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ABREVIERI 

AGREE Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation (Revizia Ghidurilor pentru 

Cercetare & Evaluare) 

APTT Timpul de tromboplastină parţial activată 

BRCA  Breast Cancer gene 

CA 125 Cancer Antigen 125 

EIN Neoplazie intraepitelială de endometru 

ER Receptori pentru estrogeni 

FIGO Federația Internațională de Ginecologie şi Obstetrică 

GTE Grupul Tehnic de Elaborare 

GTR Grupul Tehnic de Revizie 

HAE Hiperplazie atipică de endometru 

HLG Hemoleucograma 

HP Histopatologic 

IRM Imagistică prin Rezonanță Magnetică 

INR International Normalised Ratio 

LVSI Invazia spațiului vascular limfatic 

mg Miligrame 

MA Megestrol acetat 

MPA Medroxiprogesteron acetat 

OMS Organizaţia Mondială a Sănătăţii 

ONU Organizaţia Naţiunilor Unite 

PGr (+/-) Receptori pentru progesteron (pozitivi/negativi) 

PET-CT Tomografie computerizată cu emisie de pozitroni 

RT  Radioterapie  

SIDA Sindromul imunodeficienţei dobândite 

SUA Statele Unite ale Americii 

TC Tomografie computerizată 

TNM Stadializare Tumoră, Nodul, Metastază 

TQ Timpul Quick 

TS Timpul de sângerare 

UNFPA United Nations Population Fund (Fondul ONU pentru Populaţie) 
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1 INTRODUCERE 

Cancerul endometrial este cea mai frecventă neoplazie din sfera ginecologică în țările dezvoltate. Numărul de 

cazuri nou apărute în 2012 în Europa a fost de aproximativ 100.000. Mai mult de 90% din cazuri apar la femei 

peste 50 de ani, cu o mediană a vârstei de diagnostic de 63 de ani. Totuși, aproximativ 4% din cazuri apar la 

femei sub 40 ani, multe dorindu-și conservarea fertilității. 

Majoritatea cazurilor sunt diagnosticate devreme (80% în stadiul I), cu rata de supraviețuire la 5 ani de peste 

95%. (1,2) 

În Romania, cancerul de endometru ocupă locul 4 în rândul cancerelor ginecologice, reprezentând 7,8% dintre 

acestea. Cancerul de endometru ocupă locul 4 în rândul cauzelor de mortalitate prin cancer genital (5,7%-5,9%). 
(3) 

În SUA, cancerul de endometru ocupă locul 1 ca frecvenţă în rândul cancerelor ginecologice, fiind într-o continuă 

creştere. Are o frecvenţă de 0,3% care creşte la 0,5% dacă este corectată cu prevalenţa histerectomiei. (4,5) 

Au fost identificaţi o serie de factori de risc pentru cancerul de endometru: (6-8) 

− Obezitatea 

− Diabetul  

− Hipertensiunea arterială 

− Infertilitatea anovulatorie 

− Nuliparitatea, infertilitatea, sindromul ovarelor polichistice (9)  

− Menarha precoce și menopauza tardivă (10,11) 

− Istoricul familial – sindromul Lynch II 47, mutaţii ale genei BRCA  

− Expunerea prelungită la estrogeni 

− Terapie estrogenică nebalansată, tumori secretante de estrogeni  (12,13) 

− Tratamentul cu tamoxifen. 

Au fost identificaţi şi o serie de factori protectori pentru cancerul de endometru: 

− Folosirea contraceptivelor orale combinate 

− Folosirea terapiei hormonale combinate de substituţie în menopauză 

− Activitatea fizică. 

2 SCOP 

Scopul acestui ghid este de a standardiza managementul cancerului de endometru, pentru a creşte numărul 

cazurilor de neoplasm depistate în stadii incipiente, vindecabile, în detrimentul cazurilor avansate, invazive. 

Prezentul ghid clinic pentru cancerul endometrial se adresează personalului de specialitate obstetrică-

ginecologie, dar şi personalului medical din alte specialităţi (medicină de familie, oncologie, chirurgie, radiologie) 

ce se confruntă cu problematica cancerului de endometru. 

Prezentul Ghid clinic pentru obstetrică şi ginecologie este elaborat pentru satisfacerea următoarelor deziderate: 

− creşterea calităţii unui serviciu medical, a unei proceduri medicale 

− referirea la o problemă cu mare impact pentru starea de sănătate sau pentru un indicator specific 

− reducerea variaţiilor în practica medicală (cele care nu sunt necesare) 

− reducerea unui risc sau eliminarea unei incertitudini terapeutice 

− aplicarea evidenţelor în practica medicală; diseminarea unor noutăţi ştiinţifice 

− integrarea unor servicii sau proceduri (chiar interdisciplinare) 

− creşterea încrederii personalului medical în rezultatul unui act medical 

− ghidul constituie un instrument de consens între clinicieni, facilitând comunicarea dintre aceștia 

− ghidul protejează practicianul din punct de vedere al malpraxisului 
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− ghidul asigură continuitatea între serviciile oferite de medici şi de asistente 

− ghidul permite structurarea documentaţiei medicale 

− ghidul permite oferirea unei baze de informaţii pentru analize şi comparaţii 

− armonizarea practicii medicale româneşti cu principiile medicale internaţional acceptate 

Acest ghid clinic pentru obstetrică şi ginecologie este conceput pentru aplicare la nivel naţional. Ghidul clinic 

precizează standardele, principiile şi aspectele fundamentale ale managementului particularizat unui caz concret 

clinic, care trebuie respectate de practicieni, indiferent de nivelul unităţii sanitare în care activează. 

Se prevede ca acest ghid să fie adaptat la nivelul secţiilor de obstetrică şi ginecologie sub forma unor protocoale. 

Ghidurile clinice sunt mai rigide decât protocoalele, ele fiind realizate la nivel naţional de grupuri tehnice de 

elaborare respectând nivele de dovezi ştiinţifice, tărie a afirmaţiilor, grade de recomandare. Protocoalele 

reprezintă modalitatea de aplicare a ghidurilor clinice naţionale în context local şi specifică exact într-o situaţie 

clinică anume ce anume trebuie făcut, de către cine şi când. Ele permit un grad mai mare de flexibilitate şi 

reflectă circumstanţele şi variaţiile locale datorate diferitelor tipuri de îngrijire clinică la un anumit nivel. 

3 METODOLOGIE DE ELABORARE ȘI REVIZIE 

3.1 Etapele procesului de elaborare 

Ca urmare a solicitării Ministerului Sănătăţii Publice de a sprijini procesul de elaborare a ghidurilor clinice pentru 

obstetrică-ginecologie, Fondul ONU pentru Populaţie (UNFPA) a organizat în 8 septembrie 2006 la Casa ONU o 

întâlnire a instituţiilor implicate în elaborarea ghidurilor clinice pentru obstetrică-ginecologie. 

