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РАК	НА	ДОЈКА:	ВОДИЧ	ЗА	ПАЦИЕНТИТЕ	
	

ИНФОРМАЦИИ	ЗА	ПАЦИЕНТИТЕ	ВРЗ	ОСНОВА	НА	УПАТСТВА	ЗА	КЛИНИЧКА	

ПРАКСА	ОД	ESMO	
	

Овој	водич	за	пациенти	e	подготвен	од	страна	на	Aнтиканцер	фондот	во	служба	на	пациентите,	
за	 да	 им	 помогне	 на	 пациентите	 и	 нивните	 роднини	 подобро	 да	 ја	 разберат	 природата	 на	
карциномот	на	дојка	и	да	 ги	поддржат	најдобрите	избори	за	 третман	кои	се	на	располагање	
според	под-типот	на	рак	на	дојка.	Препорачуваме	пациентите	да	 ги	прашаат	нивните	лекари	
кои	 тестови	 или	 видови	 на	 лекување	 се	 потребни	 за	 видот	 и	 степенот	 на	 болеста.	
Медицинските	 информации	 опишани	 во	 овој	 документ	 се	 засновани	 на	 упатствата	 за	
клиничката	 пракса	 дадени	 од	 European	 Society	 for	 Medical	 Oncology	 (ESMO)	 за	 водење	 на	
примарниот	карцином	на	дојка	и	за	водење	на	локално	рекурентен	или	метастатски	карцином	
на	 дојка.	 Овој	 водич	 за	 пациенти	 е	 изработен	 во	 соработка	 со	 ESMO	 и	 се	 дистрибуира	 со	
дозвола	на	ESMO.	Напишан	е		од	страна	на	лекар	и	прегледан	од	страна	на	двајца		онколози	од	
ESMO	вклучувајќи	 го	и	 главниот	автор	на	упатствата	 за	клиничката	пракса	за	професионалци.	
Исто	 така	 	 е	 прегледан	 и	 од	 претставници	 на	 пациентите	 во	 работната	 	 група	 на	 ESMO	 за	
пациенти	со	карцином.	
	
Повеќе	информации	за	Anticancer	Fund:	www.anticancerfund.org	
Повеќе	информации	за	European	Society	for	Medical	Oncology:	www.esmo.org	

	

За	зборови	означени	со	ѕвездичка,	дефиниција	е	дадена	на	крајот	на	документот.	
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Првата	 верзија	 на	 ова	 упатство	 е	 објавена	 во	 2011	 година	 и	 беше	 напишана	 од	 страна	 на	Dr	 Gauthier	
Bouche	(Anticancer	Fund)	и	прегледана	од	страна	на	Prof.	Маrtin	Piccart	(ESMO),	Prof.	Bernhard	Pestalozzi	
(ESMO)	и	Prof.	Raphael	Catane	(работната	група	на	ESMO	за	пациенти	со	карцином).	
	
Ова	е	трето	ажурирање	на	ова	упатство.	Новостите	се	одраз	на	промените	во	последователни	верзии	на	
клиничка	практика	на	ESMO.	
	
Второто	ажурирање	е	направено	од	страна	на	Dr	Gauthier	Bouche	и	ревидирано	од	страна	на	Dr	Svetlana	
Jezdic	 (ESMO),	 Prof.	 Bernhard	 Pestalozzi	 (ESMO),	 Stella	 Kyriakides	 (Europa	 Donna)	 и	 Dr	 Gabriella	 Kornek	
(работната	група	на	ESMO	за	пациенти	со	карцином).	
	
Третото	 ажурирање	 е	 направено	 од	 страна	 на	Dr	 Gauthiuer	 Bouche	 (Anticancer	 Fund)	 и	 ревидирано	 од	
страна	на	Dr	Svetlana	Jezdic	 (ESMO).	Претставникот	на	пациентите	Pr.	Gabriella	Kornek	(работна	група	на	
ESMO	за	пациенти	со	карцином)	и	Pr.	Raphael	Catane	(работната	група	на	ESMO	за	пациенти	со	карцином)	
ги	одобрија	промените	кои	се	вклучени	во	ова	дополнување.	
	
Преводот	на	ова	упатство	за	карцином	на	дојка	на	македонски	јазик	е	направено	согласно	со	дозволата	
од	ESMO	дадена	на	„Здружението	за	борба	против	рак	БОРКА-за	секој	нов	ден„	од	Скопје.	Преводот	е	
направен	 од	 Д-р	 Билјана	 Герасимовска	 Китановска,	 и	 валидизиран	 од	 страна	 на	 експерти	 од	
Универзитетската	клиника	за	радиотерапија	и	онкологија	во	Скопје.		
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ДЕФИНИЦИЈА	НА	РАК	НА	ДОЈКА	
Оваа	дефиниција	е	дадена	од	и	се	користи	со	дозвола	на	National	Cancer	Institute	(NCI)	на	Соединетите	
Американски	Држави.	
 
Карциномот	кој	се	формира	во	ткивото	на	дојката,	обично	на	каналите	(цевчињата	кои	го		носат	
млекото	до	брадавиците)	или	во	резените	на	жледите	 (жлезди	каде	се	создава	млекото).	Тој		
се	случува	кај	мажите	и	жените,	иако	ракот	на	дојка	кај	мажите	е	редок.	
	

 
 

Анатомија на дојката која ги прикажува лимфните јазли и лимфните садови 
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ДАЛИ	РАКОТ	НА	ДОЈКАТА	Е		ЧЕСТ?	
	
Ракот	на	дојката	е	најчест	од	сите	случаи	на	рак	кај	жените	и	е	водечка	причина	за	смрт	од	рак	
кај	жените	во	Европа.	Се	проценува	дека	кај	една	од	секои	девет	жени	во	Европа	ќе	се	развие	
рак	на	дојка	во	одреден	момент	во	нејзиниот	живот,	но	оваа	проценка	варира	во	зависност	од	
земјата.	 Во	 Европската	 унија,	 околу	 332.000	жени	 биле	 дијагностицирани	 со	 рак	 на	 дојка	 во	
2008	година.	
	
