilor în studiile clinice

mari. Aplicațiile lor pot îmbunătăți semnificativ rezultatele - Centrele calificate le folosesc. Au fost investigate

noi clase de tratament, în special în carcinomul seros cu grad înalt de malignitate, de ex. antiangiogenice precum

bevacizumab, inhibitori de parp ca niraparib, olaparib și rucaparib care vizează cancerul ovarian dat de mutația

BRCA. Testarea genetică este importantă pentru reducerea riscului de cancer ovarian în familie și pentru

managementul terapeutic al pacienților.9 

            Informații suplimentare 

• Cancer Research UK. Ovarian Cancer: www.cancerresearchuk.org/cancer-help/type/ovarian-cancer/ 
• Target Ovarian Cancer: www.targetovariancancer.org.uk 
• Ovacome: www.ovacome.org.uk/ 
• European Cancer Observatory: http://eu-cancer.iarc.fr 
• EUROCARE: www.eurocare.it 
• ENGAGe: http://esgo.org/ENGAGe 
• Women’s silent cancers - The state of gynaecological cancers in Europe. Updated September 2013: 

http://esgo.org/ENGAGe/Pages/resources.aspx 
• ENGAGe network members: http://esgo.org/ENGAGe/Pages/NetworkMembers.aspx 
• ESGO: http://esgo.org   
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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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