A fost prezentat contextul general în care se desfăşoară procesul de redactare a ghidurilor şi implicarea 

diferitelor instituţii. În cadrul întâlnirii s-a decis constituirea Grupului de Coordonare a procesului de elaborare a 

ghidurilor. A fost, de asemenea, prezentată metodologia de lucru pentru redactarea ghidurilor, a fost prezentat un 

plan de lucru şi au fost agreate responsabilităţile pentru fiecare instituţie implicată. A fost aprobată lista de 

subiecte ale ghidurilor clinice pentru obstetrică-ginecologie şi pentru fiecare ghid au fost aprobaţi coordonatorii 

Grupurilor Tehnice de Elaborare (GTE) pentru fiecare subiect. 

În data de 14 octombrie 2006, în cadrul Congresului Societăţii de Obstetrică şi Ginecologie din România (SOGR) 

a avut loc o sesiune în cadrul căreia au fost prezentate, discutate în plen şi agreate principiile, metodologia de 

elaborare şi formatul ghidurilor. 

Pentru fiecare ghid, coordonatorul a nominalizat componenţa Grupului Tehnic de Elaborare, incluzând un scriitor 

şi o echipă de redactare, precum şi un număr de experţi evaluatori externi pentru recenzia ghidului. Pentru 

facilitarea şi integrarea procesului de elaborare a tuturor ghidurilor a fost contractat un integrator. Toate 

persoanele implicate în redactarea sau evaluarea ghidurilor au semnat Declaraţii de Interese. 

Scriitorii ghidurilor au fost contractaţi şi instruiţi asupra metodologiei redactării ghidurilor, după care au elaborat 

prima versiune a ghidului, în colaborare cu membrii GTE şi sub conducerea coordonatorului ghidului. 

Pe parcursul ghidului, prin termenul de medic(ul) se va înţelege medicul de specialitate Obstetrică - Ginecologie, 

căruia îi este dedicat în principal ghidul clinic. Acolo unde s-a considerat necesar, specialitatea medicului a fost 

enunţată în clar, pentru a fi evitate confuziile de atribuire a responsabilităţii actului medical. 

După verificarea principiilor, structurii şi formatului acceptat pentru ghiduri şi formatare a rezultat versiunea 2 a 

ghidului, care a fost trimisă pentru evaluarea externă la experţii selectaţi. Coordonatorul şi Grupul Tehnic de 

Elaborare au luat în considerare şi încorporat după caz comentariile şi propunerile de modificare făcute de 

evaluatorii externi şi au redactat versiunea 3 a ghidului. 

Această versiune a fost prezentată şi supusă discuţiei detaliate punct cu punct în cadrul unei Reuniuni de 

Consens care a avut loc la Sinaia, în perioada 27 - 30 noiembrie 2008. Ghidurile au fost dezbătute punct cu 

punct şi au fost agreate prin consens din punct de vedere al conţinutului tehnic, gradării recomandărilor şi 

formulării. 

Evaluarea finală a ghidului a fost efectuată utilizând instrumentul AGREE. Ghidul a fost aprobat formal de către 

Comisia Consultativă de Obstetrică şi Ginecologie a Ministerului Sănătăţii Publice, Comisia de Obstetrică şi 

Ginecologie a Colegiul Medicilor din România şi Societatea de Obstetrică şi Ginecologie din România. 
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Acest ghid a fost aprobat de Ministerul Sănătăţii Publice prin Ordinul 1524 din 4 decembrie 2009 şi de Colegiul 

Medicilor prin documentul nr. 171 din 15 ianuarie 2009 şi de Societatea de Obstetrică şi Ginecologie din 

România în data de 30 noiembrie 2008. 

 

 

3.2 Principii 

Ghidul clinic pe tema „Cancerul de endometru” a fost conceput cu respectarea principiilor de elaborare a 

Ghidurilor clinice pentru obstetrică şi ginecologie aprobate de Grupul de Coordonare a elaborării ghidurilor şi de 

Societatea de Obstetrică şi Ginecologie din România. 

Fiecare recomandare s-a încercat a fi bazată pe dovezi ştiinţifice, iar pentru fiecare afirmaţie a fost furnizată o 

explicaţie bazată pe nivelul dovezilor şi a fost precizată puterea ştiinţifică (acolo unde există date). Pentru fiecare 

afirmaţie a fost precizată alăturat tăria afirmaţiei (Standard, Recomandare sau Opţiune) conform definiţiilor din 

Anexa 2. 

3.3 Etapele procesului de revizie 

În luna Februarie 2018, conducerea Societății de Obstetrică și Ginecologie (SOGR) a inițiat primii pași pentru 

revizia ghidurilor clinice pentru obstetrică și ginecologie, stabilindu-se o listă a revizorilor. În cadrul celui de-al 17-

lea Congres Național de Obstetrică-Ginecologie, din 20-22 Septembrie 2018, s-a luat decizia ca noua conducere 

să aibă ca prioritate revizia imediată a ghidurilor clinice.  

Astfel, noua conducere a SOGR a definitivat și aprobat coordonatorii Grupului Tehnic de Revizie (GTR) pentru 

fiecare subiect. Pentru fiecare ghid, coordonatorul a nominalizat componenţa GTR, incluzând un scriitor şi o 

echipă de redactare, precum şi un număr de experţi externi pentru recenzia ghidului. Pentru facilitarea şi 

integrarea procesului de elaborare a tuturor ghidurilor, SOGR a contractat un integrator.    

Ghidul revizuit, odată finalizat de coordonator, a fost trimis pentru revizia externă la 2 experţi selectaţi. De 

asemenea, forma revizuită a fost postată pentru transparență, propuneri și comentarii pe site-ul SOGR: 

https://sogr.ro/ghiduri-clinice. Coordonatorul şi GTR au luat în considerare şi au încorporat după caz comentariile 

şi propunerile de modificare făcute de către evaluatorii externi și de pe site, redactând versiunea finală a ghidului.  

Această versiune a fost prezentată şi supusă discuţiei în cadrul unei Reuniuni de Consens care a avut loc la 

București, 29-30 martie 2019, organizată și finanțată de SOGR. Revizia ghidului a fost dezbătută şi agreată prin 

consens din punct de vedere al conţinutului tehnic, gradării recomandărilor şi formulării. Participanţii la 

Reuniunea de Consens sunt prezentaţi în Anexa 1. 

Evaluarea finală a reviziei ghidului a fost efectuată utilizând instrumentul AGREE. Ghidul a fost aprobat formal de 

către Comisia de Obstetrică şi Ginecologie a Ministerului Sănătăţii, Comisia de Obstetrică şi Ginecologie a 

Colegiul Medicilor din România şi Societatea de Obstetrică şi Ginecologie din România, inițiatorul. 

Acest ghid a fost aprobat de Ministerul Sănătăţii Publice prin Ordinul ...........şi de Colegiul Medicilor prin 

documentul ..........… şi de Societatea de Obstetrică şi Ginecologie din România în data de 30 Martie 2019. 

3.4 Data reviziei 

Acest ghid clinic va fi revizuit în 2022 sau în momentul în care apar dovezi știinţifice noi care modifică 

recomandările făcute. 

4 STRUCTURĂ 

Acest ghid clinic pentru obstetrică şi ginecologie este structurat în 4 capitole specifice temei abordate: 

− Evaluare (aprecierea riscului) şi diagnostic 

− Conduită (prevenţie şi tratament) 

− Urmărire şi monitorizare 

− Aspecte administrative.
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5 EVALUARE ŞI DIAGNOSTIC 

 5.1 Screening  

Recomandare Se recomandă medicului să nu practice screening-ul de rutină pentru depistarea 

cancerului de endometru. 

