
Curs 4

Tumorile aparatului genital



Tumorile benigne

- Vulvare 

- Vaginale 

- Ale colului uterin 

- Ale corpului uterin 

- Ale ovarului 

- Mamare 

Tumori maligne

- Cancer vulvar 

- Cancer vaginal 

- Cancer de col uterin 

- Cancer de corp uterin 

- Cancer ovarian 

- Cancer mamar 



Fibromul uterin 

Tumoră benignă, ce se dezvoltă dintr-un ţesut analog

muşchiului uterin (ţesut muscular şi conjunctiv uterin în

proporţii variabile); în majoritatea cazurilor însă, această

tumoră este multiplă fapt ce justifică termenul uzitat de

unii autori de fibromiomatoză uterină.

Incidenta maxima: 40-50 ani

Factorii favorizanţi: 

- Nuliparitatea

- Rasa neagra

- Factorul hormonal - hiperestrogenie 



Fibromul uterin 

Simptome: 

- Metroragie: menometroragii, hipermenoree 

- Leucoree 

- Durere 

- Dismenoree 

- Tulburari urinare: polakiurie  

- Tulburari digestive: constipatie, tenesme rectale 

Paraclinic: histerometrie, ecografie, histeroscopie, 

chiuretaj uterin biopsic, UIV, FCD, test Lahm Schiller, 

Colposcopie. 





Fibromul uterin 

Diagnostic diferenţial:

• Sarcina normală în primele două trimestre.

• Tumorile de ovar – între uter şi masa tumorală 
ovariană exista un şanţ de delimitare.

• Cancerul de corp uterin – se exclude prin 
efectuarea unui chiuretaj biopsic fracţionat.

• Cancerul endocervical.

• Rinichi ectopic pelvin – examenul urografic sau 
ecografic tranşează diagnosticul.

• Uterul dublu.

• Inflamaţiile anexiale cronice cu formaţiuni 
tumorale anexiale cu pereţi groşi, aderente la 
uter – ecografia precizează diagnosticul.



Fibromul uterin 

Complicaţii:

• Locale: hemoragia, infecţia, complicaţii 

mecanice (compresia ureterală / vezicală / 

rectală, ocluzia intestinală, torsiunea acută sau 

cronică), complicaţii vasculare (edem, 

necrobioza aseptică), degenerescenţa grasă / 

edematoasă / pseudochistică / malignă 

sarcomatoasă.

• Generale: obezitate, tulburări cardiovasculare 

(dispnee de efort, HTA), tulburări ale echilibrului 

fluido-coagulant, tulburări vasculare (venoase).



Fibromul uterin 
Tratament:

• Medical – se adresează hemoragiei şi reducerii volumului 
tumoral şi utilizează diferite preparate: progestative de 
sinteză administrate între ziua 14-25 a ciclului menstrual, 
steroizi androgenici, analogii LHRH şi chiar estrogeni 
(Premarin) care are acţiune hemostatică promptă prin 
refacera rapidă a endometrului. De asemeni, ca tratament 
simptomatic se mai folosesc uterotonice (Ergomet, 
Methergin), hemostatice simptomatice (Venostat), 
antianemice, tonice venoase.

• Chirurgical – se adresează tumorilor voluminoase, celor 
cu hemoragii rebele la tratament şi cu simptomatologie 
dureroasă intensă, fibroamelor complicate sau asociate cu 
leziuni maligne (cancer de col sau cancer endometrial). 
Tipurile de tehnică sunt diverse: miomectomia (extirparea 
tumorii păstrând uterul şi anexele), histerectomia totală 
sau subtotală în funcţie de vârstă, topografie şi volumul 
tumorilor.









Tumorile benigne de ovar 
Definiţie: Sunt formaţiuni uni sau pluricavitare 

ocupate de un conţinut cu caracter variabil.

