Какво трябва да знае всяка жена!

РАК НА ЯЙЧНИЦИТЕ
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АНАТОМИЯ НА ЖЕНСКАТА
РЕПРОДУКТИВНА СИСТЕМА
Яйчниците са чифтен орган, разположен в малкия таз, който изпълнява двойна функция:
Епителният рак на яйчника е четири основни хистологични субтипа:
√ произвежда женските полови клетки (яйцеклетките)
√ изпълнява функция на ендокринна жлеза, участваща в производството на женските полови хормони – естрогени
и прогестерон.
По тази причина правилното функциониране на яйчниците е много важно за репродуктивното благополучие на жената.
В репродуктивна възраст, яйчниците на жената
произвеждат всеки месец една зряла яйцеклетка, която се
освобождава и която се придвижва по фалопиевата тръба
към матката. Ако яйцеклетката не е оплодена, тя се отделя
от тялото през влагалището, заедно с лигавицата на
матката, чрез процес, наречен менструация. При
раждането, яйчниците съдържат 1-2 милиона яйцеклетки,
като през целия живот се освобождават само 500.
По-голямата част от яйцеклетките постепенно умират със
стареенето на жената, като в момента на менопаузата,
настъпва пълно изчерпване.

?
РАК НА ЯЙЧНИЦИТЕ
КАК ВЪЗНИКВА?

Епителният рак на яйчниците, откриван при около 90% от
случаите на болестта, възниква в епителните клетки на
яйчниците или фалопиевите тръби. Това заболяване
засяга най-често дамите над 50 годишна възраст, които
вече са в период на постменопауза.
Епителният рак на яйчника се различава от неепителния
от начина, по който туморните клетки изглеждат под
микроскоп - което от своя страна отразява вида тъкан, от
която произлиза ракът.

РАК НА ЯЙЧНИЦИТЕ
КАКВИ МОГАТ ДА СА ПРИЧИНИТЕ?
Точната причина за развитие на рак на яйчниците не е известна, но са идентифицирани няколко фактора, които могат
да увеличат риска. Посочва се, че наличието на рискови фактори увеличава възможността от развитие на рак, но това
не означава, че задължително ще се развие рак.

НАЧИН НА ЖИВОТ
√ Затлъстяване
√ Тютюнопушене

ФАМИЛНИ/ГЕНЕТИЧНИ
√ История в семейството на роднина с рак на
гърдата
√ Майка или сестра, която вече е развила рак на
яйчника
√ Мутации на гените BRCA1 и BRCA2

ХОРМОНАЛНИ
√ Ранна първа менструация и късна менопауза
√ Липса на раждания и/или бременности
√ Ендометриоза или овариални кисти
√ Употреба на хормоно-заместителна терапия –
жени, използвали хормонозаместителна терапия
само с естроген или в комбинация с прогестерон след
менопауза, имат по – висок риск от развитието на рак
на яйчника.

РАК НА ЯЙЧНИЦИТЕ
МУТАЦИИ НА BRCA1 и BRCA2 гените
Мутации в BRCA1 и BRCA 2 се свързват с повишен риск
от развитие на оварален карцином.
BRCA гените (BRCA1 и BRCA2) присъстват в клетките на човешкото тяло
и участват в поправката на нарушения в структурата на ДНК,
така те пазят нашите клетки здрави.

Известният BRCA мутационния
статус е важен както за Вас,
така и за Baшето семейство!

В някои случаи е възможно BRCA гените да са променени.
Такава промяна се нарича мутация. Мутациите в BRCA гените
могат да са наследствени (герминативни) или да са възникнали
под влияние на факторите на околната среда (соматични).
При наличие на BRCA мутация клетките на организма не могат да се справят с поправка на повредената ДНК, което
повишава риска за развитие на рак яйчниците и рак на гърдата при жени и мъже, както и на някои други онкологични
заболявания.
Изследването на BRCA мутационния статус се осъществява с генетичен тест. За да се извърши този тест е необходим
материал за проучване - кръв или тъкан.
Изследването за BRCA мутации в ДНК, изолирана от тъкан, повишава процента на идентифицираните с положителен
BRCA мутационен статус пациентки, тъй като открива както герминативните, така и соматичните BRCA мутации.

