
Nationella vårdprogrammet för Äggstockscancer 
2014-01-01 

 

11. STADIEINDELNING 

Den viktigaste prognostiska faktorn vid ovarialcancer är sjukdomens utbredning d v s dess 
stadium. Sjukdomens stadium är starkt styrande för vilka behandlingsrekommendationer som ges. 
Den klassifikation som används i Sverige och internationellt är FIGO klassifikationen 
ursprungligen från 1988 (Heintz et al 2006) men som reviderats 2013 (Jaime Prat for the FIGO 
Committee on Gynecologic Oncology). Sverige kommer övergå till den nya stadieindelningen 
från och med 1 januari 2014. Observera att Stadium I inte kan anges för primär peritonealcancer. 
Substadium måste anges för samtliga stadier inklusive stadium IC (IC1, IC2 eller IC3) och 
stadium IIIA1 (IIIA1 (i) eller IIIA1 (ii)). Stadium IIIA1 inkluderar enbart retroperitoneala 
lymfkörtlar d v s utan peritonealcancer ovanför bäckenet. Om stadium inte kan anges p.g.a. 
saknade uppgifter anges stadium X. Om substadium av samma skäl inte kan anges används IX, 
ICX, IIX, IIIA1X eller IVX. Detta skall endast ske i undantagsfall. Tumörutbredning från oment 
till mjälte eller lever (stadium IIIC) bör åtskiljas från isolerade parenkymatösa metastaser (stadium 
IVB).  
 
 
Stadieindelningen är kirurgisk och enligt FIGO´s regler för klassifikation ska histologisk 
verifikation av diagnosen föreligga. Enligt dessa regler ska laparotomi utföras innefattande 
bukcytologi, hysterektomi, salpingooforektomi bilateralt, omentektomi, biopsier från alla 
misstänkta förändringar såsom i mesenterium, lever, diafragma, lymfkörtlar i bäcken och 
paraaortalt. Cytologisk eller histologisk verifiering krävs vid misstanke om metastasering till 
retroperitoneala lymfkörtlar. För mer detaljerad beskrivning av principer för kirurgisk 
stadieindelning och operationsjournal, se kapitlet om kirurgi. 
 
I den reviderade FIGO klassifikationen för stadieindelning anges att histologisk typ ska anges vid 
stadieindelningen med följande alternativ höggradig serös cancer (HGSC), endometrioid cancer 
(EC), klarcellig cancer (CCC), mucinös cancer (MC), låggradig serös cancer (LGSC), övriga eller 
oklassificerbara, maligna germinalcellstumörer och potentiellt maligna könssträngs-
stromacellstumörer. Sverige kommer från och med 1 januari 2014 använda gradering av serös 
cancer enligt Malpica i låggradig respektive höggradig serös cancer istället för differentieringsgrad 
enligt Silverberg, se kapitlet om Histopatologi.  I canceranmälan anges liksom tidigare morfologi 
och subtyp enligt WHO, en uppdaterad WHO klassifikation kommer 2014.   
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Tabell. FIGO stadieindelning för ovarial-, tubar- och primär peritonealcancer 2013. 
_______________________________________________________________ 
Stadium I  Tumören är begränsad till ovarium/ovarier eller tuba/tubor 

 IA  Tumören är begränsad till ena ovariet med intakt kapsel eller en tuba. Ingen 
tumörväxt på ovariets eller tubans yta. Inga maligna celler i ascites eller 
buksköljvätska.  

 
IB  Tumören är begränsad till båda ovarierna med intakta kapslar eller båda 
 tuborna. Ingen tumörväxt på ovariernas eller tubornas ytor. Inga maligna celler 
 i ascites eller buksköljvätska. 
 
IC  Tumören begränsad till ena eller båda ovarier eller tubor, med någondera av 
 följande: 
 IC1 Tumörruptur under operationen 

 IC2 Kapselruptur innan kirurgi eller tumörväxt på ovarial eller tubarytan 
 IC3 Maligna celler i ascites eller buksköljvätska 
 

Stadium II   Tumören engagerar ena eller båda ovarierna eller tuborna med utbredning i 
bäckenet (nedom linea terminalis) eller primär peritonealcancer 
IIA  Tumörutbredning till och/eller implantationer på uterus och/eller tubor 
 och/eller ovarier 

 
IIB  Tumörutbredning till andra pelvina intraperitoneala vävnader 

 
Stadium III    Tumören engagerar ena eller båda ovarierna eller tuborna eller är en primär 

peritonealcancer, med cytologiskt eller histologiskt verifierad spridning till 
peritoneum utanför bäckenet och/eller metastasering till retroperitoneala 
lymfkörtlar 
IIIA1  Enbart cytologiskt eller histologiskt verifierade retroperitoneala 

lymfkörtelmetastaser 
 
  IIIA1 (i) Alla metastaser ≤ 10 mm i största omfång 
  IIIA1(ii) Någon metastas >10 mm i största omfång 
 

IIIA2 Mikroskopiska extrapelvina (ovanför linea terminalis) peritoneala 
tumörmanifestationer med eller utan retroperitoneala lymfkörtelmetastaser 

 
IIIB Makroskopiska peritoneala extrapelvina (ovanför linea terminalis) metastaser 

≤2 cm i största omfång, med eller utan retroperitoneala lymfkörtelmetastaser 
 

IIIC Makroskopiska peritoneala extrapelvina (ovanför linea terminalis) metastaser 
>2 cm i största omfång, med eller utan retroperitoneala lymfkörtelmetastaser. 
Inkluderar tumörengagemang av lever och mjältkapslar utan 
parenkymengagemang av något av dessa organ. 

 
Stadium IV  Fjärrmetastaser exkluderande peritonealmetastaser.  

 IVA  Pleuravätska med cytologiskt verifierade maligna celler 
 

 IVB  Parenkymmetastaser och/eller metastaser till organ utanför bukhålan 
(inkluderande inguinala lymfkörtelmetastaser och lymfkörtelmetastaser utanför 
bukhålan) 

Stadium I kan inte anges för peritonealcancer. Substadium måste anges för samtliga stadier inklusive stadium IC och 
stadium IIIA1. Om stadium inte kan anges p.g.a. saknade uppgifter anges stadium X. Om substadium av samma skäl 
inte kan anges används IX, ICX, IIX, IIIA1X eller IVX. Detta skall endast ske i undantagsfall. Tumörutbredning 
från oment till mjälte eller lever (stadium IIIC) bör åtskiljas från isolerade parenkymatösa metastaser (stadium IVB).  