Anatomie patologică:

• Chist seros simplu – cea mai frecventă tumoră 
chistică, este o formaţiune alb-sidefie, uniloculară, 
cu dimensiuni variabile (de la câţiva centimetri la 
câţiva litri), cu conţinut serocitrin, de obicei 
unilaterală.

• Chist mucinos – multilocular, poate atinge 
dimensiuni mari, cu conţinut gelatinos, vâscos, 
galben sau maroniu.

• Chist dermoid – format din ţesuturi cu origine în 
cele trei foiţe embrionare (sebum, păr, dinţi, ţesut 
tiroidian, oase).



Tumorile benigne de ovar 
Simptomatologie:

• Durere – în etajul inferior abdominal, permanenta, determinata de 
compresiunea tumorii asupra formaţiunilor nervoase sau asupra 
organelor vecine.

• Tulburări produse prin compresiune: constipaţie, polakiurie, disurie, 
dureri pseudocolicative renale prin compresiune pe ureter, tulburări 
dispeptice prin compresiune pe diferite segmente ale tubului digestiv, 
edeme ale membrelor inferioare prin compresiune (în cazul tumorilor 
masive) pe vasele mari.

• Tulburări menstruale induse de distonia neurovegetativă.

• Examenul local: tumori de dimensiuni reduse - tactul vaginal:
formaţiune parauterină separată de uter şi independentă de el, sferică 
sau ovoidală, de consistenţă elastică sau renitentă, netedă sau 
boselată, mobilă şi nedureroasă, frecvent unilaterală; tumori de 
dimensiuni mari: inspecţie - deformare a peretelui abdominal în 
hipogastru şi / sau spre regiunea ombilicală; tactul vaginal: formaţiune 
renitentă, bine delimitată, mobilizabilă sau nu.

• Tumorile active endocrin pot induce sindroame endocrine 
masculinizante (amenoree la femeile tinere, atrofia sânilor, hirsutism, 
hipertrofie clitoridiană) sau feminizante (pubertate precoce, tulburări 
menstruale), iar la femeile în postmenopauză metroragii.







Tumorile benigne de ovar 

Diagnostic paraclinic:

• Ecografia – foarte utilă în special la obeze.

• RMN.

• Celioscopia diagnostică.

• Histeroscopia.

Diagnostic diferenţial:

• Sarcina uterină normală în trimestrul I.

• Sarcina ectopică tubară, hidro / piosalpinx.

• Uter dublu, fibrom uterin pediculat subseros, fibrom în 
ligamentul larg.

• Rinichi ectopic.

• Chist de mezenter.

• Chist hidatic.

• Formaţiuni ovariene pseudotumorale (chist funcţional).





Tumorile benigne de ovar 
Complicaţii:

• Torsiunea pediculului – incompletă sau completă cu 
caracter clinic acut: paloare, tahicardie, durere 
sincopală, greţuri, vărsături, febră, apărare musculară.

• Compresiunea: determină tulburări digestive sau 
urinare.

• Ruptura: evoluează lent (cu formare de aderenţe) sau 
acut (urmare a torsiunii, hemoragiei intrachistice sau 
traumatismului).

• Hemoragia: intrachistiă sau cu revărsare 
intraperitoneală.

• Infecţia: calea de plecare este intestinală.

• Transformare malignă: poate ridica suspiciuni un caz ce 
se prezintă astfel: vârstă peste 40 de ani, creşterea 
rapidă în volum a unei tumori cunoscute, fixitatea şi 
duritatea tumorii, ascită.





Tumorile benigne de ovar 

Tratament: 

- cu preponderenţă se foloseşte tratamentul chirurgical, 

intervenţia constând în enucleerea tumorii cu

conservarea ţesutului ovarian sănătos; în cazul

distrugerii complete a ovarului se efectuează 

ovariectomie totală. 

- piesa operatorie se supune examenului 

anatomopatologic iar în cazul malignizării tratamentul 

este similar tumorilor maligne ovariene.