РАК НА ЯЙЧНИЦИТЕ
КАКВИ СА СИМПТОМИТЕ?
Характерното при това заболяване е липсата на ранна симптоматика,
което го прави трудно за откриване и води до диагностициране в
напредналите стадии на заболяването

НАЙ-ЧЕСТИТЕ СИМПТОМИ:
√ тазова или коремна болка;
√ подуване на корема;
√ чувство за бързо засищане или загуба на апетит;
√ често уриниране;
При наличие на някой от симптомите се препоръчва да се консултирате с
Вашия лекар. Те често се срещат и при жени, които нямат рак на
яйчниците и могат да са резултат на други причини.

При наличие на някой от
симптомите се препоръчва да
се консултирате с Вашия лекар!

РАК НА ЯЙЧНИЦИТЕ
КАК СЕ ДИАГНОСТИЦИРА?
Диагнозата овариален карцином се поставя чрез клиничен общ и
специализиран преглед, както и чрез образни и лабораторни изследвания.
Прави се преглед на корем и се проверява за уголемени лимфни възли. При
съмнение за овариален карцином, Вашият лекар ще назначи кръвно
изследване за измерване на нивото на туморния маркер СА125 и/или
трансвагинална ехография и друга образна диагностика ( ЯМР, скенер).
При необходимост се провежда лапароскопия, тънкоиглена биопсия.

Кръвен тест за определяне на нивата на CA125
При 50% от пациентките в ранен стадий и 85% от тези в
напреднал стадий се наблюдава завишаване на нивата на
туморния маркер СА-125. Специфичността му обаче не е
достатъчно висока, тъй като подобно завишаване на
нивата може да е и в резултат на други видове рак, както
и при редица доброкачествени заболявания, като
например ендометриоза.

РАК НА ЯЙЧНИЦИТЕ
СТАДИИ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
Системата за стадиране при рака на яйчниците се извършва по класификацията на
Международната федерация по акушерство и гинекология “FIGO” и в нея
информацията се вписва с помощта на букви и цифри. При стадиране на този вид
карцином се описва размерът и позицията на тумора, както и дали и в каква степен
се е разпространил
Стадирирането включва:
√ Размер на тумора (Т): Колко голям е първичният тумор? Къде се намира?
√ Лимфни възли (N): Дали туморът се разпространил в лимфните възли
√ Метастази (M): Ракът метастазирал ли е в други части на тялото? Ако е така, къде
и колко?
Обичайно, стадият се изписва с римска цифра и е придружен с буквени комбинации.

