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REZUMAT
Cancerul ovarian reprezintă 3% dintre cancerele la femei şi constituie a 5-a cauză de deces prin cancer, după 

cancerul pulmonar, de sân, colorectal şi pancreatic. În general, cancerul ovarian a fost considerat „silent killer“, 
datorită simptomatologiei minime, atipice, adesea apărută în stadii tardive. În prezent, este considerat mai degrabă 
„noisy killer“, cu durere pelvină, durere abdominală, creşterea abdomenului, meteorism, inapetenţă sau saţietate 
precoce. CA125 şi ecografi a Doppler transvaginală sunt metodele diagnostice principale. Ecografi a pelvi-
abdominală efectuată în condiţii bune, de către o persoană avizată, la o pacientă cu simptome digestive sau genito-
urinare nespecifi ce poate fi  esenţială în diagnosticul precoce al cancerului ovarian.
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ABSTRACT
Ovarian cancer represents 3% of cancers to women and it is the fi  h cause of death by cancer, a  er 

pulmonary, breast, colorectal and pancreatic cancer. Generally ovarian cancer was considered ”silent killer”, 
because of the atypical, minimal symptoms, o  en in late stages. Nowadays is almost ”noisy killer”, with 
pelvic or abdominal pain, increased abdominal size, bloating, diffi  culty eating, early satiety. CA125 and 
Doppler transvaginal ultrasonography are the main diagnostic methods. Pelvic and abdominal 
ultrasonography, performed in good conditions, to a patient with nonspecifi c symptoms, digestive or genito-
urinary, could be essential in early diagnostic of ovarian cancer.
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Cancerul ovarian reprezintă 3% dintre 
cancerele la femei și consti tuie a 5-a 
cauză de deces prin cancer la femei, 
după cancerul pulmonar, de sân, co-
lorectal și pancreati c. În SUA, can-

cerul ovarian are o incidenţă ajustată la vârstă 
de 12,5/100.000 femei (1), în ti mp ce incidenţa 

raportată a cancerului ovarian în UE este de 
18/100.000 femei/an, iar mortalitatea de 
12/100.000 femei/an. (2) Vârsta medie de diag-
nosti c a cancerului ovarian este de 63 ani. (2)

Incidenţa cancerului ovarian şi rata morta-
lităţii cresc cu vârsta, ati ngând un vârf în decada 
a 8-a. Dacă la femeile sub 20 ani incidenţa 
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cancerului ovarian este de 0,7/100.000 şi morta-
litatea de 0,04/100.000, la peste 75 de ani inci-
denţa devine 55,6/100.000 de femei şi morta-
litatea de 55,2/100.000. (1) 

Factorii de risc pentru cancer ovarian sunt: 
istoricul familial şi sindroamele geneti ce aso-
ciate. Sindromul de cancer de sân şi ovarian ere-
ditar, care apare la 1/500 femei şi reprezintă 
12% dintre cancerele ovariene, este caracterizat 
de o mutaţie autozomal dominantă a genelor 
BRCA1 sau BRCA2. Acest sindrom creşte riscul 
de cancer de sân, ovarian, pancreati c şi prostati c 
şi este asociat cu un risc de cancer ovarian de 
23-54%. (1). În sindromul de cancer colorectal 
nonpolipozic ereditar (sindrom Lynch II) apare o 
mutaţie autozomal dominantă care creşte riscul 
de cancer colorectal nonpolipozic, endometrial, 
de sân şi ovarian. Riscul de cancer ovarian la 
pur tătorii acestei mutaţii pe parcursul vieţii este 
de 12%. (1) Alţi factori de risc asociaţi cu cancer 
ovarian sunt: menarha ti mpurie, endometrioza, 
tratamentul substi tuti v estrogenic peste 5 ani, 
diete bogate în grăsimi, menopauza tardivă, nu-
mărul redus de sarcini. Factorii asociaţi cu redu-
cerea riscului de cancer ovarian sunt: alăptarea 
mai mult de 18 luni, menopauza ti mpurie, multi -
paritatea (riscul scade cu fi ecare sarcină adiţio-
nală), menarha tardivă, anti concepţionale orale, 
dieta redusă în grăsimi, histerectomia, ligatura 
tubară (datorită scăderii fl uxului sangvin utero-
ovarian, care limitează expunerea locală la fac-
torii hormonali sau potenţial carcinogeni). Rup-
tura ovariană repetată prin ovulaţie şi procesul 
de reparare teoreti c creează oportunităţi pentru 
mutaţii geneti ce maligne. (1) 