Mastoza fibrochistica 

Definiţie: reprezintă un ansamblu lezional distrofic, 

neinflamator şi netumoral, ce cuprinde un spectru larg de 

semne, simptome clinice şi modificări histologice 

(fenomene de tip hiperplazic sau regresiv) ce interesează 

diferite elemente ale parenchimului mamar.

Frecvenţă: MFK este cea mai întâlnită mastopatie benignă,

cu incidenţă maximă la grupele de vârstă 30-50 ani, la 

nulipare, la femeile cu menarha precoce şi menopauza 

tardivă (la care nu se administrează terapia hormonală de 

substituţie) precum şi la pacientele cu cicluri menstruale 

neregulate sau anovulatorii.



Mastoza fibrochistica 

Etiologie:

• Dezechilibrul hormonal – este vorba despre un 
dezechilibru estrogeni / progesteron, balanţa fiind 
înclinată în favoarea estrogenilor. Teoria este susţinută 
de prezenţa ansamblului lezional frecvent bilateral, de 
relaţia cu menopauza şi de receptivitatea crescută la 
tratamentul endocrin. Altă teorie se referă la o 
modificare a răspunsului ţesuturilor mamare la acţiunea 
hormonilor (creşterea sensibilităţii la estrogeni).

• Contracepţia hormonală pare a avea un rol protectiv 
faţă de MFK deşi acest aspect este controversat (în 
funcţie de produsele utilizate, durata utilizării, factori 
personali).

• Rolul prolactinei în patologia MFK este controversat.



Mastoza fibrochistica 

Simptomatologie: 

- asimptomatica

- Durere: senzatie de disconfort, tensiune mamelonara sau 

frusta; premenstruala, cu iradiere in umar si brat  

Examenul fizic: prin palpare se evidenţiază arii mai 

consistente (chisturile sub tensiune pot avea consistenţă 

foarte dură), discret neregulate, sensibile (în funcţie de 

tensiunea sub care se află lichidul intrachistic), fără 

reacţie cutanată sau fixare pe planurile profunde; uneori 

pot apare adenopatii fără caracter suspect. La exprimarea 

mamelonului uneori poate o apare scurgere mamelonară 

de diferite culori (lactescent, verde, maroniu) la nivelul mai

multor pori galactofori, bilateral.



Mastoza fibrochistica 
Diagnostic paraclinic:

• Examenul citologic şi biochimic prin puncţie – aspiraţie cu ac fin. 
Se utilizează în cazurile cu formaţiuni palpabile sau „placarde 
mastozice“, când se extrage un lichid (ce conţine proteine, 
electroliţi şi hormoni) de culoare diferită (galben pal, verde închis 
sau maroniu) sau sanguinolent. În acest caz se indică biopsie 
excizională. În cazul în care rezultatul puncţiei – biopsie cu ac fin 
este negativ (nu relevă un proces malign) dar formaţiunea persistă 
timp de câteva luni este indicată excizia acesteia.

• Mamografia – imaginea tipică este o opacitate rotundă sau ovalară, 
omogenă, cu contururi regulate, cu densitate mai mică decât cea a 
tumorilor solide, iar în pereţii chisturilor pot exista calcificări. 
Metoda este utilă şi în cazul chisturilor „suspecte“, adică cele ce 
prezintă o îngroşare parietală sau vegetaţii intrachistice.

• Ecografia – are fiabilitate mai mică decât mamografia, neputând 
detecta microcalcificările, şi nu prezintă aceeaşi sensibilitate la 
nivelul sânilor cu conţinut adipos crescut ca şi mamografia.

• Puncţia – biopsie – indicată în cazul unui „placard mastozic“ 
persistent după un tratament medical, leziuni ce prezintă elemente 
citologice suspecte decelate prin puncţie – aspiraţie, sau în cazul 
unui chist hemoragic recidivant.



Mastoza fibrochistica 
Tratament:
Medical

• Durerea mamară asociată: Danazol, un androgen sintetic cu acţiuni 
antigonadotrope şi inhibitorii ale sintezei steroizilor sexuali, acesta 
reducând şi nodularitatea sânilor precum şi scurgerile mamelonare.