Ракот	на	дојката	се	јавува	почесто	кај	постарите	жени,	но	еден	од	четири	случаи	на	рак	на	дојка	
се	јавува	кај	жени	на	возраст	под	50	години.	Помалку	од	5%	од	сите	случаи	на	рак	на	дојка	се	
дијагностицираат	кај	жени	помлади	од	35	години.		
	
Во	повеќето	западни	земји,	се	помалку	и	помалку	жени	умреле	од	рак	на	дојка	во	последниве	
години	 (особено	 во	 помладите	 возрасни	 групи)	 заради	 подобрување	 на	 третманот	 и	 порано	
откривање.	
	
Ракот	на	дојката	може	да	се	случи	и	кај	мажите,	но	е	редок,	и	придонесува	со	помалку	од	1%	
од	сите	случаи	на	рак	на	дојка.	Секоја	година,	еден	од	100.000	луѓе	се	дијагностицирани	со	рак	
на	дојка.	
	
Постојат	различни	типови	на	рак	на	дојка,	кои	ќе	бидат	објаснети	во	ова	упатство.		
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КОИ	СЕ	ПРИЧИНИТЕ	ЗА	РАК	НА	ДОЈКА?	
	
Причините	 за	 ракот	 на	 дојка	 денес	 не	 се	 јасни.	 Некои	 фактори	 на	 ризик*	 веќе	 се	
идентификувани.	Одреден	фактор	на	ризик*	 го	зголемува	ризикот	 за	карцином,	но	не	е	ниту	
неопходен,	ниту	доволен,	за	да	предизвика	рак	сам	по	себе.	
	
Кај	некои	жени	со	овие	ризик	фактори	никогаш	не	ќе	настане	рак	на	дојка	а	кај	други	жени,	
без	било	кој	од	факторите	на	ризик*	ќе	имаат	рак	на	дојка.	
	
Кај	 	 поголемиот	 број	 случаи	 со	 рак	 на	 дојка	 ,потребни	 се	 	 естрогени	 за	 раст	 на	 ракот.	 Без	
естрогени	тие	ќе	престанат	да	растат	или	ќе	растат	побавно.	Ова	е	причината	зошто,	со	неколку	
исклучоци,	*	факторите	на	ризик	за	рак	на	дојка	се	поврзани	со	естроген.	
	
Главните	*	фактори	на	ризик	за	рак	на	дојка	кај	жените	се:	
	
•	 стареење:	ризикот	од	рак	на	дојка	се	зголемува	како	што	жените	стареат.	
•	 гени:	мутации	на	одредени	гени	кои	се	наследени	од	мајката	или	таткото	го	зголемуваат	

ризикот	 од	 рак	 на	 дојка.	 Тековните	 сознанија	 укажуваат	 дека	 овие	 абнормални	 гени	
предизвикуваат	помалку	од	10	проценти	од	рак	на	дојка.	

•	 семејна	анамнеза	 за	рак	на	дојка:	 	 анамнеза	 за	роднини	од	прв	 степен	 (мајка,	 сестра,	
ќерка,	брат	и	 татко)	кои	имале	рак	на	дојката	 го	 зголемува	ризикот	 за	развој	на	рак	на	
дојка,	 особено	 ако	 овој	 роднина	 имал	 помалку	 од	 45-годишна	 возраст	 во	 времето	 на	
дијагнозата.	Кога	повеќе	членови	на	семејството	имале	карцином	на	дојка	и/или	рак	на	
јајниците	 во	 млада	 возраст,	 мора	 да	 се	 постави	 сомнение	 за	 генетски	 предиспозиции.	
BRCA1	и	BRCA2	се	двата	главни	гени	кои	се	вклучени	во	семејни	форми	на	рак	на	дојка.	
Ризикот		за	рак	на	дојка	кај	носител	на	BRCA1	мутација	е	80-85%,	со	60%	ризик	ракот	да	
биде	 билатерално.	 Ризикот	 од	 појава	 на	 билатерален	 рак	 на	 дојка	 и	 смртноста	 се	
намалени	со	профилактична	хирургија	*.	Внимателната	генетска	проценка	и	психолошко	
советување	се	задолжителни	пред	спроведување	таков	оперативен	зафат.	

•	 лична	 анамнеза	 за	 рак	 на	 дојка:	 претходен	 рак	 на	 дојка	 го	 зголемува	 ризикот	 од	
актуелен	рак	на	дојка	во	различен	дел	на	дојката	или	во	другата	дојка.	

•	 изложеност	на	естроген	и	прогестерон	во	тек	на	животот:	
• жени	 кај	 кои	 менструалниот	 циклус	 започнал	 пред	 12	 години	 и	 завршил	 по	 55	

години	се	изложени	на	зголемен	ризик	за	развој	на	рак	на	дојка.	
• жените	кои	немаат	деца	или	го	имале		своето	прво	дете	на	возраст	од	30	години	се	

изложени	на	зголемен	ризик	за	развој	на	рак	на	дојка.	
•	 анамнеза	на	некои	бенигни	*	состојби	на	дојка:	ризикот	од	рак	на	дојка	е	особено	висок	

кај	 жени	 со	 две	 состојби	 наречени	 атипична	 лобуларна	 хиперплазија	 *	 и	 aтипична	
дуктална	хиперплазија	*.	

•	 географски	 и	 социјални	 фактори:	 жените	 кои	 живеат	 во	 западните	 земји	 и	 жените	 со	
повисоко	ниво	на	образование	се	изложени	на	зголемен	за	развој	на	рак	на	дојка.	

•	 употреба	на	лекови	кои	содржат	естроген	и	прогестерон:	
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• употреба	на	оралните	 контрацептивни	 средства,	 особено	пред	првата	бременост,	
го	 зголемува	 ризикот	 од	 рак	 на	 дојка.	 Ако	 жената	 не	 земала	 орални	
контрацептивни	 средства,	 за	 период	 од	 10	 години,	 зголемениот	 ризик	 за	 рак	 на	
дојка	веќе	се	губи.	