Se consideră că aproximati v 1/3 dintre cei 
care trăiesc în ţările civilizate vor muri de cancer. 
Multe din aceste cancere sunt simptomati ce şi 
mulţi dintre pacienţi se prezintă iniţial la medicul 
de familie. (3) De multe ori, simptomele sunt 
ne spe cifi ce, adesea de ordin digesti v şi medicul 
de familie ori nu se gândeşte la cancer ovarian 
ca prim diagnosti c cu aceste simptome, ori con-
sideră că este improbabil şi nu recomandă exa-
men de specialitate sau investi gaţii suplimentare 
ti mpuriu. În general, cancerul ovarian a fost 
considerat „silent killer“, datorită simptoma-
tologiei minime, ati pice, adesea apărută în stadii 
tardive. (4) Dar termenul de ucigaş silenţios este 
în prezent considerat greşit. Toate studiile de 
asis tenţă medicală primară arată că simptomele 
sunt comune şi, în general, sunt raportate medi-
cului de familie. În prezent, este considerat mai 
degrabă „noisy killer“, dar problema constă în 
faptul că aceste simptome sunt nespecifi ce: fati -
gabilitatea, durerea abdominală, polakiuria apar 

frecvent iniţial. Distensia abdominală are un risc 
relati v crescut de cancer, cu o valoare predicti vă 
poziti vă de 2,5%. (5)

Deşi un singur simptom digesti v, genitourinar 
sau ginecologic este nespecifi c pentru cancerul 
ovarian, a fost propus un index al simptomelor, 
ba zat pe studii retrospecti ve ale simptomato-
logiei la femeile diagnosti cate cu cancer ovarian. 
Prezenţa unuia dintre cele 6 simptome (durere 
pelvină, durere abdominală, creşterea abdo me-
nului, meteorism, inapetenţă sau saţietate pre-
coce) ce apar mai mult de 12 zile/lună, mai mult 
de 1 an, are o sensibilitate de 56,7% pentru 
cancer ovarian în stadiu ti mpuriu şi de 79,5% 
pentru cancer ovarian în stadiu avansat. (6) Exa-
menul clinic este important nu numai în eva-
luarea unei mase pelvine, dar și a posibilei boli 
metastati ce: ascita, ganglionii inghinali, axilari, 
supraclaviculari, determinarea secundară pul-
mo nară.

Markerii tumorali ovarieni au fost intens cer-
cetaţi în diverse studii, dar relevanţă are în 
prezent numai CA125, cu specifi citate bună, dar 
sensi bilitate necunoscută. Interpretarea CA125 
poate fi  difi cilă, pentru că alte condiţii şi stări 
fi ziologice pot fi  asociate cu creşterea nivelului 
CA125, in clusiv boala infl amatorie pelvină, en-
do metrioza, chistul ovarian funcţional, mens-
truaţia, sarcina, fi broamele, chirurgia abdo mi-
nală recentă, he pati ta, peritonita, precum şi în 
alte neoplazii, de sân, pancreas, colon, plămân, 
endometru. CA125 este crescut la 95% dintre 
pacientele cu stadiu avansat, dar numai la 50% 
dintre cele cu stadiu I de boală. În diagnosti cul 
diferenţial dintre benign şi malign, CA125 are o 
sensibilitate de 61-90%, specifi citate de 71-93%, 
valoare pre dicti vă poziti vă 35-91% şi valoare 
predicti vă ne gati vă de 67-90%. Sensibilitatea, 
specifi citatea şi valoarea predicti vă poziti vă 
maximă este apli cabilă la femeile postmenopauză, 
cu o masă anexială cunoscută. ACOG recomandă 
evaluarea de către un ginecolog oncolog a 
pacientelor cu nivelul CA125 > 200 u/ml pre me-
nopauzal şi >35 u/ml postmenopauzal. (7,8,9)

Pacientele ti nere cu mase anexiale, sus pi-
cionate de tumori ovariene germinale, au ni-
veluri crescute de beta HCG, alfa-fetoproteină, 
lacti c dehidrogenază, neuron-specifi c enolază.

