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L'úter o matriu és una cavitat proveïda de múscul dins la que es desenvolu-
pa l'infant durant l'embaràs. El càncer d'úter és el quart tipus de càncer 
femení més freqüent a Europa, on es varen diagnosticar unes 100.000 
dones en 20121, amb una incidència més alta a Europa Central i Oriental 
que al Nord i al Sud d'Europa.
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La classe més freqüent de càncer uterí és l’endometrial, el qual sorgeix a partir del recobriment intern 
de l'úter (endometri). Hi ha dues castes de càncer endometrial, que es veuen distintes al microscopi. 
Tenen evolucions clíniques diferents i no sempre es tracten de la mateixa manera.

  TIPUS 1 

Són més del  80% dels càncers d'endometri. Estan associats a un excés d'estrògens circulants 
pel cos, solen créixer lentament i tenen menys possibilitats d'estendre's més enllà de l'úter.  

  TIPUS 2 

Són càncers sense relació amb els estrògens, creixen més ràpidament i tenen més probabilitats 
d'escampar-se a altres parts del cos.

¿Com es diagnostica el càncer d’úter?
El primer símptoma sol ser un sagnat vaginal anormal:

• Després de la menopausa, sagnat en qualsevol moment.

• Abans de la menopausa, el sagnat és entre les regles o després de les relacions sexuals.
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Com es pot prevenir el càncer uterí?
Les causes del càncer uterí no són clares, però hi ha factors que augmenten el risc de la dona i inclouen:2,3

• L’envelliment: la majoria dels casos es diagnostiquen després de la menopausa.

• Exposició a un excés d’estrògens, per exemple, arran de l’inici primerenc de les regles o d’una 
 menopausa tardana.

• Obesitat, probablement com a resultat de la producció d’estrògens al teixit gras.

• Diabetis, possiblement perquè implica resistència als efectes de la insulina, la qual cosa pot 
 estimular el desenvolupament de les cèl·lules canceroses i s’associa sovint a l’obesitat.

• Estrògens sols, sense progesterona, com a tractament hormonal substitutori de la menopausa.

• Una mare o una germana amb càncer d’endometri.

• La síndrome de Lynch, coneguda també com a càncer de còlon no polipòsic hereditari, una malaltia
 heretada que augmenta el risc de càncer d’úter i de còlon a edats més primerenques.

• El tractament de llarga durada amb tamoxifèn, un fàrmac que s’indica per prevenir la recaiguda 
 del càncer de mama, però només quan l’utilitzen les dones després de la menopausa.

• No haver parit. 

Europa té una de les taxes més altes de càncer uterí arreu del món; més d’un de cada 20 càncers feme-
nins són d’endometri i el nombre de casos va en augment.4 Se sap que les taxes creixents d’obesitat 
són un factor afavoridor important.5

No disposem de proves de cribratge, encara que aquest càncer es pot tractar amb bons resultats si es 
diagnostica a una etapa inicial. Encara que la majoria de dones amb sagnat vaginal anormal no tindran 
càncer uterí, és important que cada dona consulti amb el seu metge al més aviat possible si té aquest 
símptoma, sobretot després de la menopausa. Les dones amb risc alt de càncer uterí arran de la seva 
història familiar s’han de sotmetre a controls ginecològics periòdics. 

Altres símptomes poden ser:

• Secrecions vaginals.

• Dolor durant o després de les relacions sexuals.

• Dolor abdominal baix.

El sagnat vaginal anormal pot ser símptoma de molts d’altres problemes no oncològics que afecten l’úter 
(p. ex. els miomes uterins), per tant, es necessiten proves per confirmar el diagnòstic del càncer uterí.

Aquestes proves inclouen:

• L’exploració pelviana bimanual: tacte vaginal per explorar l’úter, la vagina, els ovaris i la bufeta.

• Una citologia per estudiar les cèl·lules del coll uterí.

• Una ecografia vaginal.

• La histeroscòpia: el metge inspecciona l’interior de l’úter mitjançant un histeroscopi, 
 un tub estret amb un telescopi al seu extrem.

• Una biòpsia o un raspat endometrials: el metge extreu teixit de l’interior de l’úter per ser examinat 
 sota el microscopi.
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Es creu que alguns factors redueixen el risc d’una dona de desenvolupar un càncer uterí: 3,6,7,8

• Mantenir un pes saludable i evitar l’obesitat des d’ençà que s’és adult jove.

• Estar físicament activa.

• Prendre cafè, principalment amb cafeïna, però també descafeïnat.

• Tenir fills.

• La majoria de píndoles anticonceptives modernes (píndoles combinades que contenen estrògens 
 i progesterona o “mini píndoles” només de progesterona) si se prenen per un temps perllongat.

• La teràpia hormonal substitutòria (THS) combinada i contínua amb estrògens i progesterona administrats
 diàriament. Tingui en compte que la THS combinada d’estrògens i progesterona alhora pot augmentar 
 el risc de càncer de mama si es pren durant molt de temps.
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Com es tracta el càncer uterí?
El pronòstic és relativament bo per a les dones diagnosticades de càncer uterí a Europa. En promig, 
quasi el  80% d'elles són vives als cinc anys després del diagnòstic9, sempre que el tumor estigui 
confinat a l'úter. La supervivència és més baixa quan el tumor, al moment del diagnòstic, s’ha escam-
pat al coll uterí, els ovaris o la cavitat abdominal. 

El tractament estàndard del càncer uterí és la cirurgia. Quan hi ha característiques del tumor propícies 
al creixement pot ser necessari afegir-hi radioteràpia pelviana, quimioteràpia i/o tractament hormo-
nal. La teràpia conservadora amb hormones es pot considerar a dones joves amb càncer uterí 
primerenc que vulguin preservar la seva fertilitat; aquests casos s'haurien de discutir i tractar només 
a centres especialitzats.

La cirurgia és recomanable per a totes les dones que tinguin salut suficient per suportar 

l'operació. El tipus de cirurgia depèn de l'extensió del càncer, però es recomana a la majoria dels casos 

l'extirpació de l'úter, les trompes de Fal·lopi i els ovaris. Els ganglis limfàtics s'extirpen de tant en tant 

alhora amb la finalitat de saber si es necessita un tractament addicional. 

La radioteràpia s'administra com a tractament principal si la dona no pot suportar 

l'agressió quirúrgica o bé si la cirurgia no pot eliminar tot el càncer. També es dona postoperatòria-

ment per reduir el risc que el càncer retorni. La radioteràpia es pot administrar de dues maneres: 

externament a tota la pelvis o internament mitjançant un aplicador en (braquiteràpia).

Aquestes formes de radioteràpia es poden administrar una rere l'altra, si és indicat. Atès que la 

radioteràpia pot causar efectes secundaris a llarg termini, s'està fent recerca per ideterminar el millor 

moment per donar aquest tractament i identificar les dones que més probablement se'n veuran 

beneficiades.

Cada cop més s'indica la quimioteràpia a les dones que es presenten amb càncer 

uterí avançat, i les combinacions amb platí poden produir millores espectaculars. Els efectes secun-

daris de la quimioteràpia fan que aquesta s'adapti a la situació de les pacients, sobretot si hi ha 

malalties importants de base.
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La teràpia hormonal amb progesterona només s'utilitza a les dones amb 

malaltia manco agressiva o quan es detecten receptors hormonals a les cèl·lules canceroses exami-

nades sota el microscopi.
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Informació de contacte d’ENGAGe:

Web: http://engage.esgo.org/

Email: engage@esgo.org

Facebook: https://www.facebook.com/engage.esgo