• употреба	на	хормонска	заменска	терапија	по	менопауза	*	го	зголемува	ризикот	од	
развој	на	рак	на	дојка.	Поголем	ризик	од	рак	на	дојка	е	потврден	при	хормонска	
терапија	 со	 комбинирани	 	 	 естроген	 и	 прогестерон,	 и	 во	 помала	 мерка	 за	
хормонска	заменска	терапија	само	со	естроген.	Зголемен	ризик	од	рак	на	дојка	е	
присутен	 кај	 актуелни	или	 скорешни	 кориснични	на	 хормони.	 	Меѓу	 корисниците	
кои	 ја	 прекинале	 хормонската	 заместителна	 терапија	 пред	 најмалку	 пет	 години,	
ризикот	 не	 е	 поголем	 од	 оној	 кај	 некој	 кој	 никогаш	 не	 примал	 хормонска	
заместителна	терапија.	

•	 радиотерапија*	 на	 дојката	 за	 време	 на	 детството	 или	 адолесценцијата:	 примање			
радиотерапија	во	детството	или	адолесценцијата	(обично	за	лекување	на	лимфоми	*)	го	
зголемува	ризикот	од	развој	на	рак	на	дојка	кај	возрасни	лица.	

•	 прекумерна	 тежина	 и	 дебелина:	 прекумерната	 тежина	 или	 дебелина,	 го	 зголемуваат	
ризикот	од	развој	на	рак	на	дојка,	особено	по	менопаузата	*.	Ова	веројатно	се	должи	на	
производство	 на	 естроген	 во	 масните	 ткива	 -	 главниот	 извор	 на	 естрогени	 после	
менопаузата	*.	

•	 користење	 на	 алкохол	 и	 пушење:	 ризикот	 од	 рак	 на	 дојката	 се	 зголемува	 со	
консумирање	на	алкохол	и	пушење,	но	механизмите	се	нејасни.	

	
Постојат	и	други	фактори	за	кои	постои	сомневање	дека	се	поврзани	со	зголемен	ризик	од	рак	
на	 дојка,	 но	 доказите	 се	 неконзистентни.	 За	жал,	 факторите	 кои	 имаат	 најсилно	 влијание	 за	
ризикот	 од	 развој	 на	 рак	 на	 дојка,	 како	 што	 се	 возраста,	 гените,	 личната	 и	 фамилијарната	
анамнеза	за	рак	на	дојка	и	анамнезата	за	атипична	хиперплазија	*	не	може	да	се	променат.	
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КАКО	СЕ	ДИЈАГНОСТИЦИРА	РАК	НА	ДОЈКА?	
	
Сомнението	 за	 рак	 на	 дојка	 може	 да	 се	 постави	 во	 различни	 околности.	
Главните	 околности	 се	 позитивен	 скрининг	 на	мамографија	 *,	 откривање	
при	палпација	*	на	маса	во	 градите,	секоја	промена	на	кожата	на	дојката	
забележани	од	страна	на	пациентот	или	нејзиниот	лекар,	или	течност	која	
протекува	од	брадавицата	на	едната	дојка.	
Дијагнозата	на	рак	на	дојка	се	заснова	на	следните	три	испитувања:	
	
1.	 Клинички	 преглед	 *.	 Физикалниот	 преглед	 на	 градите	 и	 соседните	

лимфни	јазли	*	вклучува	инспекција	и	палпација	*.	
	
2.	 Радиолошки	 преглед	 *.	 Ова	 вклучува	 спроведување	 на	

рентгенграфија*,	 (мамографија	 *),	 ултразвучен	 *	 преглед	 на	
градите	и	соседните	лимфни	јазли	*.	Може	да	бидат	потребни	
и	 *	магнетна	 резонанца	 (МРИ)	 на	 дојката	 кај	 некои	 пациенти,	
особено	 кај	млади	жени	 со	 густо	 ткиво	 на	 градите,	жените	 со	
мутации	на	генот	BRCA,	и	жени	со	импланти	со	силиконски	гел.	
Може	 да	 се	 размислува	 за	 МРИ	 кога	 туморските	 клетки	 се	
наоѓаат	во	сомнителен		лимфен	јазол		во	пазувите,	но	на	мамографија	
не	се	 гледа	тумор,	или	пак	кога	постои	сомнение	за	неколку	тумори.	
Дополнителни	испитувања	како	што	е	рентгенграфија*,	абдоминален	
ултразвук	 *	и	 коскена	 сцинтиграфија	 *,	може	да	 се	извршат	 за	да	 се	
исклучи	далечно	ширење	на	болеста,	познато	како	метастаза	*.	

	
3.	 Хистопатолошко	 *	 испитување.	 Ова	 е	 лабораториско	 испитување	 на	

дојка	 и	 туморското	 ткиво	 по	 отстранување	 на	 примерок	 од	 туморот.	
Ова	 се	 нарекува	 биопсија	 *.	 Ова	 лабораториско	 испитување	 ќе	 ја	
потврди	дијагнозата	на	рак	на	дојка	и	ќе	даде	повеќе	информации	за	
карактеристиките	на	ракот.	Биопсијата	*	се	добива	рачно	од	страна	на	лекарот		со	игла,	
често	со	помош	на	ултразвук	*	за	водење	на	игла	во	туморот.	Откако	иглата	е	воведена	
во	туморот,	се	добива	примерок.	Во	зависност	од	иглата	која	се	користи,	таа	се	нарекува	
фина	иглена	аспирација	или	сржна	биопсија	*.		

	 Второто	 	хистопатолошко	испитување	ќе	се	врши	подоцна	при	
испитувањето	 на	 туморот	 кога	 	 лимфните	 јазли	 *	 ќе	 се	
отстранат	со	хируршка	интервенција.	
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ЧЕСТИ	ЗАБЛУДИ	ЗА	ТРЕТМАН	НА	РАК	НА	ДОЈКА		
	
Според	Prof.	Martin	Piccart,	експерт	во	третманот	на	ракот	на	дојка:	
	
•	 ракот	на	дојка	не	се	развива	за	неколку	денови	и	недели!	Секогаш	има	време	да	се	бара	

второ	мислење	во	врска	со	опциите	за	третман.	
•	 мултидисциплинарната	консултација	пред	да	се	започне	со	третманот	е	многу	важна	и	не	

треба	да	се	потценува.	Ординирачкиот	лекар	и	лекарот	од	општа	пракса	треба	да	добијат	
писмен	извештај	за	оваа	консултација.	

