
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  

Рак на гърдата 
в напреднал 
стадий

Рак на гърдата 
в ранен стадий

•  се противодейства на заболяването

•  да се контролират симптомите

•  да се балансират нежеланите 
ефекти

~60%

Рак на гърдата 
в напреднал стадий

Рак на гърдата 
в ранен стадий

 

 

~40%

Лечение преди операцията (неоадювантно)7

Вариантите за неоадювантно и адювантно лечение 
може да включват:

•

•

•

•

•

•

•

Хирургична операция8 

 

Лечение след операцията (адювантно)7

ЛЪЧЕТЕРАПИЯ

ХИМИОТЕРАПИЯ

ХОРМОНАЛНА 
ТЕРАПИЯ

ТАРГЕТНИ 
ТЕРАПИИ

Лечение на рак на гърдата в ранен стадий

Цел: да се излекува

80% 

ВИДОВЕ РАК НА ГЪРДАТА

20% 

10–
20% 

От диагноза до лечение:
Да разберем по-добре рака на гърдата

РЕШЕНИЯТА ЗА ЛЕЧЕНИЕ СЕ БАЗИРАТ НА:

ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО 
И ПАЦИЕНТА
ИСТОРИЯТА НА ПРЕДХОЖДАЩОТО ЛЕЧЕНИЕ

ПРЕДПОЧИТАНИЯ НА ПАЦИЕНТА И НА ЛЕКАРЯ

Признаците включват:2

• Стадий 

• Тип

 

ДИАГНОЗА

СИМПТОМИ

•  

•  

•
 

Бучка или 
подутина на 
гърдата или под 
мишницата

Промени в 
размера, 
формата или 
текстурата на 
кожата на 
гърдата

Промени в 
зърното, като 
например 
вдлъбване на 
зърното, обрив 
или секреция

ДИАГНОЗА

Всяка година в 

световен мащаб 

около 1,67 милиона 

души разбират, ч
е 

имат рак на гърдата.

Рак на гъ
рдата в 

напреднал стадий

Цел: да се помогне на пациентите да 

живеят п
о-дълго, като същевременно 

се запази колкото е възможно повече 

качеството на живота

Важно е да се установят 
типът и стадият на рака 
на гърдата. Това ще 
определи начина на 
лечение и прогнозата:

Ракът на гърдата може да се 
категоризира в три типа въз основа на 
наличието на анормални количества от 
специфични рецептори (протеини) на 

повърхността на раковите клетки.5

Прогнозата се влошава с 
напредването (разпространението) 
на рака. Важно е той да се 
диагностицира и лекува рано!3

Твърде много рецептори 
за естроген (ER) и/или за 
прогестерон (PR)

Различните типове тумори имат 
различно биологично поведение и 
прогнози, напр. HER2-позитивният 
рак на гърдата е агресивен. Ако не 
се лекува, той се свързва с 
неблагоприятен шанс за 
преживяемост и по-бързо 
влошаване на заболяването в 
сравнение с другите типове рак на 
гърдата.4

80% HR-позитивен 
(хормон-рецептор-позитивен)

Твърде много HER2 
рецептори
 

10–20% Тройно негативен 
рак на гърдата (TNBC)

Няма анормални 
количества ER, PR или 
HER2 рецептори

20% Позитивен за човешки 
епидермален растежен 
фактор рецептор 2(HER2)

се диагностицират 
с рак на гърдата в 
напреднал стадий
(ракът се е 
разпространил в други 
части на тялото)3 

се диагностицират 
с рак на гърдата в 
ранен стадий 
(ракът не се е раз-
пространил отвъд гърдата 
и/или лимфните възли)3

Потенциално 

лечим 6

Свива туморите
Прави по-лесна или възможна 
операцията
Може да даде възможност за запазваща 
гърдата операция

Основното лечение на рак на гърдата в 
ранен стадий
Възможни процедури:
- Лумпектомия – отстранява се само бучката
- Квадрантектомия – отстранява се около ¼ 
от гърдата
- Мастектомия – отстранява се цялата гърда

Потенциално унищожава останалите 
ракови клетки
Намалява вероятността ракът да се 
появи отново

Проследяване на 

рака на гърдата в 

ранен стадий

Проследяване на 

рака на гърдата в 

ранен стадий

След лечението повечето 
пациенти подлежат на редовни 

мамографии (рентген на 
гърдите), за да се следи за 
признаци, дали ракът не 

се появява отново

Дори и след 
лечението 
около 1/3 
от пациентите, 
диагностицирани с рак 
на гърдата в ранен 
стадий, развиват рак 
на гърдата в напреднал 
стадий9

Симптомите при рак на гърдата в напреднал 
стадий може да варират, в зависимост къде 
се е разпространил ракът. Често свързвани 
с напредналия рак на гърдата симптоми са:

ТЕЖКИ, 
ПРОГРЕСИРАЩИ 

БОЛКИ В КОСТИТЕ

БОЛКИ В КОРЕМА 
И ЗАГУБА НА 

АПЕТИТ

ПРОГРЕСИРАЩО 
ГЛАВОБОЛИЕ, 

ГАДЕНЕ И 
ПОВРЪЩАНЕ

БОЛКА В ГЪРДИТЕ, 
КАШЛИЦА И 

ЗАДУХ

Може да са необходими 
множество лекарства, 

за да:

Първото лечение при напреднал рак на гърдата 
се нарича „лечение от първа линия”

Пациентите може да получат и още линии на 
лечение с прогресията на заболяването им

Когато първоначалното лечение престане да 
действа и ракът прогресира, на пациентите се 
назначава нов режим на лечение („лечение от 
втора линия”)
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