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Äggstockscancer 

Äggstockscancer kallas även för ovarialcancer och varje år får cirka 700 kvinnor i 
Sverige sjukdomen. 

Äggstockarna tillhör de inre könsorganen. Du har två äggstockar, fästa på varsin 
sida av livmodern. De är tre till fyra centimeter långa och har formen av en 
mandel. Äggstockarnas uppgift är att utsöndra hormonerna östrogen och 
progesteron (gulkroppshormon). Äggceller är lagrade i äggstocken och lämnar 
dem vid ägglossning.  När du kommer i klimakteriet avtar äggstockarnas aktivitet 
och de blir mindre. 

När en cancertumör bildats någonstans i eller på äggstocken uppstår äggstocks-
cancer. Cancer kan också uppstå i någon av äggledarna och kallas då 
tubarcancer. Det finns många olika former av äggstockscancer. En liknande 
cancerform kan även uppstå i bukhinnan och kallas då peritonealcancer. Alla 
dessa former får samma typ av behandling. 

Äggstockscancer kan sprida sig och bilda små knottror av cancerceller. Det kallas 
carcinomatos och kan bland annat spridas till den andra äggstocken, äggledarna, 
livmodern och bukhinnan. Bukhinnan omsluter de flesta organen i buken, från 
urinblåsan i bäckenet till diafragman under revbenen. I buken finns mycket 
utrymme och därför kan denna typ av cancer sprida sig innan symtom uppstår. 
Cancercellerna kan också sprida sig med blodet och lymfvätskan till andra delar 
av kroppen, som till exempel lungorna.  
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Behandling 

Äggstockscancer behandlas vanligen med operation, ofta ges även cytostatika. 
Vanligast är då att cytostatikan ges efter operationen, men ibland ges 
cytostatikabehandlingen innan operation. Ibland är det bästa alternativet att 
cytostatikabehandling ges utan operation.  

 

Ärftlighet  
Äggstockscancer är ärftlig i 10–15 procent av fallen. Det beror på en förändring i 
cellernas DNA. Förändringen kan finnas i generna BRCA1 eller BRCA2.  

Personer med ärftlig äggstockscancer brukar bli sjuka i yngre ålder än de som inte 
har en ärftlig form.  

Om du har äggstockscancer testas ärftligheten genom att det som tagits bort vid 
operationen skickas på analys. Analysen visar hur cancercellerna är förändrade 
jämfört med friska celler. För att det ska vara en ärftlig form av äggstockscancer 
ska förändringen i till exempel genen BRCA1 finnas även i dina friska celler.  

För att testa om förändringen även finns i dina friska celler kan ett blodprov tas. 
Det görs på en så kallad cancergenetisk mottagning. Dit kan du få en remiss om 
du vill eller om analysen av cancercellerna visar att du har en förändring i någon 
av BRCA-generna. 
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