Mai mult de 30 de markeri serici tumorali au 
fost evaluaţi în combinaţie cu CA 125, dar creş-
terea sensibilităţii a fost de numai 5-10% peste 
cea dată de CA125, fi ind asociată cu o scădere a 
specifi cităţii, as  el încât uti lizarea lor în detecţia 
ti mpurie şi supravieţuirea în cancerul ovarian nu 
a fost încă stabilită. (8)

Ecografi a Doppler transvaginală este uti lizată 
ca prima metodă în evaluarea iniţială a maselor 
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anexiale. Are o sensibilitate de 86% şi o speci-
fi citate de 91%. Ea a fost intensiv testată în studii 
de screening, având caracteristi ci de performanţă 
bună, deşi este riscant să fi e extrapolate de la 
populaţia de screening la populaţia simptoma-
ti că. Ecografi a transvaginală este superioară 
eco  gra fi ei abdominale pentru detalii de structură 
şi mărime a ovarelor. Se consideră în general că 
li mita superioară a volumului ovarian este de 20 
cm³ în premeopauză şi 10 cm³ în postmeno-
pauză. (8,13) Imaginile ecografi ce sugesti ve de 
cancer includ: formaţiuni complexe, cu zone 
chisti ce şi solide, perete gros (>3 mm), septuri 
groase, pro iecţii papilare, număr crescut de vase 
tortuoase. (Fig 1, 2, 3)

la care s-au efectuat anual CA125 şi ecografi a 
trans vaginală. Dintre acestea, pe parcursul a 4 
ani de screening, 5,1% au avut cancer ovarian, 
72% dintre cazuri diagnosti cate în stadiile III şi IV.

Cel de-al doilea studiu larg de screening este 
în desfăşurare în UK, United Kingdom Colla bo-
rati ve Trial of Ovarian Cancer Screening, în care 
au fost înrolate 202.638 de femei în postmeno-
pauză, cu vârste cuprinse între 50 şi 74 de ani, 
consi derate cu risc mediu de cancer ovarian. 
S-au efec  tuat examen pelvin (grupul de control), 
eco grafi e transvaginală (grupul ecografi c) şi 
grupul multi modal, cu determinare CA125, iar 
în cazul în care acesta era crescut, şi evaluare 
ecografi că transvaginală, urmărite ti mp de 4 
ani. În grupul ecografi c, 845 de paciente (1,8%) 
au necesitat tra tament chirurgical, 24 dintre 
acestea fi ind diag nos ti cate cu cancer invaziv. În 
grupul multi modal, 97 (0,2%) au necesitat 
intervenţie chi rur gicală, 34 fi ind cu cancer in-
vaziv. Din totalul de 58 de cazuri de cancer 
ovarian diagnosti cat în ambele grupuri, 48% au 
fost în stadiile I şi II. Comparati v cu ecografi a 
transvaginală singură, screening-ul multi modal 
are o specifi citate semnifi cati v mai mare (99,8% 
vs 98,2%) şi o valoare predicti vă înalt poziti vă 
(35,1% vs 2,8%), în ti mp ce sensi bilitatea nu 
diferă semnifi cati v între cele 2 gru puri. Rezul-
tatele fi nale vor fi  disponibile abia în 2014, când 
va putea fi  evaluată şi mortalitatea ulterioară 
screening-ului. (8,10,11)

Pentru femeile cu risc crescut de cancer ova-
rian, care nu fac salpingooforectomie bilaterală 
profi lacti c, Nati onal Comprehensive Cancer 
Network (NCCN) recomandă ecografi a transva-
ginală şi CA125 la fi ecare 6 luni, în zilele 1-10 ale 
ciclului menstrual, începând de la vârsta de 35 