B 

Argumentare Sensibilitatea examenului citologic este de aproximativ 50%. (1-5) În plus, 70-75% 

dintre cazurile de cancer de endometru sunt diagnosticate fără screening în stadiul 

I datorită metroragiei. (6) 

IIb 

 

Recomandare Se recomandă medicului să efectueze screening pentru cancerul de endometru 

pacientelor cu istoric familial de sindrom Lynch, prin examinare ginecologică, 

ecografie transvaginală și biopsie de endometru, anual începând de la 35 de ani. 

După 40 de ani, medicul poate lua în considerare histerectomia cu anexectomia 

bilaterală, preferabil printr-o metodă chirurgicală minim-invazivă. 

B 

Argumentare Mortalitatea și morbiditatea se reduc prin screening acordat purtătoarelor de 

mutații caracteristice sindromului Lynch, de la vârsta de 35 ani. (29, 23) 

III 

 

 5.2 Evaluarea pacientelor cu stadii incipiente și care doresc prezervarea 

fertilității 

 

Opțiune 

 

Pacientele cu hiperplazie atipică de endometru/neoplazie intraepitelială de 

endometru (HAE/EIN) sau cu cancer endometrioid de endometru gradul histologic 

I, diagnosticul trebuie certificat în urma unui chiuretaj uterin cu sau fără 

histeroscopie.  

B 

Argumentare 

 

Chiuretajul uterin este metoda optimă de diagnostic și este superioară aspirației cu 

sondă pipelle. (30, 31) 

III 

 

Recomandare Se recomandă evaluarea pacientelor prin imagistică prin rezonanță magnetică 

(IRM) pentru a exclude invazia în miometru sau a anexelor. 

B 

Argumentare Prezervarea fertilității este o abordare non-standard și necesită o evaluare 

riguroasă. (32) 

III 

 

Opțiune Pentru pacientele care doresc prezervarea fertilității medicul poate să inițieze 

tratament cu medroxiprogesteron acetat (MPA) – 400-600 mg/zi, sau megestrol 

acetat (MA) – 160-320 mg/zi. Tratamentul cu dispozitive intrauterine cu eliberare 

de Levonorgestrel, cu sau fără analogi de GnRh, poate fi luat în considerare. 

C 

Argumentare Tratamentul cu derivate progesteronice se asociază cu o rată de răspuns de peste 

75%. (31, 33, 34) 

IV 

 

Standard Pacientele trebuie monitorizate la 6 luni prin chiuretaj uterin, histeroscopie și IRM 

pentru evaluarea răspunsului la terapie.  

B 

Argumentare Monitorizarea la 6 luni a riscului de recidivă poate fi sigură. (36) III 

 

  Recomandare Dacă răspunsul este complet, se recomandă ca pacienta să fie încurajată să se 

adreseze unui centru de tratament al infertilității.  

B 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4679344/#R30
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4679344/#R30
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4679344/#R30
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4679344/#R30
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Argumentare Sarcina se asociază cu un risc redus de recurență a cancerului de endometru.  (35, 

36) 

III 

 

Recomandare Dacă pacienta amână momentul concepției se recomandă menținerea terapiei.  B 

Argumentare Sarcina obținută după tratamentul conservator al cancerului de endometru nu se 

asociază cu riscuri semnificativ crescute comparativ cu populația generală. (29) 

III 

 

Recomandare Dacă pacienta nu răspunde la terapia cu derivați progesteronici sau dacă pacienta 

a obținut o sarcină, se recomandă histerectomie totală cu anexectomie bilaterală.  

B 

Argumentare Prezervarea ovarelor poate intra în discuție în funcție de vârsta și factorii de risc 

genetici. (29) 

III 

 

 5.3 Diagnostic, bilanţ pre-terapeutic şi stadializare  

Standard În cazul unei sângerări uterine anormale în perioada de tranziţie la menopauză şi 

în postmenopauză, medicul trebuie să investigheze starea endometrului prin:  

− Ecografie transvaginală sau transrectală 

− Histeroscopie diagnostică 

− Chiuretaj uterin sau biopsie de endometru cu pipelle / histeroscopică cu 

examenul histopatologic (HP) al fragmentelor tisulare obţinute (vezi Anexa 

3).  

A 

Argumentare Metroragia apare la 90% din cazurile de cancer de endometru, diagnosticul de 

cancer putând fi precizat numai histopatologic (vezi Anexa 3). (6) 

Ib 

 

Standard Medicul trebuie să indice ca bilanţul pre-terapeutic să cuprindă ca investigaţii 

minime obligatorii: 

− radiografie pulmonară 

− ecografia abdomenului superior și inferior 

− electrocardiograma 

− analize de laborator: 

− hemoleucograma (HLG) completă 

− teste de coagulare (TQ, INR, APTT, TS) 

− glicemia 

− transaminaze, bilirubină, creatinină, uree. 

B 

Argumentare Aceste investigaţii sunt utile pentru determinarea unor eventuale metastaze, dar şi 

a statusului biologic al pacientei. (9) 

IIb 

 

Opţiune În funcţie de simptomatologie, medicul poate indica imagistica prin rezonanță 

magnetică (IRM), tomografie computerizată (TC), scintigrafie osoasă, 

colonoscopie, cistoscopie. 

C 

Argumentare Aceste investigaţii sunt utile în evidenţierea unor metastaze şi pentru aprecierea 

corectă a extensiei bolii. (10,11) 

IV 

 

Opţiune În cazul suspicionării extensiei procesului tumoral la nivelul colului uterin, medicul 

poate să indice efectuarea unui examen TC/IRM. 

B 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4679344/#R30
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Argumentare TC/IRM oferă informaţii despre extensia procesului neoplazic la nivelul colului şi 

invazia miometrului, (13-15) fapt important pentru intervenţia chirurgicală. 
III 

 

Recomandare În cazul stadiului I, grad 1 sau 2, se recomandă ca medicul să indice evaluare 

folosind minim una dintre metodele: ultrasonografie, IRM sau examen HP 

extemporaneu intraoperator. 

A 

Argumentare Decizia pentru limfadenectomie se face după stratificarea în grupe de risc. (15-17) Ib 

 

Recomandare Se recomandă utilizarea altor metode imagistice (TC torace, abdomen, pelvis), 

IRM, PET-CT, ultrasonografie pentru detectarea extensiei bolii la nivel ovarian, 

ganglionar, peritoneal sau a metastazelor. 

C 

Argumentare Strategia terapeutică inițială trebuie stabilită pe baza informațiilor preoperatorii. (25) IV 

 

Opțiune Medicul poate indica testarea nivelului CA 125 sau HE 4. B 

Argumentare CA 125 și HE 4 nu trebuie indicați de rutină. Deși CA 125 și, mai nou, HE 4 sunt 

corelate strâns cu gradul tumoral, stadiul, metastazele limfatice, invazia 

miometrială sau cervicală, nu există valori standard acceptate pentru acești 

biomarkeri. (26-28) 

III 

 

   

Opțiune Medicul poate să secţioneze piesa în sala de operaţie pentru o stadializare şi o 

conduită terapeutică corecte. 