РАК НА ЯЙЧНИЦИТЕ
СТАДИИ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
Стадиите на развитие на заболяването са 4:
1 Характерното за Стадий I е, че туморът е ограничен само до яйчниците или фалопиевите тръби.
2 Стадий II туморът включва единия или и двата яйчника, или фалопиевите тръби и се е разпространил и в други
локални тъкани
3 Стадий III туморът включва единия или и двата яйчника, или фалопиевите тръби и се е разпространил локално
извън таза и/или регионалните лимфни възли
4 В последния Стадий IV, туморът се е разпространил
извън коремната кухина към други части на тялото.
Определянето на стадия при този тип рак се извършва по
време на хирургична интервенция. Преди това е важно
провеждане на образно-диагностични изследвания
(компютърна томография или ядрено-магнитен
резонанс), за да може хирургът да планира правилно
обема на циторедуктивната хирургия.
По време на хирургията се взема тъканна проба, която се
изпраща за изследване и определяне на хистологичния
субтип на епителния рак на яйчниците.
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РАК НА ЯЙЧНИЦИТЕ
ХИСТОЛОГИЧНИ СУБТИПОВЕ
Епителният рак на яйчника е четири основни хистологични субтипа:
Серозен - това е най-често срещаният подтип, представляващ около
80% случайте на авансирал рак на яйчниците (стадий III и IV).
Серозният овариален карцином може да бъде високoдиференциран
и нискодиференциран.
Степента на диференциация (G) описва доколко ракови клетки
изглеждат като здрави клетки, когато се гледат под микроскоп.
Лекарят сравнява туморната тъкан със здрава
тъкан. Ако
туморът изглежда структурно подобен на здравата тъкан, той се
нарича високодиференциран тумор. Ако раковата тъкан изглежда
многo различна от здравата, тя се нарича нискодиференциран
тумор. Вече знаем, че високо- и нискодиференцираният овариален
карцином са две различни болести и изискват различен подход.
Високодиференцираните тумори са по-редки само при около 10% от
случаите на серозен овариален карцином, проявяват се предимно
при по-млади жени и имат по-добра прогноза.

РАК НА ЯЙЧНИЦИТЕ
ХИСТОЛОГИЧНИ СУБТИПОВЕ
Муцинозен - този подтип представлява 7% –14% от
всички първични епителни тумори на яйчниците.
Прогнозата на този подтип е много добра, ако се
диагностицирана в ранен стадий.
Eндометриоиден – среща се при около 10% от
пациентките с овариален карцином. Обикновено
туморите са високодиференцирани и се диагностицира
в ранен стадий.
Светлоклетъчен – среща се при около 5% от
пациентките с рак на яйчниците, въпреки че този
процент варира в зависимост от географското
местоположение. Прогнозата при този подтип е добра,
ако е диагностициран в ранен стадий.

РАК НА ЯЙЧНИЦИТЕ
КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ?
СЪЗДАВАНЕ НА ПЛАН ЗА ЛЕЧЕНИЕ
Възможностите за лечение на овариалния карцином зависят на първо място от стадия, в който се намира
болестта, от това дали е постижимо напълно отстраняване на тумора чрез начална оперативна намеса, на
базата на направеното хирургично стадиране, както и от оценката на риска за пациентката. Лечението трябва да
се планира предварително и да е определено от мултидисциплинарен екип на онкологична комисия. Заедно с
Вашия лекар ще обсъдите възможностите за лечение.

ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЕПИТЕЛЕН РАК НА ЯЙЧНИЦИТЕ В РАНЕН
СТАДИЙ
Хирургията е крайъгълният камък на лечението на овариалния
карцином в ранните му стадии. Целта на хирургията е цялостно
премахване на тумора и установяване на стадия на болестта,
което от своя страна ще помогне на лекуващия лекар да реши
необходимостта от назначаване на химиотерапия. Освен ако
пациентката е в ранен стадий на заболяването и оперативната
намеса е достатъчна за пълно отстраняване на тумора, е
наложително да бъде назначена химиотерапия.

?

РАК НА ЯЙЧНИЦИТЕ
КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ?

ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЕПИТЕЛЕН РАК НА ЯЙЧНИЦИТЕ В НАПРЕДНАЛ СТАДИЙ
Ако сте диагностицирани с авансирал епителен рак на яйчника, цел за провеждане на хирургичното лечение е да
бъдат премахнати всички видими следи от тумора, тъй като това значително ще увеличи шансовете Ви за
благоприятна прогноза. За да се постигне това, чрез операция могат да бъдат отстранени всички засегнати органи
или части от органи в коремната кухина.
Ако туморът може да бъде опериран, всички жени, които са диагностицирани с епителен рак на яйчниците в стадий
II, III или IV, могат да получат лечение с химиотерапия след проведената операция.

