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Референции

Естроген 
позитивен

Прогестерон 
позитивен

Свръхекспресия 
на HER2

Туморна клетка Т-лимфоцит

PD-L1

 

 

За тройно негативния 
рак на гърдата

Кой е засегнат от този вид рак?

Остра и незадоволена 
медицинска нужда

Науката за тройно негативния 
рак на гърдата

 Предизвикателството да се 
лекува тройно негативният рак 

на гърдата

Въпреки че е най-рядката 
разновидност, тройно 

негативният рак на гърдата 
представлява 

от всичките над 2 милиона 
нови случаи на рак на 
гърдата през 2018 г.2

Медицинската литература показва, че тройно 
негативният рак на гърдата е споменат за първи път 

през октомври 2005 г.3

Тройно негативният рак на гърдата по-често се 
диагностицира при жени, които:

са на възраст под 
40 или 50 години 4

имат фамилна 
анамнеза за рак на 

гърдата 6

 по-голяма агресивност 7
по-бързо прогресия

 по-кратка обща преживяемост

Намалява вероятността за преживяване 
през първите 5 години след поставянето на 

диагнозата 9

Може да е по-труден за 
диагностициране, тъй 
като по-младите жени 
имат по-плътна тъкан на 
гърдата и не им се 
препоръчва провеждане 
на стандартна 
мамография 8

Някои клетки при 
тройно негативния рак 
на гърдата може да 
експресират протеин, 
наречен PD-L1, който 
позволява на раковите 
клетки да избегнат 
действието на 
имунната система11

Има по-голяма вероятност 
да се разпространи и в 
други части на тялото.10 
Белите дробове и мозъкът 
са най-вероятните места 
за отдалечено 
разпространение. 3

В сравнение с другите разновидности на рака на гърдата, 
тройно негативният се отличава с:

Наричат го „тройно негативен”, защото в тумора не са 
налични трите най-често срещани типове рецептори, за 

които е известно, че промотират растежа на ракови 
клетки при рака на гърдата:10,11

Необходими са нови възможности за 
лечение на хората, живеещи с това 

заболяване.

имат BRCA1 
мутация 6

са от афроамерикански 
или латиноамерикански 

произход 4,5

Хормон-рецептор 
позитивен

HER2-рецептор 
позитивен

Тройно негативен

Хората с метастатичен тройно 
негативен рак на гърдата 
показват незадоволителни 
клинични резултати

Цитотоксичната химиотерапия 
си остава основен стълб на 
лечението6

Той не реагира на 
хормоналната терапия или 
на HER2-таргетните агенти6

Няма единен стандарт в 
грижите и моделите на 
клиничната практика в  света 
са различни
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