B 

Argumentare Evaluarea macroscopică a invadării miometrului are o sensibilitate şi o specificitate 

de 75-90%; o invadare de peste 50% din miometru face obligatorie 

limfadenectomia. (16) 

IIa 

   

Opțiune Identificarea ganglionului sentinelă în cancerul endometrial este fezabilă și are o 

acuratețe crescută în predicția invaziei ganglionare. 

C 

Argumentare Utilizarea ganglionului sentinelă este o variantă practică pentru stadializarea 

cancerului de endometru. (17) 

IV 

6 CONDUITĂ 

 6.1 Tratamentul chirurgical în stadiul I de cancer de endometru   

Recomandare Se recomandă ca medicul ginecolog oncolog sau chirurg oncolog să efectueze 

tratamentul chirurgical al cancerului de endometru suspectat preoperator. 

B 

Argumentare Şansele de vindecare depind de corectitudinea stadializării şi a tratamentului. (1) IIa 

 

Standard Preoperator, medicul trebuie să efectueze profilaxia bolii tromboembolice cu 

heparină nefracţionată sau heparine cu greutate moleculară mică. 

B 

Argumentare Riscul de tromboembolism creşte în operaţiile ginecologice extensive. (2, 3) IIa 

 

Standard Preoperator, medicul trebuie să efectueze antibioticoprofilaxie. B 
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Argumentare Pentru operaţiie radicale pentru cancer din sfera genitală (ovar, endometru, col, 

vulvă, vagin) riscul de infecţie este crescut datorită timpului septic al intervenţiei 

(deschiderea intraoperatorie a vaginului şi durata crescută a intervenţiei 

chirurgicale) (vezi Ghidul “Profilaxia cu antibiotice în obstetrică-ginecologie” Cap 

6.4.7). (4) 

IIa 

 

Standard În toate cazurile de cancer de endometru în stadiul I, medicul trebuie să practice 

histerectomia totală extrafascială fără colpectomie, cu anexectomie bilaterală. 

A 

Argumentare Şansele de vindecare depind de stadializarea corectă şi tratamentul adecvat, 

conform stadiului de boală. Anexectomia se face pentru profilaxia cancerului de 

ovar sincron. (5-15) 

Ib 

   

Opțiune Conservarea anexelor poate fi luată în calcul la pacientele mai tinere de 45 de ani 

cu cancer endometrial endometrioid grad histologic 1, cu < 50% invazie a 

miometrului.  

B 

Argumentare În măsura în care este posibil este de preferat evitarea efectelor pe termen scurt și 

lung ale menopauzei. Mai multe studii retrospective au arătat că păstrarea ovarelor 

nu are impact asupra supraviețuirii. (118) 

III 

 

Recomandare Medicului îi este recomandat să excludă de la această atitudine pacientele cu 

istoric familial cancer ovarian (mutații BRCA, sindrom Lynch, etc.).  

B 

Argumentare Riscul de cancer ovarian depășește beneficiile în cazul acestor paciente. (118) III 

 

Standard Dacă se optează pentru conservarea ovarelor este obligatorie salpingectomia 

bilaterală. 

B 

Argumentare Mai multe studii retrospective au demonstrat că prezervarea trompelor uterine nu 

are un impact semnificativ asupra supraviețuirii globale. (118) 

III 

 

Recomandare Se recomandă medicului să practice chirurgia minim invazivă în cazul cancerelor 

de grad scăzut sau intermediar. 

A 

Argumentare Pentru cancere de grad scăzut, supraviețuirea la 5 ani este similară în cazul 

laparotomiei și laparoscopiei. (17-25) 

Ib 

 

Opțiune În cazul cancerelor de grad înalt medicul poate tenta chirurgia laparoscopică. C 

Argumentare Supraviețuirea mediană și complicațiile postoperatorii sunt similare.(26) IV 

 

Opțiune Medicul poate efectua histerectomia cu salpingectomie și ooferectomie pe cale 

vaginală la pacientele cu contraindicație pentru chirurgia standard și la paciente 

selectate cu risc scăzut. 

C 

Argumentare Chirurgia pe cale vaginală este o opțiune minim invazivă pentru paciente cu grad 

scăzut de risc pentru cancerul de endometru. 

IV 

 

Opțiune În cazul pacientelor cu contraindicație chirurgicală, radioterapia sau terapia   C 
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hormonală pot fi considerate ca opțiuni. 

Argumentare Radioterapia definitivă, care combină radioterapie externă și brahiterapie, și 

respectiv terapia hormonală au fost asociate cu o îmbunătățire semnificativă a 

supraviețuirii la paciente cu contraindicație chirurgicală. (29) 

IV 

 

Recomandare Citologia peritoneală nu mai este obligatorie pentru stadializare. B 

Argumentare Citologia din lavaj nu mai este considerată esențială pentru stadializare dar oferă 

informații pentru anumite cazuri de cancer. (27,28) 

III 

   

Recomandare Dacă se optează pentru limfadenectomie, se recomandă excizia sistematică a 

ganglionilor pelvini și paraaortici, până la nivelul arterei mezenterice inferioare. 

B 

Argumentare Limfadenectomia este o procedură necesară stadializării și stabilirii conduitei 

terapeutice pentru cancere de stadii înalte. Rata de supraviețuire crește în cazul în 

care se excizează mai mult de 10-12 ganglioni. (29,30) Limfadenectomia efectuată 

pentru cancere grad I-II nu a arătat o îmbunătățire a ratei de supraviețuire. (31,38) 

III 

   

Standard Pentru pacientele cu risc scăzut (grad I-II), invazie a miometrului <50% medicul 

trebuie să nu practice limfadenectomia (vezi Anexa 5). 

A 

Argumentare Limfadenectomia efectuată pentru cancere grad I-II nu a arătat o îmbunătățire a 

ratei de supraviețuire. (31-38) 

Ib 

   

Opțiune La pacientele cu risc intermediar (invazia miometrului > 50%, sau grad histologic 3 

cu invazia miometrului <50%), limfadenectomia poate fi realizată în scopul 

stadializării corecte. 

B 

Argumentare La pacientele cu risc intermediar la care s-a efectuat limfadenectomia nu s-a 

constatat o creștere a supraviețuirii. (119) 

IIb 

   

Recomandare La pacientele cu risc crescut, limfadenectomia este recomandată (vezi Anexa 5). B 

Argumentare La pacientele cu risc crescut la care s-a efectuat limfadenectomia s-a constatat o 

creștere a supraviețuirii. (120) 

III 

   

Opțiune 

 

Limfadenectomia secundară unei intervenții chirurgicale incomplete poate fi 

considerată pentru paciente cu grad înalt de cancer de endometru. 

C 

Argumentare Limfadenectomia secundară unei intervenții chirurgicale incomplete este necesară 

pentru stabilirea terapiei adjuvante. (29) 

IV 

   

Opțiune Disecția nodulului limfatic sentinelă poate fi realizată cu albastru vital sau 

indocianin green. 

C 

Argumentare Deși este încă în stare experimentală, multe studii dovedesc că este fezabilă. 