Химиотерапията може да бъде:

- неоадювантна, т.е. прилага се преди операцията, с цел да се намали размера на тумора и да се подобрят шансовете
за пълно му хирургично отстраняване на последващ етап.
- адювантна, т.е прилага се след операцията и има за цел да отстрани всички остатъчни ракови клетки.

РАК НА ЯЙЧНИЦИТЕ
КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ?
ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПОВТОРНА ПОЯВА НА БОЛЕСТТА
За рецидив се счита повторното появяване на злокачествени
новообразувания. При определянето на терапията в този случай са от
значение много фактори, като например дали туморът е чувствителен към
приложените при първото лечение медикаменти, както и колко време след
възстановяването е настъпил рецидивът.
При рецидивирал овариален
карцином също може да бъде
осъществено лечение с таргетна
терапия.

?

РАК НА ЯЙЧНИЦИТЕ
КАК ДА СЕ СПРАВИМ С ПОТЕНЦИАЛНИТЕ
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ ОТ ЛЕЧЕНИЕТО?
Като всички лекарства, назначената Ви противораковата терапия може да предизвика нежелани реакции.
Промените във Вашето физическо състояние зависят от няколко фактора, включително стади nа болестта,
продължителността на лечението и общото Ви здравословно състояние.
Преди старта на лечението е важно да говорите с Вашия лекар за потенцилните нежелани лекарствени реакции:
– Кои са най-честите нежелани лекарствени реакции,
които да очаквате?
– Кога е най-вероятно да се случат?

– Какво можем да направим за облекчаване на
симптомите?

Важно е да говорите с Вашия лекуващ лекар за това как се
чувствате и незабавно да го информирате при
възникване на нежелани лекарствени реакции или
промяна на вече съобщените. Вашият лекар ще Ви
помогне в облекчаването или справянето с нежеланите
лекарствени реакции.

РАК НА ЯЙЧНИЦИТЕ
КАКВО СЕ СЛУЧВА СЛЕД КАТО
ЛЕЧЕНИЕТО ПРИКЛЮЧИ?
След
приключване
на
лечението,
проследяването от Вашия лекуващ лекар ще
се състои в провеждане на периодични
контролни прегледи и изследвания.
Обикновено това включва клиничен преглед,
провеждането на компютърна томография и
кръвен тест за измерване нивата на
туморния маркер СА 125. В определени
случаи е възможно провеждането на
позитронна
емисионна
томография
(ПЕТ-скенер).

РАК НА ЯЙЧНИЦИТЕ
КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ ЗА СЕБЕ СИ?
√ Почивайте – дайте на тялото си възможност да се възстанови след лечението и почивайте колкото се може
повече. Допълнителни терапии, като ароматерапия, могат да Ви помогнат да се отпуснете и да се справите
по-лесно със страничните ефекти от лечението. Попитайте Вашия лекар за повече информация.

√ Хранете се здравословно и бъдете активни – здравословното и добро хранене и поддържането на физическа
активност могат да помогнат за подобряване на състояние Ви.
– Започнете с бавно и леко ходене и постепенно надграждайте,
докато започнете да се чувствате по-добре.
– Видът на онкологичното заболяване, назначеното лечение,
възможните странични ефекти трябва да се имат предвид при
съставяне на най-добрата диета с храни, от които се нуждае
Вашето тяло.

√ Емоционална подкрепа – след поставянето на диагнозата и по
време на лечението е обичайно да сте завладени от различни
емоции и чувства. Понякога е трудно да изразим чувствата си пред
нашите близки. Ако чувствате несигурност, тревожност, гняв,
депресия, говорете с Вашия лекар – той може да Ви препоръчва
онкопсихолог и заедно да намерите начини за справяне с болестта.

Допълнителна
информация, свързана
с рака на яйчниците,
включително диагностика,
превенция и
допълнителна грижа,
можете да получите на:
@JivotatTeObicha/
ƊƠƛʧƥƫƥƻƥʥƻʧƚƠƨʤ
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