• Contraceptivele orale utilizate perioade îndelungate (3-4 ani) reduc la 
jumătate, după unii autori, incidenţa modificărilor fibrochistice cu atipii 
ductale minime comparativ cu cele care nu folosesc aceste preparate. Se 
preferă pilulele contraceptive combinate, cu predominanţă progesteronică.

• progesteron pe cale sistemică are efecte antalgice bune, însă tratamentul 
trebuie urmat o perioadă îndelungată (9-12 luni) ceea ce este uneori greu 
de acceptat de paciente datorită efectelor secundare (în special creştere în 
greutate). Administrarea locală de preparate cu progesteron (Promastop, 
Progestogel, Mastoprofen) are efecte certe dar inconstante.

• Intreruperea aportului de cafea, ciocolată, ceai negru. Administrarea 
vitaminei E (400 UI / zi) şi vitaminei B6 

Chirurgical

• Caracterul evolutiv incert ca şi caracterul difuz al leziunilor face ca 
opţiunile chirurgicale să fie limitate. Mastectomia parţială este indicată în 
cazul unei formaţiuni palpabile ce persistă după o puncţie evacuatorie iar 
biopsia exereză este indicată când există o anomalie clinică sau 
radiologică.





Fibroadenomul mamar 
Etiologie, frecvenţă:

• Fibroadenoamele sunt cele mai frecvente tumori 
mamare benigne, ce apar de obicei la femeile tinere (20-
35 de ani), dar şi la adolescente (fibroadenomul juvenil 
caracterizat de creştere rapidă în dimensiuni şi asociere 
cu dilataţii venoase la nivelul tegumentului adiacent) 
când sunt mai frecvente decât chisturile. Survin rar în 
postmenopauză, sub formă calcificată.

• Frecvenţa mare la adolescente şi tinere, creşterea în 
volum în sarcină, sunt argumente pentru teoria 
influenţei estrogenice sau a unui dezechilibru E / P 
(fibroadenoamele sunt hormonodependente în relaţie cu 
excesul estrogenic).



Fibroadenomul mamar 
Clinic:

- Prezenţa unei formaţiuni prin auto palpare.

Formaţiunea are 2-4 cm în diametru (în momentul 

depistării dar în timp, pot atinge dimensiuni

impresionante), consistenţă elastică (ce nu se 

modifică în cursul ciclului menstrual),

nedureroasă, mobilă pe planurile superficiale şi

profunde (rareori fixate la piele, peretele toracic

sau ţesuturile peritumorale). Frecvent sunt

bilobate iar la palpare se poate detecta o

depresiune.



Fibroadenomul mamar 
Paraclinic:

• Examenul citologic al aspiratului cu ac subţire – acest 
procedeu este utilizat numai în cazurile în care pacienta 
refuză intervenţia chirurgicală, sau leziunea fiind 
considerată fără risc, cazul rămâne în supraveghere, 
căci restul cazurilor beneficiază de biopsie excizională 
cu examen anatomopatologic extemporaneu.

• Ecografia – este utilă în diferenţierea leziunilor solide de 
cele chistice şi pentru dirijarea acului de puncţie –
aspiraţie în leziune.

• Mamografia – se consideră că nu este o metodă de 
diagnostic foarte util deoarece fibroadenoamele sunt 
caracteristice vârstelor sub 30 de ani.



Fibroadenomul mamar 

Tratament

De elecţie, tratamentul utilizat este excizia

tumorală, justificată de tendinţa la creştere

în volum şi de posibilitatea (redusă)

transformării carcinomatoase.



Cancerul vulvar 
- carcinoamele vulvare apar uneori din zonele cu carcinom in

situ, dar mai frecvent la femei care au fost tratate pentru

carcinom scuamos invaziv al colului sau vaginului. 

- mai frecvent la grupa de vârstă 60-79 ani şi mai rar sub 40 ani

- la pacientele cu parteneri sexuali multipli, la cele cu istoric de 

condiloame genitale şi la fumătoare.