Disecția nodulului sentinelă crește rata de detecție a ganglionilor limfatici cu mici 

metastaze și celule tumorale izolate. (122,123) 

IV 
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 6.2 Tratamentul chirurgical în stadiul II de cancer de endometru   

Recomandare Pentru pacientele cu stadiul II se recomandă histerectomia totală ± radioterapie. B 

Argumentare Într-un studiu recent s-a constatat că în cazul histerectomiei radicale nu a crescut 

supraviețuirea în schimb a fost grevată de mai multe complicații peri- și 

postoperatorii. (121) 

III 

 

Opțiune Histerectomia radicală (tip A sau B) cu limfadenectomie pelvină poate fi efectuată 

în cazul pacientelor cu stadiul II, atunci când condițiile medicale asociate o permit 

dacă este necesară obținerea marginilor libere. 

B 

Argumentare Invazia parametrială nu poate fi predicționată prin aprecierea invaziei cervicale, iar 

histerectomia radicală permite identificarea invaziei limfo-vasculare, putând fi 

identifica pacientele cu afectare parametrială. (29) 

III 

 

Recomandare Limfadenectomia este recomandată pentru stadializarea corectă a cancerului de 

endometru diagnosticat ca stadiu II clinic sau intraoperator. 

B 

Argumentare La pacientele cu stadiu II de cancer de endometru la care s-a efectuat 

limfadenectomia s-a constatat o creștere a supraviețuirii. (120) 

III 

 

 6.3 Tratamentul chirurgical în stadiul III-IV de cancer de endometru   

Recomandare Se recomandă medicului să efectueze citoreducția macroscopică completă și 

stadializarea corectă pentru stadiile III-IV de cancer endometrial. 

A 

Argumentare Pentru tratamentul cancerelor stadiile III-IV este necesară o abordare 

multidisciplinară, cu citoreducția chirurgicală ca primă intenție. (39) 

Ib 

 

 6.4 Managementul cancerelor de endometru non-endometrioid  

Recomandare Se recomandă medicului să efectueze limfadenectomia pentru stadiul I de cancer 

endometrial non-endometrioid.  

B 

Argumentare Limfadenectomia este importantă în stadializarea cancerului de endometru.(94) III 

 

Recomandare Omentectomia pentru stadializare în carcinomul cu celule clare, carcinomul 

endometrial nediferențiat și carcinosarcom nu este obligatorie.  

C 

Argumentare Ea poate fi luată în calcul în carcinomul seros. Carcinomul seros poate disemina 

peritoneal, având impact negativ asupra supraviețuirii.(95) 

IV 

 

 6.5 Tratamentul adjuvant al cancerului de endometru pe grupe de risc  

Standard La pacientele cu risc scăzut de cancer endometrial medicul trebuie să nu indice 

tratament adjuvant (vezi Anexa 5). 

A 

Argumentare Radioterapia nu a oferit nici un beneficiu la aceste paciente. Un studiu randomizat 

pe 645 pacienți nu a evidențiat vreun beneficiu al brahiterapiei. (96-100) 

Ia 
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Recomandare La pacientele cu risc intermediar de cancer endometrial: 

1. Se recomandă brahiterapie adjuvantă pentru scăderea riscului de recidivă 

vaginală 

2. Se poate lua în considerare evitarea tratamentului adjuvant, mai ales la 

pacientele sub 60 de ani. 

B 

 

Argumentare Brahiterapia oferă un control excelent al riscului de recidivă la nivel vaginal. (101-102) 

Radioterapia nu crește supraviețuirea. (103) 

IIb 

 

Recomandare La pacientele cu risc intermediar-crescut de cancer endometrial cu: 

1. Stadializare ganglionară efectuată, cu ganglioni negativi: se recomandă 

brahiterapie adjuvantă pentru scăderea riscului de recidivă vaginală.  

2. Nu s-a efectuat stadializare ganglionară:  

A. Radioterapie externă recomandată pentru LVSI fără echivoc pozitiv 

pentru scăderea recidivei pelviene. 

B. Brahiterapie adjuvantă recomandată pentru gradul 3 histologic și LVSI 

negativ pentru scăderea recidivei vaginale. 

B 

 

 

Argumentare Chimioterapia nu s-a dovedit a fi superioară în asociere cu radioterapia externă 

sau brahiterapia. (104) 

III 

 

Recomandare La pacientele cu risc crescut de cancer endometrial (stadiul IB endometrioid, 

grad histologic 3) cu: 

1. Stadializare ganglionară efectuată, cu ganglioni negativi:  

A. Se recomandă radioterapia pe câmp limitat pentru scăderea riscului de 

recidivă locoregională. 

B. Se recomandă brahiterapia ca o alternativă pentru scăderea riscului de 

recidivă vaginală. 

2. Nu s-a efectuat stadializare ganglionară:  

A. Se recomandă radioterapia externă pentru scăderea riscului de recidivă 

locoregională și supraviețuire fără recădere. 

B. Se recomandă chimioterapie adjuvantă secvențială care poate 

îmbunătăți supraviețuirea. 

C. Se recomandă radioterapia externă asociată chimioterapiei care poate 

da rezultate superioare tratamentului singular. 

B 

Argumentare Cele mai multe studii nu au dovedit diferențe semnificative între radioterapie și 

chimioterapie. (105, 106) Asocierea celor două poate crește supraviețuirea. (107) 

IIb 

 

Recomandare La pacientele cu risc crescut de cancer endometrial (stadiul II): 

1. Stadializare ganglionară efectuată, cu ganglioni negativi cu:  

A. Grad histologic 1-2, LVSI negativ: se recomandă brahiterapie vaginală 

pentru controlul local 

B. Grad histologic 3, LVSI pozitiv fără echivoc: se recomandă radioterapia 

pe câmp limitat. Se poate opta și pentru brahiterapie. 

2. Nu s-a efectuat stadializare ganglionară:  

A. Se recomandă radioterapia externă. 

B. Se poate recomanda brahiterapie. 

C. Grad histologic 3, LVSI pozitiv fără echivoc: se recomandă 

B 
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chimioterapie secvențială. 

Argumentare Studiile au rezultate contradictorii legate de asocierea radioterapiei externe cu 

brahiterapia. (108-111) 

III 

 

Recomandare La pacientele cu risc crescut de cancer endometrial (stadiul III): 

Radioterapia externă este recomandată pentru scăderea ratei de recidivă pelviană, 

creșterea perioadei libere de boală, îmbunătățirea supraviețuirii.  

Chimioterapia crește perioada liberă de boală și supraviețuirea specifică în cancer. 

În stadiile IIIA, IIIB și IIIC1 se recomandă asociarea chimioterapiei cu radioterapia 

pe câmp redus.  

În stadiul IIIC2 se recomandă chimioterapie + radioterapie pe câmp extins. 

B 

 

Argumentare Studiile au arătat beneficii în cazul asocierii chimioterapiei cu radioterapia. (112-114) IIb 

 

Recomandare La pacientele cu risc crescut de cancer endometrial (cancer non-endometrioid) 

cu: 

1. Cancere seroase și cancere cu celule clare 

A. se poate lua în considerare chimioterapia 

B. stadiul IA, LVSI negativ: se poate recomanda brahiterapie doar în 

absența chimioterapiei 

C. stadiul ≥ IIB: se recomandă radioterapie pe câmp redus în asociere cu 

chimioterapia. 