•	 важноста	 на	 патолошките	 испитувања	 на	 туморот	 често	 се	 потценува.	 Стратегијата	 на	
целиот	третман	зависи	од	внимателно	спроведеното,	добро	стандардизирано	патолошко	
испитување	 	 во	 искусна	 лабораторија.	 Барањето	 на	 второ,	 независно	 патолошко	
испитување	е	добра	идеја,	ако	тестирањето	е	направено	во	лабораторија	со	ограничено	
искуство	за	дијагностицирање	на	рак	на	дојка.	

•	 пристапот	до	нови	агенси	или	стратегии	во	контекст	на	добро	дизајнирани	и	внимателно	
спроведени	клинички	студии	има	повеќе	предности	од	ризици	во	сите	фази	на	болеста.	
Пациентите	треба	да	ги	прашаат	лекарите	кои	клинички	студии	се	релевантни	за	нив.	

•	 бременоста	 по	 ракот	 на	 дојката	 е	 можна,	 особено	 ако	 јајниците	 не	 се	 оштетени	 од	
употребата	на	одредени	цитостатични	лекови	*	што	се	токсични	за	нив.	Ова	треба	да	се	
дискутира	однапред	со	млади	жени	кои	сакаат	да	ја	зачуваат	својата	плодност.	За	жените	
кои	ќе	забременат	по	завршувањето	на	терапијата	за	рак	на	дојка,	ниту	бременоста	ниту	
доењето	не	ја	зголемуваат	веројатноста	за	појава	на	релапс	*.	
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ШТО	Е	ВАЖНО	ДА	ЗНАЕТЕ	ЗА	ДА	ДОБИЕТЕ	ОПТИМАЛЕН	ТРЕТМАН?	
	
Лекарите	ќе	 треба	да	разгледаат	многу	аспекти	на	пациентот	и	ракот,	 со	
цел	да	се	одлучат	за	најдобриот	третман.	
	
Релевантни	информации	за	пациентот	
	
•	 Лична	медицинска	анамнеза	
•	 Анамнеза	 на	 рак	 кај	 роднините,	 особено	 рак	 на	 дојка	 и	 рак	 на	

јајниците	
•	 Состојба	со	менопаузата	*	при	што	во	некои	случаи	се	бара	земање	

на	крв	за	мерење	на	нивото	на	некои	хормони	во	крвта	(естрадиол	и	
FSH	*)	

•	 Резултати	од	клинички	преглед	од	страна	на	лекар	*	
•	 Општа	благосостојба	
•	 Резултатите	од	тестовите	на	крвта	спроведени	за	да	се	проценат	белите	крвни	клетки	*,	

црвените	 крвни	 зрнца	 и	 тромбоцитите	 *	 и	 тестови	 спроведени	 за	 да	 се	 исклучат	 било	
какви	проблеми	во	црниот	дроб,	бубрезите	и	коските.	

	
Релевантни	информации	за	ракот	
	
•	 Стадиуми*	
	
Лекарите	 користат	 класифицирање	 во	 стадиуми*	 за	 проценка	 на	 ризиците	 и	 прогноза	 *	
поврзана	 со	 специфични	 карактеристики	 на	 пациентот	 и	 видот	 на	 рак	 за	 кој	 се	 работи.	
Вообичаено	се	користи	системот	на	стадиуми	TNM	*.	Комбинацијата	на	големината	на	туморот	
(T)	и	инвазија	на	ткивото,	вклучување	на	лимфните	јазли	*	(N),	и	метастази	*	или	ширењето	на	
ракот	(М)	на	други	органи	на	телото,	ќе	го	класифицираат	ракот	во	една	од	следните	фази.	
	
Стадиумот	 на	 ракот	 е	 од	 фундаментално	 значење	 за	 одлуките	 во	 врска	 со	 третманот.	 Колку	
помалку	 е	 напредната	 фазата,	 толку	 подобра	 е	 прогнозата.	 Класификацијата	 во	 стадиуми*	
обично	се	изведува	два	пати:	по	клинички	и	радиолошки	преглед	*,	како	и	по	операцијата.	Ако	
треба	 да	 се	 направи	 операција,	 на	 класификацијата	 на	 стадиумите	 *	 може	 да	 влијае	
лабораториско	испитување	на	отстранетиот	рак	и	лимфните	јазли	*.	
	
Може	да	се	спроведат	дополнителни	радиолошки	испитувања	*:	како	што	се	рентгенграфија	на	
бели	дробови*,	*	абдоминален	ултразвук	или	КТ	и	коскена	сцинтиграфија	*	за	да	се	провери	
дали	има	 *	метастази	 во	белите	дробови,	 црниот	дроб	и	 коските.	 КТ	и	 /	 или	МР	на	мозокот	
треба	да	се	спроведат	само	ако	постојат	симптоми	во	таа	насока.	Сите	овие	испитувања	обично	
се	препорачуваат	само	во	фаза	II	или	повисока	(види	подолу).	Поради	тоа,	тие	се	разгледуваат	
кај	 пациенти	 за	 кои	 се	 планира	 терапија	 пред	 хируршка	 интервенција.	 Спротивно	 на	 тоа,	 за	
пациентите	со	мали	тумори	и	без	сомнителни	лимфни	јазли	*	(стадиум	I),	нема	причина	да	се	
направат	сите	тие	испитувања.	
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Табелата	 подолу	 ги	 претставува	 различните	 фази	 на	 рак	 на	 дојка.	 Дефинициите	 се	 многу	
технички	па	се	препорачува	да	се	прашаат	лекарите	за	подетални	објаснувања.	
	
