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Endometrios ger en ökad risk för ovarialcancer 
Risken för malign transformation av ovarialendometrios har beräknats vara 0,7–
4,5 procent.  
I litteraturen beskrivs endometrios-associerad ovarialcancer (EAOC) som en 
egen entitet. Den skiljer sig från övrig epitelial ovarialcancer genom att den 
drabbar kvinnor i större utsträckning före menopaus, upptäcks i tidigare stadium 
och innebär bättre överlevnad.  
Den histologiska bilden vid EAOC skiljer sig också från den ovarialcancer som 
drabbar de som ej har endometrios.  
Det är främst risken för endometrioid- och klarcellig ovarialcancer som ökar vid 
endometrios.  
Risken för ovarialcancer ökar vid: 

• Långvarig endometrios. 

• Diagnos sedan ung ålder. 

• Fynd av ovarialendometrios. 
Skyddande faktorer tycks vara: 

• Hysterektomi. 

• P-piller. 

• Sterilisering. 

Extraovariell cancer 
Cancer som uppkommer från extraovariella endometriosförändringar drabbar 
framför allt postmenopausala kvinnor. 
Flera studier, bl.a. en svensk registerstudie, har visat ökad risk för thyreoidea-
cancer, non-Hodgkins lymfom och hjärntumör hos endometriospatienter.  
Även risken för malignt melanom och endometriecancer tycks vara ökad medan 
risken för cervixcancer och cancer in situ på cervix är minskad.  
Vad gäller risken för bröstcancer är studierna spretiga. I en metaanalys från 
2019 kan en riskökning hos endometriospatienter inte påvisas. 
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