2. Carcinosarcoame și tumori nediferențiate – se recomandă chimioterapia. Se 

poate recomanda, de asemenea, radioterapia pe câmp redus. 

B 

Argumentare Studiile au rezultate contradictorii legate de asocierea radioterapie-chimioterapie. 
(115-116) În cazul carcinosarcoamelor, numărul relativ redus de cazuri împiedică 

concluzii ferme.(117) 

III 

 

 6.6 Tratamentul cancerului de endometru avansat (stadiul III cu boală 

reziduală și IV) sau recidivat  

 

Recomandare La pacientele cu recidivă, se recomandă ca medicul să practice excizia tumorii, 

doar dacă se preconizează citoreducție optimă.  

C 

Argumentare Chirurgia în aceste cazuri poate crește supraviețuirea. (89-93) IV 

 

Opțiune În cazuri selecționate se poate opta pentru chirurgie paliativă pentru tratamentul 

unor simptome specifice, extenterație sau rezecția oligometastazelor sau a 

nodulilor ganglionari restanți. 

C 

Argumentare Chiriurgia în aceste cazuri nu crește supraviețiurea, însă se asociază cu creșterea 

calității vieții. (89,91-93) 

IV 

 

Standard Medicul trebuie să indice terapia hormonală în cazurile cancerelor avansate sau 

recidivate cu histologie endometrioidă. 

A 

Argumentare Evoluția clinică este ameliorată de administrarea terapiei hormonale în aceste 

cazuri, iar profilul farmacologic al acestor preparate este bun. (43,44) 

Ib 
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Standard Medicul trebuie să identifice profilul receptorilor hormonali înaintea începerii 

tratamentului hormonal. 

B 

Argumentare Eficacitatea tratamentului este mult crescută în cazul PgR+ sau ER+. (43,44) III 

   

Recomandare În cazul leziunilor nerezecabile, este recomandat să se practice biopsia tumorii 

urmată de chimio/radioterapie. 

C 

Argumentare Chimio/radioterapia conform tipului histopatologic se asociază cu creșterea 

supraviețuirii. (106-109) 

IV 

   

Standard Medicul trebuie să indice chimioterapie standard constând din 6 cicluri la 3 

săptămâni de carboplatin și paclitaxel. 

A 

Argumentare Cancerul endometrial este relativ chimiosensibil, mai ales la antracicline, preparate 

pe bază de platină și taxani. (45,46) 

Ib 

 

Standard La pacientele cu boală avanstă, netratabilă chirurgical, medicul trebuie să 

recomande radioterapie (RT), terapie sistemică, chimioterapie sau/şi 

hormonoterapie. 

B 

Argumentare Deşi este un tratament paliativ, s-a observat o creştere a supravieţuirii şi o stopare 

a progresiunii bolii semnificative. (47-53) 

IIa 

 

Standard Dacă tumora are receptori progesteron (+), medicul trebuie să indice ca primă 

secvenţă terapeutică hormonoterapia (megestrolum acetat). 

B 

Argumentare După tratament, supravieţuirea este de 8-11 luni. (47-53) IIa 

 

Standard Dacă tumora are receptori progesteron (-), medicul trebuie să indice ca primă  

secvenţă terapeutică chimioterapia. 

B 

Argumentare Chimioterapia creşte supravieţuirea şi intervalul liber de boală. (54-59) IIa 

7 URMĂRIRE ȘI MONITORIZARE 

Standard Medicul trebuie să indice pacientelor tratate pentru cancer de endometru, să revină 

la controale periodice astfel: 

− în primul an - la 3 luni  

− în al doilea an - la 6 luni  

− ulterior - anual. 

B 

Argumentare Depistarea precoce a recidivei creşte şansele de vindecare. Odată cu trecerea 

timpului, riscul de recidivă scade. (1-3) 
IIa 

 

Standard Medicul trebuie să recomande radiografie pulmonară, anual. B 

Argumentare Metastaza pulmonară este cea mai frecventă, iar descoperirea precoce a acesteia 

favorizează tratamentul chirurgical. (4) 
IIb 
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Standard Medicul trebuie să recomande citologie vaginală la 6 luni în primii 2 ani, apoi anual. B 

Argumentare Recidiva vaginală descoperită într-un stadiu rezecabil chirurgical, este vindecabilă 

în proporţie de 90%. (5-7) 
IIb 

 

Opţiune Medicul poate să recomande determinarea CA 125 la cazurile la care acesta a fost 

crescut iniţial. 
B 

Argumentare CA 125 crescut anunţă recidiva, fără a oferi informaţii despre localizare şi 

extindere. (8-10) 
IIb 

8 ASPECTE ADMINISTRATIVE 

Recomandare Se recomandă ca fiecare unitate medicală în care se efectuează tratamentul 

pacientelor cu cancer de endometru, să îşi redacteze protocoale proprii bazate pe 

prezentele standarde. 

E 

 

Standard Pentru tratamentul cancerului de endometru medicul trebuie să colaboreze cu 

oncologul (chimioterapeut, radiolog) şi anatomopatologul în cadrul Comisiei 

Oncologice. 

E 

 

Standard Medicul trebuie să îndrume pacientele diagnosticate cu cancer de endometru pre- 

sau post-tratament, către consiliere psihologică. 
E 

 

Recomandare Se recomandă ca medicul ginecolog/chirurg generalist să deţină supraspecializare 

în oncologie pentru a trata chirurgical complet pacientele diagnosticate cu cancer 

de endometru. 

E 

 

Standard Spitalele în care se realizează tratamentul pacientelor diagnosticate cu cancer de 

endometru trebuie să aibă un laborator anatomo-patologic funcţional. 

Laboratorul de anatomie patologică trebuie să asigure:  

− examenul extemporaneu 

− examinarea la parafină a piesei tumorale şi a ganglionilor 

− Imunohistochimie. 

E 

 

Standard În cazul în care în spitalul în care s-a practicat tratamenul chirurgical nu există 

laborator de anatomie patologică, medicul trebuie să trimită piesele chirurgicale 

către un laborator anatomopatologic, să obţină rezultatul şi să informeze pacienta 

asupra acestuia. 

E 

 

Standard În cazul în care în spitalul în care s-a practicat tratamentul chirurgical nu există 

posibilitatea chimioterapiei postoperatorii, medicul trebuie să îndrume pacienta 

către o unitate specializată. 

E 
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Anexa 2.  Grade de recomandare şi nivele ale dovezilor 

Tabel 1. Clasificarea tăriei aplicate gradelor de recomandare 

Standard Standardele sunt norme care trebuie aplicate rigid şi trebuie urmate în cvasitotalitatea 

cazurilor, excepţiile fiind rare şi greu de justificat. 

Recomandare Recomandările prezintă un grad scăzut de flexibilitate, nu au forţa Standardelor, iar 

atunci când nu sunt aplicate, acest lucru trebuie justificat raţional, logic şi documentat. 

Opţiune Opţiunile sunt neutre din punct de vedere a alegerii unei conduite, indicând faptul că 

mai multe tipuri de intervenţii sunt posibile şi că diferiţi medici pot lua decizii diferite.  

Ele pot contribui la procesul de instruire şi nu necesită justificare. 