Стадиум		 Дефиниција	
Стадиум	0	 Абнормалните	клетки	се	сеуште	во	каналот	каде	што	првично	се	појавиле.	
Стадиум	I	 Туморот	е	помал	од	2	cm	во	дијаметар	и	мали	групи	на	клетките	на	ракот	

може	да	се	најдат	во	лимфните	јазли	*.	
Стадиумот	I	на	рак	на	дојка	е	поделен	во	фази	IA	и	IB.	

Стадиум	II	 Туморот	 е	 или	 помал	 од	 2	 cm	 во	 дијаметар	 и	 се	 проширил	 во	 лимфните	
јазли	*	во	пазувите	или	туморот	е	помеѓу	2	см	и	5	цм	во	дијаметар,	но	не	се	
шири	во	лимфните	јазли	во	пазувите.	
Стадиумот	II	na	рак	на	дојка	е	поделен	во	фази	IIa	и	IIb.	

Стадиум	III	 Туморот	може	да	биде	со	која	било	големина,	но:	
-	се	проширил	на	ѕидот	на	градниот	кош	и	/	или	на	кожата	на	дојката	
-	 се	 проширил	 во	 најмалку	 10	 лимфни	 јазли	 *	 во	 пазувите	 или	 лимфните	
јазли	во	пазувите	се	слепени	едни	со	други	или	со	други	структури	
-	се	проширил	во	лимфните	јазли	во	близина	на	градната	коска		
-	се	проширил	во	лимфните	јазли	под	или	над	клавикулата	
Ракот	на	дојка	во	стадиум	III	е	поделен	во	фази	IIIa,	IIIB,	и	IIIC	

Стадиум	IV	 Ракот	се	проширил	на	други	органи	на	телото,	најчесто	на	коските,	белите	
дробови,	црниот	дроб	или	мозокот.	Таквите	далечни	туморски	депозити	се	
наречени	метастази	*.	

	
• Резултати	од	биопсија	*	
	
Туморот	 добиен	 со	 	 биопсија	 *	 ќе	 се	 испитува	 во	 лабораторија.	 Методот	 и	 резултатот	 на	
таквите	 испитувања	 се	 нарекуваат	 хистопатолошко	 испитување*.	 Второ	 хистопатолошко	
испитување	 се	 врши	 на	 ткивата	 добиени	 со	 хируршко	 отстранување	 на	 туморот	 и	 лимфните	
јазли	*.	Ова	 е	многу	 важно	 за	да	 се	 потврдат	резултатите	од	биопсијата	 *	и	 за	да	обезбедат	
дополнителни	 информации	 за	 ракот.	 Резултатите	 од	 испитување	 на	 биопсијата	 *	 треба	 да	
содржат:	

o	 Хистолошки	тип	*	
Доделувањето	 на	 хистолошки	 тип	 е	 врз	 основа	 на	 видот	 на	 клетки	 го	 сочинуваат	
туморот.	Ракот	на	дојка	се	формира	во	ткивото	на	дојката,	обично	во	каналите	или	
лобулите.	 Главните	хистолошки	типови	на	рак	на	дојка	 се	дуктален	карцином	*	и	
лобуларен	 карцином*.	 Хистопатолошкото	 	 испитување	 ќе	 го	 класифицира	 ракот		
како	инвазивен	*	или	не-инвазивен	*.	Неинвазивен	*	рак	се	нарекува	т.н.	карцином	
in	situ	

o Стадиум*	
Класификација	 во	 стадиум*	 се	 врши	 врз	 основа	 на	 хетерогеноста	 на	 клетките	 на	
туморот,	архитектонската	структура	на	ткивото	од	кое	е	настаната	и	фреквенцијата	
на	 митоза	 *	 (делба	 на	 клетките)	 на	 туморските	 клетки.	 Добро	 диференцираниот	
тумор	 (стадиум	 1)	 има	 ниска	 хетерогеност	 на	 клетките,	 сочувана	 	 архитектонска	
структура	 и	 неколку	 митози.	 Недиференцираниот	 тумор	 (стадиум	 3)	 има	 висока	
хетерогеност,	губиток	на	архитектурата	и	многу	митози.	Умерено	диференцираниот	
тумор	 (стадиум	 2)	 е	 помеѓу	 стадиум	 1	 и	 стадиум	 3.	 Колку	 е	 понизок	 степенот*,	
толку	е	подобра	прогнозата*.	



   
 

 

Карцином	на	дојка:	водич	за	пациентите	–	Информации	засновани	на	упатствата	за	клиничка		
пракса	на	ESMO	-	v.2013.1	 Страница	11	
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Кога	се	планира	системски	третман	пред	хируршки	зафат,	резултатите	од	биопсијата	треба	да	
вклучуваат	и	статус	со	хормонски	рецептори*	и	статус	со	HER*.	Кога	не	се	планира	системски	
третман	пред	хируршкиот	зафат,	тие	можат	да	се	одредат	во	туморот	(и/или	лимфните	јазли*)	
по	нивното	отстранување	по	хируршки	пат.		

o Статус	со	хормонски	рецептори	за	естроген	и	прогестерон	
	 Туморските	 клетки	 може	 да	 презентираат	 рецептори	 за	 естроген	 и	 рецептори	 за	

прогестерон	 на	 нивната	 површина	 или	 во	 клетката.	 Клетките	 на	 некои	 тумори	
презентираат	 високо	 ниво	 на	 рецептори.	 Ова	 значи	 дека	 нивниот	 раст	 и	
мултипликација	се	стимулирани	од	страна	на	хормони.	Туморите	со	високо	ниво	на	
естрогени	рецептори	(ЕР+)*	и/или	прогестеронски	рецептори	(PR+)		имаат	подобра	
прогноза	*	од	туморите	на	кои	им	недостасуваат	естрогени	рецептори	(ER-)	и/или	
им		недостасуваат	прогестеронски	рецептори	(PR-)	

o Статус	со	HER2*		
	 HER2*	 е	 протеин	 на	 површината	 на	 клетката	 *	 кој	 е	 присутен	 кај	 околу	 20%	 од	

