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1. Cancerul de col uterin în lume
Cu toate că programele de screening au redus substanţial incidenţa şi mortalitatea în ţările
vestice, iar vaccinarea antiHPV continuă ofensiva împotriva acestei patologii, cancerul de col
uterin rămâne o problemă importantă de sănătate publică, în special în ţările mediu şi
subdezvoltate. Ca frecvenţă, cancerul de col uterin este a 4-a localizare la femei şi a 7-a pentru
ambele sexe, cu un număr estimat de 528.000 de cazuri noi în 2012, la nivel mondial. 1
Tabel nr. 1. Cazuri noi, decese, cazuri noi si vechi de cancer de col uterin la nivel mondial, 20121
Cazuri noi
Decese Cazuri noi si vechi la 5 ani
Număr estimat (mii)
La nivel mondial
528
266
1.547
Regiuni mai dezvoltate
83
36
289
Regiuni mai slab dezvoltate
445
230
1.258
Regiunea OMS Africa
92
57
236
Regiunea OMS America
83
36
279
Regiunea OMS Mediterana estică
15
8
42
Regiunea OMS Europa
67
28
225
Regiunea OMS Asia de Sud-Est
175
94
465
Regiunea OMS Pacificul de Vest
94
43
299
Membrii IARC (24 ţări)
206
103
595
SUA
13
7
47
China
62
30
190
India
123
67
309
Uniunea Europeană (EU-28)
34
13
115
Ca şi în cazul cancerului hepatic, majoritatea (85%) pacientelor cu cancer de col uterin se
află în regiunile mai puţin dezvoltate, unde reprezintă aproape 12% din totalul femeilor cu
patologie oncologică. Regiunile în care rata incidenţei standardizate pe vârstă depăşeşte 30 la
100.000 locuitori includ Africa de Est (42,7), Africa de Sud (31,5) şi Centrală (30,6). Cele mai
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reduse rate sunt în Australia/Noua Zeelandă (5,5) şi Asia de Vest (4,4). Cancerul de col uterin
este cea mai frecventă localizare la femeile din Africa Centrală şi de Est.
În 2012 s-au estimat 266.000 de decese prin cancer de col uterin la nivel mondial, ceea ce
reprezintă 7,5% din totalul deceselor prin cancer la sexul feminin şi poziţia a 4-a în topul
localizărilor neoplazice generatoare de mortalitate. Aproape 9 din 10 decese prin cancer de col
uterin (87%) apar în regiunile slab dezvoltate economic. Mortalitatea variază de 18 ori între
regiunile globului, cu valori cuprinse între sub 2 la 100.000 în Asia de Vest, Europa Vestică şi
Australia/Noua Zeelandă şi peste 20 la 100.000 în Africa Centrală (22,2) şi de Est (27,6).1

Figura nr.1 Distribuţia incidenţei cancerului
de col uterin, plan mondial, 2012

Figura nr.2 Distribuţia mortalităţii prin
cancer de col uterin, plan mondial, 2012

Figura nr.3 Rate de incidenţă şi mortalitate, standardizate pe vârstă, pe regiunile globului, 2012
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2. Cancerul de col uterin în Europa
Pentru anul 2012, în Europa s-au estimat 58.300 cazuri noi de cancer de col uterin, cu o
rată de incidenţă standardizată pe vârstă (RSI) de 13,4 la 100.000 şi 24.400 decese, cu o rată
standardizată de mortalitate (RSM) de 4,9.
În ţările Uniunii Europene s-au estimat pentru 2012, 33.300 cazuri noi, cu o RSI de 11,3
şi 13.000 decese, cu o RSM de 3,7. Incidenţa cea mai mare este estimată pentru România (34,9),
iar cea mai scăzută, pentru Elveţia (4,2). 2
Tabel nr. 2. Incidenţa, mortalitatea şi prevalenţa, prin cancer de col uterin, Europa, 2012 2
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Figura nr.4 Distribuţia ratelor standardizate de incidenţă şi mortalitate, ţările europene, 2012 2
Pentru Europa anului 2012, cancerul de col uterin ocupă poziţia a 5-a ca frecvenţă de localizare
şi poziţia a 7-a în rândul cauzelor de deces prin cancer la femei. 3
3. Cancerul de col uterin în România
România are cele mai înalte rate standardizate de incidenţă şi mortalitate prin cancer de
col uterin din Europa. Este a treia cauză de mortalitate prin cancer la femeile din România, după
cancerul mamar şi cel colorectal.3 Mortalitatea mare este explicabilă prin faptul că, în România,
diagnosticul este pus în stadii tardive ale bolii, când neoplazia este invazivă.

3

http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx

4

Figura nr.5 Frecvenţa cauzelor de mortalitate prin cancer, la femei, România, 2012 3
Următoarele grafice prezintă indicatorii epidemiologici pentru cancerul de col uterin, în Europa:

Figura nr.6 Rata standardizată a incidenţei cancerului de col uterin: Europa, 2012 2
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Figura nr.7 Rata standardizată a mortalităţii prin cancer de col uterin: Europa, 2012 2