- factori de risc: obezitatea, hipertensiunea, diabetul şi

nuliparitatea.

- asocierea cancerului vulvar cu sifilisul şi cu bolile

granulomatoase neluetice.



Cancerul vulvar 

Simptomatologie

• Istoric de iritaţie locală cu prurit cronic.

• Leziune vizibilă pe labii, sub formă de masă 

sau excrescenţă vulvară, ce este de obicei 

reliefată, cu aspect cărnos, ulcerat, 

leucoplazic sau verucos.

• Localizarea este cel mai frecvent pe labia 

mare dar, labia mică, perineul şi clitorisul pot 

reprezenta şi ele localizări primare ale 

tumorii.



Cancerul vulvar 
Diagnostic

• Confirmat prin biopsie incizională sau excizională.

Tratament

• Pentru leziuni T1 – excizia radicală a leziunii, cu limite de 
siguranţă.

• Tumori T2 şi T3 – vulvectomie radicală cu 
limfadenectomie femurală şi inghinală bilaterală.

• Pentru boală în stadii avansate, tratamentul include 
chirurgia, radioterapia şi chimioterapia.

Supravieţuirea la 5 ani:

- stadiul I: 71%.

- stadiul II: 47%.

- stadiul III: 32%.

- stadiul IV: 11%.



Cancerul de col uterin 
Factorii epidemiologici:

- asocierea dintre vârsta mică la începerea vieţii sexuale şi

- promiscuitatea sexuală (primul contact sexual în adolescenţă,

parteneri sexuali multipli).

Alti factori implicaţi sunt: fumatul, imunosupresia (datorită infecţiei cu

virusul imunodeficientei umane – HIV), virusul herpes simplex tip 2 şi

virusul papiloma uman (HPV), infecţii cervico-vaginale, igienă şi status

socio-economic precare, status endocrin hiperestrogenic, factori

genetici. 

Rolul HPV a fost demonstrat în 90% din carcinoamele scuamoase, care

conţin gene HPV considerate oncogene. Infecţiile cu HPV pot fi:

• productive (condilom cu celule vacuolizate-koilocite)

• neproductive (cu replicare celulară fără maturaţie, replicarea virală 
rămânând în stadiul de genom viral, care se poate integra în 
genomul celulei-gazdă care devine linie celulară malignă). Tipurile 
de HPV au o capacitate oncogenă diferită: 6 şi 11 determină 
condiloame, iar 16, 18, 31, 33, 35 determină CIN şi cancer de col 
uterin.



Cancerul de col uterin 

Simptomatologie

• Asimptomatice

• Sângerarea vaginală anormală – simptom 
caracteristic, apărută la microtraumatisme (după 
examenul cu valvele sau postcoital), iniţial fără 
durere, apoi însoţită de durere (prin invadarea 
filetelor nervoase din parametre).

• Leucoreea purulentă, fetidă, apare în leziunile 
suprainfectate.

• Edemele membrelor inferioare (prin blocaj 
limfatic şi venos).

• Tardiv, inapetenţă, scădere în greutate, facies 
palid.



Cancerul de col uterin 
Examenul clinic

• Stadiul 0: col normal sau cervicită. Diagnosticul se 
poate stabili numai prin screening citologic.

• Stadiul 1

- forma ulcerată: pierdere de substanţă pe una din buzele 
colului, cu margini şi fund neregulat, sângerând

- forma vegetantă: formaţiune friabilă acoperită cu 
leucoree fetidă şi depozite necrotice sângerânde

- forma endocervicală: col mare, dur, cu sângerare la 
tentativa de explorare cu histerometrul, uterul este 
mobil.

• Stadiile 2,3,4

- Colul este distrus în totalitate, înlocuit de o ulceraţie 
profundă, de o formaţiune vegetantă conopidiformă 
sângerândă. La EVD corpul uterin este fix. Tuşeul rectal 
precizează infiltrarea parametrelor.