случаите	 со	 карцином	 на	 дојка.	 HER2	 е	 вклучен	 во	 растот	 и	 миграцијата	 на	
клетките.*.	HER2*	статусот	на	туморското	ткиво	може	да	се	анализира	со	различни	
тестови	 во	 лабораторија:	 со	 имунохистохемија*	 (IHC),	 со	 флуоресценција	 ин	 ситу	
хибридизација	 *	 (FISH	 или	 со	 хромогена	 ин	 ситу	 хибридизација	 *	 (CISH).	
Карциномот	е	HER2*	позитивен	кога	резултатите	од	IHC	тестот	се	3+	или	резултатот	
на	FISH	или	CISH	тестот	е	позитивен	како	што	е	наведено	на	патолошкиот	извештај.	
Инаку,	 HER2*	 статусот	 е	 негативен.	 Пред	да	 биде	 достапна	 анти-HER2	 терапијата,	
HER2*	 позитивните	 карциноми	 имале	 поагресивно	 однесување	 од	 другите	
карциноми.		

o Профили	на	мултигенска	експресија	*	
	 Квантификацијата	 на	 експресијата	 на	 одреден	 сет	 на	 гени	 изразени	 од	 страна	 на	

туморот	може	да	 се	 спроведе	и	на	биопсијата	*.	 Таквите	анализи	на	мултигенска	
сигнатура	не	 се	 спроведуваат	рутински,	но	можат	да	помогнат	 за	да	 се	предвиди	
ризикот	од	рекуренција*	и	веројатноста	за	предностите	на	хемотерапијата	*.	

o Ki-67	индекс	на	означување	
	 Ki-67	е	протеин*	кој	се	наоѓа	во	јадрото	на	клетките*	кога	се	делат,	но	не	и	кога	се	

во	мирување.	Ki-67	индексот	на	означување	го	покажува	процентот	на	клетките	во	
кои	 може	 да	 се	 најде	 Ki-67.	 Анализирањето	 на	 пропорцијата	 на	 клетките	 кои	 се	
делат	 е	 метод	 за	 одредување	 на	 нивото	 на	 пролиферација*	 на	 туморот.	 Високо	
пролиферативните	тумори	растат	побрзо	и	имаат	полоша	прогноза	отколку	бавно	
пролиферирачките	тумори,	но	во	исто	време	високо	пролиферативните	тумори	се	
почувствителни	кон	хемотерапија*.		
	

Важно	е	да	се	знае	дека	тестовите	што	се	користат	за	дефинирање	на	статусот	со	хормонските	
рецептори	и	HER*	статусот	може	да	дадат	неточни	резултати.	Ниту	еден	тест	кој	се	користи	за	
процена	на	статусот	со	HER2	денес	не	е	100%	веродостоен.	Уште	повеќе,	можно	е	парчето	од	
ткивото	 кое	 се	 испитува	 да	 се	 класифицира	 како	 HER2	 негативно	 но	 испитувањето	 на	 друго	
парче	на	туморот	да	биде	класифицирано	како	HER2	позитивно.	Затоа,	секогаш	кога	е	можно,	
овие	 анализи	 треба	 да	 се	 спроведат	 на	 биоптичниот	 материјал*	 и	 на	 туморското	 ткиво	
отстрането	со	хируршкиот	афат.		
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Друг	 многу	 важен	 дел	 од	 хистопатолошкото	 испитување	 по	 отстранување	 на	 туморот	 по	
хируршки	 пат	 е	 да	 се	 провери	дали	 туморот	 е	 комплетно	 отстранет.	 Тоа	 се	 врши	 со	 анализа		
дали	 микроскопрските	 рабови	 на	 тморот	 се	 опкружени	 комплетно	 со	 нормално	 ткиво.	 Се	
соопштуваат	 како	негативни	маргини	 *	 на	 ресекција	 (што	 значи	дека	 е	многу	 веројатно	дека	
целиот	 тумор	 е	 отстранет)	 или	 позитивни	 маргини	 *	 на	 ресекција	 (што	 значи	 дека	 е	 многу	
веројатно	дека	туморот	не	бил	комплетно	отстранет).	
	
• Одговор	на	хормоните	

	
Врз	основа	на	анализата	на	биопсијата	и/или	на	туморот	отстранет	по	хируршки	пат,	туморите	
се	класифицираат	во	три	групи,	според	статусот	со	нивните	хормонски	рецептори:	

o Со	хормонски	одговор*	(ER+	и/или		PR+)	кога	рецепторите	за	естроген/прогестерон	
*	се	откриени	на	клетките	на	карциномот.	

o Без	хормонски	одговор	(ER-	и	PR-)	кога	на	клетките	на	карциномот	не	се	откриени	
естрогени	и	прогестеронски	рецептори	

o Трета	група	меѓу	двете	со	несигурен	хормонски	одговор	*.	
Врз	основа	на	оваа	анализа	се	донесува	одлука	дали	треба	да	се	додаде	хормонска	терапија.	
Хормонската	терапија	обично	ќе	го	сопре	растот	на	туморите	со	хормонски	одговор	*	бидејќи	
на	 овие	 тумори	 им	 се	 потребни	 хормони	 за	 да	 растат,	 но	 нема	 да	 имаат	 ефект	 на	 растот	 на	
туморите	кои	немаат	хормонски	одговор.		
	
• Интринзични	подтипови	на	карцином	на	дојка	
	
Комбинацијата	на	резултатите	во	однос	на	статусот	на	хормонските	рецептори,	HER2	статусот	и	
Ki-67	 индексот	 на	 означување	 се	 користи	 за	 да	 се	 класифицира	 карцином	 на	 дојка	 во	 5	
подтипови.	Тоа	е	исто	така	важно	да	се	знае	кој	вид	на	терапии	веројатно	ќе	бидат	ефикасни.	
Петте	 субтипови	 се	 претставени	 во	 табелата	 подолу.	 Оваа	 класификација	 е	 техничка	 и	 се	
препорачува	да	се	праша	лекарот	за	подетално	објаснување.		
	