Figura nr.8 Prevalenţa la 5 ani a cazurilor cu cancer de col uterin: Europa, 2012 2
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4. Direcţiile de control
4.1. Vaccinarea antiHPV
Principala cauză etiologică este infecţia persistentă a tractului genital cu Virusul
Papilloma uman, frecvent contractată la scurt timp după debutul activităţii sexuale. Majoritatea
acestor infecţii sunt autolimitante. Însă, infecţiile persistente cu HPV pot determina modificări
morfopatologice la nivelul colului, care să evolueze spre malignitate. Tulpinile din subtipurile 16
şi 18 sunt responsabile pentru aproximativ 70% dintre cazurile de displazii cervicale de grad înalt
(CIN2 şi CIN3), cazurile de adenocarcinom de col uterin şi displaziile vulvare de grad înalt, la
femeile tinere. Subtipurile cu risc mare sunt de asemenea, asociate şi cu alte cancere anogenitale
sau laringiene/orofaringiene, atât la femei cât şi la bărbaţi. Subtipurile 6 şi 11 sunt responsabile
de aproximativ 90% dintre cazurile de veruci genitale. 4
La restul de 30% din persoanele afectate de cancerul de col uterin există alte cauze
(printre care fumatul şi dieta incorectă). Din aceste motive, vaccinarea antiHPV nu oferă
protecţie completă împotriva cancerului de col uterin, dar contribuie major la reducerea
incidenţei bolii la generaţiile următoare.
În Europa sunt licenţiate 2 vaccinuri antiHPV profilactice: unul tetravalent Gardasil® /
Silgard® (Merck Sharp & Dohme) şi unul bivalent Cervarix® (GlaxoSmithKline). Ambele sunt
vaccinuri subunitare, cu reactogenitate redusă şi eficienţă mare asupra subtipurilor HPV 16, 18.
Produsele tetravalente protejează şi faţă de subtipurile 6 şi 11. În faza a III-a a trialurilor, ambele
vaccinuri au prevenit peste 90% din leziunile precanceroase asociate cu subtipurile 16 şi 18, în
rândul femeilor neexpuse anterior HPV. 5
Vaccinarea antiHPV este recomandată în 25 de ţări europene (Austria, Belgia, Bulgaria,
Cehia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia,
Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia,
Spania, Suedia, Marea Britanie), fie cu includerea în Programele Naţionale de Imunizare activă,
fie doar opţională. În 8 ţări s-au implementat şi programe curente de recuperare (Austria, Cehia,
Danemarca, Finlanda, Franţa, Grecia, Liechtenstein, Luxemburg). Croaţia, Cipru, Estonia,
Ungaria, Lituania, Polonia nu au introdus vaccinarea, încă. 6 Există o mare heterogenitate a
strategiilor de implementare a vaccinării antiHPV în U.E. Recomandările privind vârsta de
vaccinare includ intervalul 9 - 18 ani, iar pentru recuperare între 13 şi 26 ani. Ratele de acoperire
vaccinală variază între 17-84% şi sunt în general mai mici decât cele preconizate.5
În anul 2014, European Medicines Agency a emis noile autorizaţii pentru Cervarix şi
pentru Gardasil, cu o schemă simplificată - 2 doze la interval de 6 luni, aplicabilă atât fetelor
între 9 şi 14 ani, cât şi băieţilor. 7 Aceştia sunt vaccinaţi de rutină doar în SUA, Australia, Austria.
Noile scheme reduc costul vaccinării per persoană, o fac mai accesibilă şi mai uşor de
implementat şi pot duce la creşteri în rata de acoperire vaccinală. 8 Regimul de utilizare cu 3 doze
rămâne aplicabil pentru fetele şi femeile cu vârsta de 15 ani şi peste.
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4.2. Programele de screening
Directivele europene recomandă citologia cervicală pentru screeningul cancerului de col
uterin. Programele de screening prin citologie convenţională, cu acoperire mare ce includ
supraveghere şi tratament, au determinat o reducere a incidenţei cancerului invaziv cu 80%.
Citologia cervicală pe bază de lichid (specimenul este introdus într-o soluţie conservantă,
centrifugată sau trecută printr-un filtru la presiune negativă, pentru colectarea celulelor) are o
eficienţă sporită, costuri mai avantajoase şi permite inclusiv determinarea ADN-ului HPV.
O altă metodă, colposcopia, permite detectarea zonelor suspecte, cu efectuarea biopsiei.
Testele moleculare HPV sunt foarte sensibile, dar nu disting între infecţiile pasagere şi
cele persistente, ceea ce înseamnă o specificitate mai scăzută. În prezent, cele mai utilizate
metode de testare HPV se bazează pe detectarea ADN-ului HPV, prin reacţia de polimerizare în
lanţ (PCR) sau teste de hibridizare a acizilor nucleici, cu amplificarea semnalului. Sunt folosite
ca metode de diferenţiere a citologiei echivoce şi de urmărire a leziunilor tratate. Un test HPV
negativ presupune diminuarea pe termen lung a riscurilor, are valoare mare de predicţie şi
permite mărirea intervalelor de screening. De aceea se preconizează inversarea algoritmului
actual - testare Papanicolau, colposcopie, investigare HPV, prin efectuarea iniţială a celui mai
sensibil test (ADN-HPV ) şi apoi a celui mai specific (citologia cervicală). 9
Screening-ul organizat este mai eficient decât cel oportunist, prin stabilirea unor
mecanisme de control al calităţii, monitorizare standardizată a activităţii şi a impactului.
Vaccinarea împotriva HPV nu exclude necesitatea de screening, deoarece chiar şi femeile
vaccinate împotriva tipurilor 16 şi 18, rămân cu riscuri pentru alte subtipuri.
Răspândirea vaccinării va reduce aspectele citologice anormale consecutive infecţiei cu
HPV, dar poate genera un fals sentiment de securitate, manifestat printr-o aderenţă redusă a
femeilor vaccinate la programele de screening. De aceea, trebuie să fie informate şi motivate să
participe la programele de depistare precoce. Acolo unde nu există, implementarea şi organizarea
acestor programe ar trebui promovate ca priorităţi ale sistemului public de sănătate.
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