Cancerul de col uterin 

Paraclinic

• Citologia – cea mai buna metodă de depistare, se 
bazează pe descuamarea straturilor superficiale de la 
nivelul epiteliului cervical şi se realizează prin raclare de 
la nivelul exocolului, orificiului extern şi spre interiorul 
canalului cervical şi de la nivelul fundului de sac 
posterior, cu o spatulă. Se realizează două frotiuri ce se 
interpretează prin clasele Papanicolau sau Bethesda:

- Clasa I – celule normale, fără atipii.

- Clasa II – celule fără suspiciune de malignitate.

- Clasa III – unele atipii, fără să se poată afirma 
malignitatea.

- Clasa IV – celule izolate, cu atipii sugerând malignitatea.

- Clasa V – celule maligne în placarde.



Cancerul de col uterin 

• Colposcopia – permite aprecierea vascularizaţiei 
stromei, localizarea joncţiunii 
pavimento-cilindrice sau a unei zone de 
transformare.

• Test Lahm-Schiller – se bazează pe afinitatea 
glicogenului de la nivelul celulelor epiteliului 
pavimentos normal faţa de iod.

• Biopsia – se realizează, dacă leziunea este 
vizibilă, cu ansa diatermică, pensa de biopsie 
sau se poate practica biopsia dirijată 
colposcopic.

• Chiuretajul endocervical.

• Conizaţia.





Cancerul de col uterin 
Tratament

• Chirurgical – În stadiul 0 se practică conizaţia, amputaţia de 
col sau histerectomia totală. În cancerul cervical invaziv 
precoce se practică de elecţie histerectomia radicală 
Wertheim-Meigs (stadiile 0 şi 1).

• Radioterapia (RT) – se foloseşte combinaţia iradiere pelvină 
externă (tratarea ganglionilor regionali şi reducerea 
volumului tumoral) şi brahiterapie intracavitară (tratarea 
tumorii centrale). În stadiul II scopul este reconversia pentru 
tratament chirurgical, iar în stadiile III şi IV rolul este paleativ.

• Iradierea pelvină externă – utilizată în cazul tumorilor 
voluminoase, pentru: tratarea tumorilor exofitice însoţite de 
sângerări, tratarea tumorilor necrozate sau infectate.

• Chimioterapie – pentru ameliorarea prognosticului în tumorile 
voluminoase, adică ameliorarea operabilităţii şi efectelor RT 
prin reducerea volumului tumoral, creşterea fluxului sanguin 
tumoral, ameliorarea încadrării stadiale. Se folosesc: 
Cisplatin în combinaţie cu Ifosfamida, Methotrexat, 
Vincristina, Vinblastina.



Cancerul de corp uterin 

Factori de risc: 

- Nuliparitatea 

- Infertilitatea, menstre neregulate 

- Menopauza naturala dupa 52 ani 

- Obezitatea, HTA, hipotiroidism, artrita 

Factori de protectie: 

- Contraceptivele orale 

- Contraceptia intrauterina 



Cancerul de corp uterin 

Simptomatologie

- Metroragie cu sange rosu / scurgeri rozii, 

intermitente 

- leucoree, hidroree 

- Durere 

Diagnostic: 

- Biopsia de endometru: de electie 

- Histeroscopia 

- Ecografia vaginala 

- alte: cistoscopia, UIV, rectoscopia 





Cancerul de corp uterin 

Tratament: 

St. I: HT + AB + limadenectomie 

St. II: colpohisterectomie largita + limfadenectomie 

In stadiile III şi IV – în stadiul III, în absenta afectării

parametriale, se practică HT + AB + RT postoperatorie.

Dacă invazia interesează parametrele, se indică

colpohisterectomia lărgită cu limfadenectomie pelvină

bilaterală.