Tabel 2. Clasificarea puterii ştiinţifice gradelor de recomandare 

Grad A Necesită cel puţin un studiu randomizat şi controlat ca parte a unei liste de studii de 

calitate publicate pe tema acestei recomandări (nivele de dovezi Ia sau Ib). 

Grad B Necesită existenţa unor studii clinice bine controlate, dar nu randomizate, publicate pe 

tema acestei recomandări (nivele de dovezi IIa, IIb sau III). 

Grad C Necesită dovezi obţinute din rapoarte sau opinii ale unor comitete de experţi sau din 

experienţa clinică a unor experţi recunoscuţi ca autoritate în domeniu (nivele de dovezi IV).   

Indică lipsa unor studii clinice de bună calitate aplicabile direct acestei recomandări. 

Grad E Recomandări de bună practică bazate pe experienţa clinică a grupului tehnic de elaborare 

a acestui ghid. 

Tabel 3. Clasificarea nivelelor de dovezi 

Nivel Ia Dovezi obţinute din meta-analiza unor studii randomizate şi controlate 

Nivel Ib Dovezi obţinute din cel puţin un studiu randomizat şi controlat, bine conceput 

Nivel IIa Dovezi obţinute din cel puţin un un studiu clinic controlat, fără randomizare, bine 

concepute 

Nivel IIb Dovezi obţinute din cel puţin un studiu quasi-experimental bine conceput, preferabil de la 

mai multe centre sau echipe de cercetare 

Nivel III Dovezi obţinute de la studii descriptive, bine concepute 

Nivel IV Dovezi obţinunte de la comitete de experţi sau experienţă clinică a unor experţi 

recunoscuţi ca autoritate în domeniu 

 



 

 31 

Anexa 3. Clasificarea histopatologică OMS a cancerului uterin (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adenocarcinomul endometrioid: 

 Viloglandular  

 Secretor  

 Cu celule ciliate 

 Cu metaplazie scuamoasă (cu diferenţiere scuamoasă) 

• adenoacantom 

• carcinom adenoscuamos 

• “glassy cell carcinoma” 

 

 Adenocarcinomul seros 

 Adenocarcinomul cu celule clare 

 Adenocarcinomul mucinos 

 Adenocarcinomul mixt 

 Carcinomul scuamos 

 Carcinomul tranziţional 

 Carcinomul cu celule mici 

 Carcinomul nediferenţiat 
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Anexa 4. Stadializarea FIGO şi TNM a cancerului de endometru (2) 

 FIGO  TNM 

 

Tumora primară nu a fost investigată Tx 

Tumora primară nu este evidenţiată T0 

0 Carcinom „in situ” (carcinom preinvaziv) Tis 

I Tumoră limitată la corpul uterin T1 

IA Tumora invadează mai puţin de 50% din miometru T1a 

IB Tumora invadează mai mult de 50% din miometru T1b 

II 
Tumora invadează stroma cervixul, dar nu se extinde în afara 

uterului (nu include invadarea glandelor endocervicale) 
T2 

III 
Invazia locoregională specificată la nivelul seroasei, anexelor, 

vaginului sau parametrelor 
T3 sau/şi N1 

IIIA 
Tumora invadează seroasa sau/şi anexa (prin extindere 

directă sau metastatic) 
T3a 

IIIB 
Extinderea neoplasmului la nivelul vaginului (extindere directă 

sau metastatică) sau invazie la nivelul parametrelor 
T3b 

IIIC1 
Metastaze la nivelul 

ganglionilor limfatici pelvieni  

Diametru >0,2 mm si < 2.00 

mm 
N1mi 

Diametru > 2.00 mm N1a 

IIIC2 

Metastaze la nivelul 

ganglionilor limfatici para-

aortici (cu sau fără  ganglioni 

limfatici pelvieni pozitivi) 

Diametru >0,2 mm si < 2.00 

mm 
N2mi 

Diametru > 2.00 mm N2a 

IVA 
Tumora invadează mucoasa vezicii urinare sau a intestinului 

(edemul bulos al vezicii urinare se clasifică stadiul III) 
T4 

IVB 

Metastaze la distanţă (exclude metastazele de la nivelul 

anexelor, vaginului, peritoneului pelvian şi include metastazele 

de nivelul ganglionilor limfatici inghinali, plamanilor, ficatului si 

oaselor) 

M1 
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Anexa 5. Variabile prognostice în cancerul de endometru (3, 4) 

Riscul de recidivă  

Scăzut Intermediar Intermediar - 

Crescut 

Crescut Avansat Metastatic 

− stadiul IA 

endometrioid  

− grad histologic 

1 sau 2 în  

− LVSI negativ 

− stadiul IB 

endometrioid 

− grad histologic 

1 sau 2  

− LVSI negativ 

− stadiul IA 

− grad histologic 

3 

− indiferent de 

LVSI  

sau 

− stadiul I  

− grad histologic 

1-2 

− LVSI pozitiv 

fără echivoc 

− stadiul IB 

− grad histologic 

3 

− indiferent de 

LVSI 

− stadiul II 

− stadiul III 

endometrioid 

fără semne de 

boală 

reziduală 

− cancer non-

endometrioid 

− stadiul III 

cu boală 

reziduală 

− stadiul 

IVA 

− stadiul 

IVB 

 

LVSI = lymphovascular space invasion  
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Anexa 6. Medicamente menţionate în ghid și utilizate în cazul cancerului de endometru 

Numele medicamentului MEGESTROL ACETAT 

Indicaţia Comprimate de 40 şi 160 mg. Tratamentul paleativ al cancerului endometrial 

sau de sân, stadiu avansat. Nu trebuie să înlocuiască chimioterapia, 

radioterapia sau chirurgia.  

Suspensie orală. Tratamentul anorexiei, caşexiei şi scăderii ponderale severe 

idiopatice, la pacientele cu diagnostic de SIDA. 

Doza Cancer de sân: 160 mg/zi (în doză unică sau divizată).  

Cancer de endometru: 40-320 mg/zi în doze divizate. Pentru determinarea 

eficacităţii megestrolului sunt necesare cel puţin 2 luni de tratament continuu. 

Contraindicaţii Ca test de diagnostic pentru sarcină. Antecedente de hipersensibilitate la 

megestrol acetat sau alt component al preparatului. 

Interacţiuni Nu se cunosc interacţiuni de semnificaţie clinică. 

Sarcină Categoria - D. Există dovezi clinice şi experimentale ale riscului fetal, dar 

beneficiul potenţial poate să justifice folosirea la gravide în ciuda riscului. 

Monitorizare 

 

Administrat la gravide, megestrolum acetat poate afecta negativ produsul de 

concepţie. Studii de fertilitate şi reproducere cu doze mari de megestrol acetat 

au demonstrat un efect feminizant reversibil asupra fetuşilor de şobolan. Nu 

există studii adecvate şi bine controlate asupra femeii gravide. Dacă acest 

medicament este utilizat în timpul sarcinii sau dacă pacienta rămâne gravidă 

în timpul tratamentului, ea trebuie avertizată de pericolul potenţial asupra 

fătului. Femeile în perioada fertilă trebuie avertizate să evite sarcina. 

Utilizarea megestrolului acetat în alte tipuri de neoplazii nu este recomandată. 