Подтип	на	карцином	на	дојка	
Статус	со	
хормонски	
рецептори	

HER2	статус	 Ki-67	статус	

Луминален	A	 ER+	и/или	PR+	 HER2	негативен	 Низок	(<14%)	
Луминален	B	HER2	негативен		 ER+	и/или	PR+	 HER2	негативен	 Висок	
Луминален	B	HER2	позитивен	 ER+	и/или	PR+	 HER2	позитивен		 Било	кое	ниво	
HER2	позитивен	не-	луминален	 ER-	и	PR-	 HER2	позитивен	 Било	кое	

Ниво	
Тројно	негативен		 ER-	и	PR-	 HER2	негативен		 Било	кое	ниво	
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КОИ	СЕ	МОЖНОСТИТЕ	ЗА	ТРЕТМАН?	
	
Планирањето	 на	 третманот	 вклучува	 интердисциплинарен	 тим	 на	
медицински	 професионалци.	 Ова	 обично	 налага	 средба	 на	 различни	
специјалисти,	 наречено	 мултидисциплинарен	 конзилиум	 *	 или	 одбор	 за	
лекување	 на	 тумори.	 На	 оваа	 средба,	 планирањето	 на	 лекувањето	 ќе	 се	
дискутира	врз	основа	на	релевантни	информации	кои	се	сумирани	погоре.		
	
Лекувањето	обично	комбинира	методи	на	интервенција	кои:	
	

• дејствуваат	 локално	 на	 карциномот,	 како	што	 е	 хирушки	 зафат	
или	радиотерапија	*		

• дејствуваат	на	клетките	на	карциномот	во	целото	тело	со	системска	терапија	*	како	
што	се	хемотерапијата*,	хормонската	терапија*и/	или	HER2-насочена	терапија.	

	
Опсегот	 на	 третманот	 ќе	 зависи	 од	 карактеристиките	 на	 туморските	 клетки	 и	 стадиумот	 на	
туморот,	како	и	од	возраста,	статусот	со	менопаузата	и	коморбидитетите	на	пациентот.		
	
Лекувањата	 наведени	 подолу	 имаат	 нивни	 предности,	 ризици	 и	 контраиндикации.	 Се	
препорачува	да	 се	 праша	онкологот	 за	 очекуваните	 предности	 и	 ризици	 од	 секој	 третман	 со	
цел	 да	 се	 информирате	 за	 последиците	 од	 третманот.	 За	 некои	 третмани,	 постојат	 неколку	
можности.	 Изборот	 треба	 да	 се	 продискутира	 според	 рамнотежата	 меѓу	 предностите	 и	
ризиците.		
	

План	за	третман	за	неинвазивен	*	карцином	(Стадиум	O)	
	
Неинвазивниот*	карцином	не	се	проширил	надвор	од	каналите	(дуктален	карцином	in	situ).	
Можностите	за	лекување	ги	вклучуваат	следните	две	можности	за	локални	терапии.	
	

• се	 отстранува	 туморот	 или	 дел	 од	 дојката,	 но	 не	 целата	 дојка.	 Ова	 се	 нарекува	
оперативен	 зафат	 за	 сочувување	 на	 дојката.	 Тоа	 е	 обично	 проследено	 со	
ирадијација	 на	 целата	 дојка	 со	 многу	 низок	 ризик	 од	 рекуренција	 при	 што	
зрачењето	 може	 да	 се	 пропушти.	 Дополнителното	 зрачење	 (наречено	
поттикнувачко)	 на	 областа	 од	 која	 е	 одстранет	 туморот	 	може	 да	 се	 разгледа	 кај	
пациенти	 кои	 имаат	 висок	 ризик	 за	 локална	 рекуренција,	 на	 пример	 кај	 многу	
млади	пациенти.		

• или	 се	 отстранува	 целата	 дојка	 со	 мастектомија,	 без	 мускули	 и	 кожата	 околу	
дојката.	Кога	 се	 спроведува	мастектомија,	 не	е	неопходен	дополнителен	 третман	
со	зрачење	за	неинвазивен	карцином.		

	
Освен	тоа,	лекувањето	со	тамоксифен*,	лекот	кој	се	спротивставува	на	деството	на	естрогените	
на	дојката,	може	да	се	разгледа	ако	туморот	е	позиивен	за	естрогени	рецептори	*,	бидејќи	го	
намалува	 ризикот	 од	рекуренција,	 т.е	 од	 враќање	на	 туморот	 во	дојката.	 Тамоксифенот	исто	
така	го	намалува	ризикот	од	развој	на	контралатерален	карцином	на	дојка,	одноно	карцином	
на	другата	дојка.		
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Лобуларната	неоплазија*,	која	порано	се	нарекувала	лобуларен	карцином		in	situ,	сега	се	смета	
како	ризик	факор	 за	иден	развој	 на	 карцином	на	обете	дојки.	 Затоа	е	потребна	дискусија	 со	
лекарот	дали	е	потребно	да	 се	 спроведе	 стратегија	на	надзор	 со	внимателно	 следење	и/или	
третман.		

	
План	за	третман	за	инвазивен*	карцином	(Стадиум	I	до	III)	

	
Инвазивниот*	 карцином	 може	 да	 се	 прошири	 надвор	 од	 каналите	 (инвазивен	 дуктален	
карцином)	 или	 надвор	 од	 резенот	 (инвазивен	 лобуларен	 карцином).	 Лекувањето	 ќе	 биде	
целно	насочено	кон	карциномот	и	кон	канцерозните	клетки	кои	потенцијално	би	можеле	да	
се	прошират	во	телото.		
	
Во	повеќето	случаи	лекувањето	ќе	се	состои	од	оперативен	зафат,	радиотерапија	*	и	системска	
терапија*.	Лекувањето	на	канцерозните	клетки	кои	се	шират	во	други	делови	на	телото	може	
да	се	спроведе	со	помош	на	хормонска	терапија,	хемотерапија*	или	HER2-насочена	терапија.	
	