Caz inoperabil: RT ± progestative in doze mari 



Cancerul de ovar 

Factori de risc: 

- Varsta > 60 ani 

- Genetici (neo ovar familial, sdr. Familial cancer 

ovar/san)

- Infertilitatea 

- Starea socio-economica 

Factori protectori 

- Contraceptia orala 

- Multiparitatea 



Cancerul de ovar 

Simptomatologie 

* incipient: 

- asimptomatice, 

- menstre neregulate, 

- fen. compresive (polakiurie, constipatie, durere, 
dispareunie, 

meteorism, greata) 

* avansat: 

- sangerari vaginale, 

- ascita, 

- afectare intestinala (greata, plenitudine, anirexie, 
meteorism) 



Cancerul de ovar 

Diagnostic: 

- ecografia: imagini multiloculare, solide, cu septuri si 

vegetatii, ascita, mts epiploon, ficat, hidronefroza 

- RMN si CT 

- Markeri tumorali: CA 125 

- laparotomia: ex. citologic, explorarea intraabdominala, 
biopsii 



Cancerul de ovar 

Tratament

Chirurgical: 

- st. I: HT + AB + omentectomie 

- st. II: HT + AB + omentectomie + P32 

- st. avansate: operatia Wertheim + omentectomie sau 

chirurgie de reductie tumorala 

Chimioterapia: 

- cu agent unic / polichimioterapia 

Dupa chimio / radioterapie: interventie second-look 

- chimioterapie intraperitoneala 

Radioterapie: succes in tumorile mici; paleativa in cele 

voluminoase 





Coriocarcinomul  

Definiţie: carcinom ce provine din epiteliul 

trofoblastic, ce poate apare după orice tip

de sarcină – sarcina ectopică, molară, avort,

sarcina la termen – după cum poate apare

„ab initio“, fără decelarea unui antecedent

obstetrical.



Coriocarcinomul  

Factori de risc:

• Vârsta – risc maxim după 40 ani.

• Antecedente obstetricale – avorturile în antecedente măresc riscul 

apariţiei unui coriocarcinom, risc ce este de 1000 ori mai mare după 

o sarcină molară decât după o sarcină la termen.

• Factori genetici – apariţia unui coriocarcinom după o sarcină la 

termen, se face pe terenul unui produs de concepţie diploid şi 

heterozigot, cu contribuţie genetică haploidă din partea fiecărui 

părinte. De asemeni, s-a constatat o frecvenţă mai mare de 

coriocarcinoame la femeile cu grup sangvin A (II) şi o incidenţă mai 

scăzută la femeile cu grup sangvin 0(I).

• Antigenicitatea HLA – s-a remarcat că există un risc mai crescut la 

femeile cu un grad mare de compatibilitate cu soţul în ceea ce 

priveşte antigenii locusului B.

• Contracepţia – risc de 6 ori mai mare la femeile ce utilizează 

contracepţia.



Coriocarcinomul  

Anatomie patologică

• Macroscopic – nodul de culoare roşie-violacee, foarte 

sângerând, friabil, dezvoltat spre cavitatea uterină, cu 

infiltrare profundă progresivă în miometru, seroasă, 

parametre, ligamente rotunde.

• Microscopic – tumoră constituită din ţesut trofoblastic, 

sinciţiotrofoblast şi citotrofoblast, fără vilozităţi.

• Histologic – nuclei monstruoşi, mitoze numeroase şi 

anarhice.

• Căi de diseminare – predominant hematogenă; extensia 

locală se face de la uter spre parametre iar cea loco-regională 

spre vagin sub forma unor noduli de culoare roşu-închis, 

hemoragici. Diseminarea la distanţă se face pulmonar – tuse, 

hemoptizie, insuficienţă respiratorie, cerebral – hipertensiune 

intracraniană, hemoragii cerebrale, sau în ficat, splină, rinichi, 

intestin, piele.