La orice pacientă tratată pentru cancer metastatic sau recurent, este indicată 

o supraveghere atentă. Se va utiliza cu precauţie la pacientele cu 

antecedente de boli tromboembolice. Utilizarea la diabetice: în asociere cu 

administrarea megestrolum acetat, s-a descris exacerbarea diabetului 

preexistent, cu creşterea necesarului de insulină. 

 

Numele medicamentului Carboplatin 10 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă 

Indicaţia Carboplatin Cipla este indicat pentru tratamentul: 

1. carcinomului ovarian de origine epitelială în stadiu avansat, ca: 

a. tratament de primă linie 

b. tratament de linia a doua, după ce alte tratamente nu au avut rezultat 

2. carcinomului pulmonar cu celule mici 

Doza Doza recomandată de carboplatină pentru pacienţii adulţi cărora nu li s-a 

administrat anterior tratament şi care au funcţie renală normală, adică 

clearance-ul creatininei > 60 ml/min, este de 400 mg/m², administrată în doză 

unică prin intermediul unei perfuzii i.v cu durata de 15-60 minute. Alternativ, 

se poate utiliza formula Calvert pentru determinarea dozei 

Contraindicaţii hipersensibilitate la substanţa activă, la oricare dintre excipienţi sau la 

alţi compuşi care conţin platină 

− alăptare (vezi pct. 4.6) 

− administrare concomitentă cu vaccinul pentru febra galbenă 

− mielosupresie severă 

− tumori care sângerează 

− insuficienţă renală severă pre-existentă (clearance-ul creatininei ≥ 30 

ml/min), cu excepția cazurilor în care, din punctul de vedere al medicului 

sau al pacientului, beneficiile posibile ale tratamentului depășesc 

riscurile acestuia. 
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Interacţiuni Carboplatina poate interacţiona cu aluminiul, formând un precipitat de culoare 

neagră. Acele, seringile, cateterele şi seturile de administrare i.v. care conţin 

părţi din aluminiu ce pot intra în contact cu carboplatina nu trebuie să fie 

utilizate la prepararea sau administrarea medicamentului. 

Datorită creșterii riscului trombotic în cazul afecțiunilor tumorale, utilizarea 

tratamentului anticoagulant are loc frecvent. 

Variabilitatea individuală înaltă a coagulabilităţii pe parcursul afecțiunii, 

precum și posibilitatea interacțiunii dintre anticoagulantele orale și 

chimioterapicele antitumorale necesită, dacă se decide tratarea pacientului cu 

anticoagulante orale, creșterea frecvenței monitorizării INR. 

Sarcină Carboplatina poate cauza afectare fetală atunci când este administrată la 

femeile gravide. S-a constatat că există un efect embriotoxic şi teratogen al 

carboplatinei la şobolan, în cazul administrării în perioada de organogeneză. 

Nu au fost efectuate studii controlate la femei gravide. În cazul în care se 

utilizează acest medicament în timpul sarcinii sau dacă pacienta rămâne 

gravidă în timpul utilizării medicamentului, aceasta trebuie informată cu privire 

la riscul potenţial asupra fătului. Femeile cu potenţial fertil trebuie sfătuite să 

evite sarcina. 

Monitorizare 

 

Supresia gonadelor, având ca rezultat amenoree sau azospermie, poate 

apărea la pacienţii cărora li se administrează tratament antineoplazic. Aceste 

efecte par a fi dependente de doză şi de durata tratamentului şi pot fi 

ireversibile. Anticiparea gradului de afectare a funcţiei testiculare sau ovariene 

complicată de utilizarea frecventă a asocierilor de mai multe medicamente 

antineoplazice, de aceea este dificilă evaluarea efectelor fiecărui medicament 

în parte. 

 

Numele medicamentului Paclitaxel 6 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă 

Indicaţia Carcinom ovarian: în chimioterapia de primă linie a cancerului ovarian, 

Paclitaxel este indicat pentru tratamentul pacientelor cu carcinom ovarian 

avansat sau afecţiune reziduală (> 1 cm), după laparotomia iniţială, în 

asociere cu (cisplatină sau carboplatină). 

În chimioterapia de linia a doua a cancerului ovarian, Paclitaxel este indicat 

pentru tratamentul carcinomului ovarian metastatic, după eşecul terapiei 

standard cu compuşi de platină. 

Carcinom de sân: ca terapie adjuvantă, Paclitaxel este indicat pentru 

tratamentul pacienţilor cu carcinom de sân cu afectare ganglionară, după 

terapia cu antraciclină şi ciclofosfamidă (AC). 

Tratamentul adjuvant cu Paclitaxel trebuie privit ca o alternativă la terapia 

extinsă cu AC. 

Doza Deşi se fac investigaţii şi asupra altor scheme de administrare, se recomandă 

o asociere de paclitaxel şi cisplatină. În funcţie de durata perfuziei, se 

recomandă două doze diferite de paclitaxel: paclitaxel 175 mg/m2 administrat 

intravenos în decurs de 3 ore, urmat de cisplatină în doză de 75 mg/m2 la 

fiecare trei săptămâni sau paclitaxel 135 mg/m2 sub forma unei perfuzii 

intravenoase cu durata de 24 de ore, urmat de cisplatină 75 mg/m2, la fiecare 

trei săptămâni. 

Contraindicaţii Paclitaxel este contraindicat la pacienţii cu hipersensibilitate severă la 

paclitaxel sau la oricare dintre excipienţi în special la uleiul de ricin polietoxilat. 

Paclitaxel este contraindicat în timpul alăptării  şi nu trebuie utilizat la pacienţii  

cu valoarea iniţială a neutrofilelor <1.500/mm3 (< 1.000/mm3 pentru pacienţii 

cu SK) la iniţierea tratamentului. 

În SK, Paclitaxel Accord este, de asemenea, contraindicat la pacienţii cu 

infecţii concomitente, graveb şi necontrolate. 
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Interacţiuni În schema de administrare a Paclitaxel ca terapie de primă linie în carcinomul 

ovarian, se recomandă ca Paclitaxel să fie administrat înaintea cisplatinei. 

Când Paclitaxel este administrat înaintea cisplatinei, profilul de siguranţă al 

Paclitaxel corespunde cu cel raportat la utilizarea lui în monoterapie. 

Sarcină Paclitaxel este suspectat că produce malformaţii grave dacă este administrat 

în timpul sarcinii. 

Monitorizare 

 

S-a demonstrat că paclitaxelul este embriotoxic şi fetotoxic la iepuri şi reduce 

fertilitatea la şobolani. Similar altor medicamente citotoxice, Paclitaxel poate 

afecta fătul dacă este administrat la femei gravide. Prin urmare, Paclitaxel nu 

trebuie utilizat în timpul sarcinii decât dacă este absolut necesar. De 

asemenea,  Paclitaxel nu trebuie utilizat la femeile aflate la vârsta fertilă care 

nu utilizează o metodă de contracepţie eficace, decât dacă starea clinică a 

mamei necesită tratament cu paclitaxel. 

Femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să utilizeze metode contraceptive 

eficace în cursul terapiei şi timp de 6 luni după întreruperea tratamentului cu 

Paclitaxel. 

 


