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Разбиране на 
ранния рак на гърдата

Целта на лечението на eBC е да 
предотврати рецидивирането 

на заболяването или 
достигането му до авансирал 

или нелечим стадий

Пациентките с ранен рак на гърдата  
(РРГ) могат да получат лечение преди 
и/или след операцията за намаляване на 
размера на тумора и предотвратяване на 
рецидивирането на рака  

Достигането на новите лечения до пациентките 
с РРГ може да отнеме много време

Ранният рак на гърдата (eBC) се 
отнася до рак, който е ограничен до 
гърдата, т.е., не е   "метастазирал“ 
или не се е разпространил в други 
части на тялото1

В цял свят се диагностицират около 
1,67 милиона нови случая на 
рак на гърдата всяка година.
По-голяма част от тези случаи 
са откриват в ранни стадии на 
заболяването.2,3,4

ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ ХИМИОТЕРАПИЯ
ХОРМОНАЛНО 

ЛЕЧЕНИЕ

ТАРГЕТНО 
(ПРИЦЕЛНО) 

ЛЕЧЕНИЕ

Лечението, 
дадено преди 
операцията, може 
да бъде наречено 
"неоадювантно". 
Целта му е да 
намали размера 
на тумора.

Лечението след 
операцията се 
нарича 
"адювантна". 
Целта му е да 
унищожи всички 
останали ракови 
клетки и да 
предотврати 
завръщането на 
рака.

ОПЕРАЦИЯНЕОАДЮВАНТНО 
ЛЕЧЕНИЕ

АДЮВАНТНО 
ЛЕЧЕНИЕ

Дори и със съвременните методи на 
лечение, почти една трета от 
пациентките, диагностицирани 
първоначално с ранен рак на гърдата 
(РРГ), ще развият авансирало 
заболяване, което понастоящем се 
счита за нелечимо11

Когато ракът на гърдата се диагностицира 
и лекува в ранен стадий, той е 

потенциално лечим5-10

РАНЕН СТАДИЙ
РАК НА ГЪРДАТА

АВАНСИРАЛ СТАДИЙ
РАК НА ГЪРДАТА

Отстраняването на тумора чрез операция е 
основният метод на лечение, но има и други 
методи, които могат да включват:

Новите крайни точки, като патологичен 
пълен отговор (ППО), може да помогнат 
за по-бързото достигане на ефективните 
лекарства до пациентките.

ППО е патологичен пълен 
отговор и означава, че 
пациентката е отговорила 
толкова добре на 
неоадювантното лечение, че 
по време на операцията на 
засегната гърда +/- локалните 
лимфни възли няма открита 
туморна тъкан.

Предполага се, че постигането на ППО с неоадювантното лечение, 
последвано от едногодишен курс с адювантно лечение, може да се 
асоциира с дългосрочни подобрения в резултатите на пациентките.12

ППО) може да бъде оценен в 
рамките на няколко месеца, а 
не години, което позволява 
по-рано да се установи колко 
добре действа лекарството.

„Преживяемостта без заболяване (ПБЗ)" е обща крайна 
точка, която се използва, за да се определи дали 
противотуморното лекарство има ефект при РРГ. Доказването на 
ПБЗ, обаче, може да отнеме години. Това означава, че е 
необходимо много време за одобрението на лекарството и 
достигането му на пациентките.