Coriocarcinomul  

Diagnostic clinic şi de laborator

• Diagnosticul precoce al coriocarcinomului după o sarcină la 

termen, avort sau sarcină ectopică este mult mai dificil când 

se interpune un interval asimptomatic după sarcină, care 

abate atenţia de la acest antecedent .De aceea, hemoragia 

apărută postpartum sau postabortum la reluarea 

menstruaţiilor, variabilă cantitativ, fără durere, de intensitate 

redusă, persistentă, neregulată, trebuie investigată foarte 

amănunţit. Uneori însă, coriocarcinomul se manifestă doar 

prin simptome date de metastaze, care nu sunt localizate în 

sfera genitală şi nu sugerează diagnosticul: metastaze 

cerebrale ce mimează o criză epileptică, psihoza, accident 

vascular cerebral sau tumoră cerebrală primară sau poate 

aparea o sensibilitate / formaţiune tumorală în hipocondrul 

drept. Alt organ ce poate fi sediul metastazelor este pulmonul 

(90% din cazuri metastazează iniţial pe plămân).



Coriocarcinomul  
Diagnostic clinic şi de laborator

• Examenul local va evidenţia uterul uşor mărit de volum, de 
consistenţă moale, formaţiuni chistice parauterine, 
sângerare şi colul uterin întredeschis.

• Gonadotrofina corionică umană, considerată „marker 
tumoral ideal“, este esenţială în diagnosticul, tratamentul, 
determinarea remisiunii şi urmărirea pacientelor; în 
laborator se practică analiza radioimunologică a subunităţii 
beta.

• Alte investigaţii utile sunt: arteriografia pelvină (imagini de 
fistule arterio-venoase), RMN, scintigrafia hepatică, 
cerebrală, ultrasonografia şi, foarte important examenul 
histopatologic a fragmentelor de ţesut de la nivelul 
focarului tumoral, examinarea conţinutului uterin nefiind 
concludentă.



Coriocarcinomul  

Tratament
• Chimioterapia: se foloseşte polichimioterapia după regimul abreviat 

EMA-CO: în zilele 1 şi 2, Etopozid 100 mg/m2 i.v., Metotrexat, iniţial 

100mg/m2 i.v., apoi 200 mg/m2 timp de 12 ore în ziua I-a, apoi acid 

folic 15mg i.m., la 24 ore după Metotrexat, şi repetat de 4 ori la 

interval de 12 ore. Actinomicina D 0,5mg i.v., în zilele 1 şi 2. 

Ciclofosfamida 600mg/m2 i.v. în ziua 8-a şi Vincristina 1mg/m2 i.v. 

tot în ziua 8-a. Ciclul se repetă la fiecare două săptămâni până la 

obţinerea a trei rezultate negative ale ßHCG. În metastazele 

cerebrale se foloseste Metotrexat 1g/m2 şi acid folic 30 mg, 

împreună cu iradierea totală a creierului cu 30-40 Gy. Cispaltina, 

Bleomicina şi combinaţia lor cu Etopozidul sunt folosite ca a doua 

linie de polichimioterapie în cazurile de eşec terapeutic primar.

• Chirurgical – histerotomie şi toracotomie este indicat uneori în 

focarele chimiorezistente, iar tratamentul chirurgical paliativ se 

adresează complicaţiilor hemoragice şi ocluziilor.



Cancerul de san  

Factori de risc:

- varsta: 55-65 ani 

- Istoric familial / personal 

- Patologie mamara benigna: mastoza, hiperplazii 

- Dieta bogata in grasimi, proteine animale 

- obezitate, alcool 

- Contraceptia orala de durata 

- Menarha precoce, menopauza tardiva, nuliparitatea 

- Hiperprolactinemia 

- Traume locale, radiatii solare, stress psihic 



Cancerul de san  

Diagnostic 

Clinic: inspectie + palpare 

Paraclinic: 

- mamografia, ecografia mamara (chist / solid; punctie 

ghidata) 

- examen citologic 

- CT: zonele periferice ale glandei 

- RMN 

- Examen extemporaneu 





Cancerul de san  

Tratament 

Chirurgical: de electie interventiile radicale 

Radioterapia 

Chimioterapia 

Hormonoterapia 