FIGURA 1. Ecografi e transvaginală: imagine chisti că 
complexă, cu formaţiune papilară intens vascularizată

FIGURA 2. Ecografi e transvaginală: imagine chisti că 
complexă, cu zone solide ecogene intens vascularizate și 
zone lichidiene, probabil hemoragice

Există 2 trialuri randomizate, în desfăşurare, 
de screening a cancerului ovarian. Au fost rapor-
tate rezultate preliminare, dar rezultatele fi nale, 
inclusiv de supravieţuire, vor fi  raportate abia în 
2014. În Prostate, Lung, Colon and Ovarian 
Cancer Screening Trial au fost înrolate 34.261 de 
femei sănătoase, cu vârste între 55 şi 74 de ani, 

FIGURA 3. Ecografi e transvaginală: imagine chisti că 
complexă, cu septuri groase, intens vascularizate, anar-
hic distribuite și zonă lichidiană, cu fl ocoane ecogene, 
probabil hemoragică
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de ani sau cu 5-10 ani mai devreme decât cea 
mai mică vârstă de diagnosti c al cancerului ova-
rian în familie. Pentru purtătorii sindroamelor 
de cancer colorectal nonpolipozic ereditar, 
NCCN recomandă ecografi e transvaginală 
anuală. (12) 

Rolul altor metode radiologice în diagnosti cul 
maselor anexiale este limitat: RMN-ul este reco-
mandat ca a doua metodă de diagnosti c ima-
gisti c, în cazul unui diagnosti c diferenţial incert 
al masei anexiale evaluate ecografi c, cu sensi-
bilitate de 91%, dar specifi citate de numai 88%. 
Tomografi a computerizată este uti lizată în eva-
luarea preoperatorie sau în supravegherea ulte-
rioară, cu sensibilitate de 90% şi specifi citate de 
75%. Tomografi a cu emisie de pozitroni este re-
co mandată în cazul cancerului ovarian diagnos-
ti cat, fi e pentru depistarea recurenţelor când 
creşte CA125, fi e pentru diagnosti carea metas-
tazelor, în asociere cu tomografi a computerizată, 
având o sensibilitate de 67% şi o specifi citate de 
79%. (14,15)

Diagnosti cul defi niti v de cancer ovarian epi-
telial necesită rezultat anatomo-patologic. Diag-
nos ti cul anatomopatologic se pune în acord cu 
clasifi carea WHO: seros, mucinos, endometrioid, 
cu celule clare, cu celule tranziţionale, mixt şi 

ne  diferenţiat. Nivelul CA125 în ti mpul chimio te-
rapiei se corelează cu răspunsul tumoral şi cu 
su pravieţuirea. (16) 

Neoplaziile non-epiteliale ale ovarelor în-
trunesc 10% dintre toate cancerele ovariene. 
Tu  morile cu celule germinale se întâlnesc la per-
soanele ti nere şi reprezintă 5% dintre neoplaziile 
ovariene şi 80% dintre neoplaziile ovariene ale 
preadolescentelor, în ti mp ce tumorile stromale 
ale cordoanelor sexuale sunt mai frecvente la 
femeile adulte. (17) 

Cunoscând toate aceste lucruri, care este ro-
lul medicului de familie în diagnosti cul precoce 
al cancerului ovarian? În primul rând, în stabilirea 
populaţiei ţintă pentru screening, cunoscând 
ante  cedentele personale și heredo-familiale, 
fac torii de risc. În al doilea rând, în evaluarea 
simpto matologiei dispepti ce persistente și, nu 
în ulti mul rând, prin uti lizarea pe scară largă a 
eco grafi ei pelvi-abdominale, în condiţiile în care 
pa cienta este pregăti tă corespunzător unei eva-
luări ultrasonografi ce de calitate și medicul este 
avi zat în privinţa fi ziopatologiei ginecologice 
(chis  turi foliculare, chist de corp luteal), cu efec-
tuarea ecografi ei pelvine în primele 10 zile ale 
ciclului menstrual, în încercarea de depistare 
cât mai ti mpurie a cancerului ovarian.
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