За	тумори	кои	се	2	см	или	повеќе	во	дијаметар,	понекогаш	се	преферира	системска	терапија	*	
како	 прв	 избор	 бидејќи	 намалувањето	 на	 туморот	 со	 лекови	 може	 да	 ја	 олесни	 локалната	
терапија	и	да	дозволи	зачувување	на	дојката.	На	хируршкиот	зафат	му	претходи	хемотерапија*	
за	 повеќето	 случаи	 на	 стадиум	 IIIA	 и	 IIIB	 карциноми.	 Ова	 се	 нарекува	 неоадјувантна*	
хемотерапија.	 Таа	 е	 индицирана	 и	 за	 да	 се	 намали	 големината	 на	 туморот	 за	 да	 се	 дозволи	
хируршки	 зафат	 со	 кој	 се	 сочувува	 дојката.	 Трастузумаб	 *	 се	 додава	 кај	 	 случаите	 со	 HER2*-
позитивни	тумори.	
	
Хируршки	зафат	
	
Хируршкиот	зафат	се	спроведува	во	општа	анестезија	*.	Хирургот	ќе	го	
отстрани	 туморот	 и	 некои	 од	 лимфните	 јазли	 *	 во	 текот	 на	 истата	
операција	со	една	од	двете	методи.	
	

• Отстранувањето	на	туморот	или	дел	од	дојките	вклучувајќи	
го	 туморот,	 но	 не	 целата	 дојка.	 Ова	 се	 нарекува	 хируршки	
зафат	кој	ја	сочувува	дојката.		

• Отстранувањето	на	целата	дојка	но	без	мускулите	и	коажата	
околу	дојката.	Ова	се	вика	тотална	мастектомија.		

	
Изборот	 меѓу	 хируршки	 зафат	 за	 сочувување	 на	 дојката	 и	 тотална	 мастектомија	 зависи	 од	
карактеристиките	 на	 туморот,	 големината	 на	 дојката	 и	 желбата	 на	 пациентот.	 Кај	 некои	
пациенти	 е	 потребна	 мастектомија	 заради	 големината	 на	 туморот,	 мултипните	 локации	 на	
туморот	на	дојката	или		други	причини.	Ова	треба	да	се	дискутира	со	лекарите.	Во	моментот	во	
западна	Европа,	 хируршкиот	 зафат	 за	 сочувување	на	дојката	може	да	 се	 спроведе	 кај	 2	 од	3	
жени	со	карцином	на	дојка.		
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Овој	документ	е	обезбеден	од	стана	на	Anticancer	Fund	со	дозвола	на	ЕЗМО.	
Информациите	во	овој	документ	не	ја	заменуваат	медицинската	консултација.	Тие	се	само	за	лична	употреба	и	не	може	да	се	
модифицираат,	репродуцираат	или	дисеминираат	на	било	кој	начин	без	писмена	дозвола	од	ESMO	и	Anticancer	Fund.		

За	 некои	 пациенти,	 	 пред	 хируршкиот	 зафат	 се	 дава	 третман	 (нео-адјувантен)	 со	 цел	 да	 се	
намали	големината	на	туморот	и	да	се	овозоможи	хируршки	зафат	за	сочувување	на	дојката.	
Отако	неоадјувантната	терапија	ќе	има	ефект,	лекарот	ќе	побара	да	се	направи	МРИ	за	да	се	
провери	 дали	 навистина	 е	 можно	 да	 се	 сочува	 дојката	 без	 да	 се	 намалат	 можностите	 за	
излекување.	Во	некои	случаи,	комплетното	отстранување	на	дојката	сепак	ќе	биде	неопходно.		
	
Кај	 жените	 кај	 кои	 е	 потребна	 мастектомија	 можеби	 ќе	 биде	 потребна	 реконструкција	 на	
дојката.	 Оваа	 реконструкција	 може	 да	 биде	 непосредна	 или	 одложена	 (од	 медицински	
причини	 или	 заради	 лична	 желба).	 Не	 е	 неопходно	 пациентите	 да	 чекаат	 2	 години	 по	
мастектомија	 	 пред	 да	 им	 се	 понуди	 реконструкција.	 Исто	 така	 не	 е	 вистина	 дека	 заради	
реконструкцијата	на	засегнатите	места	потешко	може	да	се	открие	рекуренцијата	*.	
	
Еден	или	неколку	лимфни	јазли	под	пазувите*	исто	така	ќе	се	отстранат	
	
Ова	 отстранување	 е	 многу	 важно	 да	 се	 знае	 дали	 карциномот	 се	 проширил	 и	 на	 лимфните	
јазли,	но	има	ограничен	ефект	во	лекувањето	на	карциномот.	Можни	се	два	вида	на	операција	
на	лимфните	јазли:	
	

•		 Хирургот	 врши	 биопсија*	 на	 индикаторите	 лимфни	 јазли*.	 По	 вбризгување	 на	
маркер	во	близина	на	туморот,	маркерот	природно	ќе	се	води	до	лимфните	садови	
и	потоа	до	лимфните	јазли.	Со	помош	на	сонда,	хирургот	ќе	може	да	идентификува	
во	кој	лимфен	јазол	(и)	се	наоѓа	маркерот.	Тој	/	таа	ќе	го	отстрани	лимфниот	јазол	
(и)	 за	 да	 провери	 дали	 се	 присутни	 карцинозни	 клетки.	 Брзиот	 преглед	 на	
лимфните	јазли	ќе	се	направи	во	текот	на	операцијата.	Ако	се	открие	дека	клетките	
на	 ракот	 се	 во	 лимфен	 јазол	 (и),	 хирургот	 ќе	 спроведе	 аксиларна	 дисекција*	
(видете	подолу).	За	пациенти	со	тумори	помали	од	5	cm	во	дијаметар,	аксиларната	
дисекција	можеби	нема	да	биде	неопходна	доколку	испитувањето	покажува	само	
што	еден	или	два	лимфни	јазли	кои	содржат	клетки	на	карцином.	

•		 Хирургот	спроведува	аксиларна	дисекција*.	Хирургот	прави	инцизија	под	раката	и	
отстранува	 аксиларно	 меко	 ткиво,	 каде	 што	 се	 наоѓаат	 лимфните	 јазли.	 Овие	
лимфни	јазли	ќе	бидат	проверени	за	присуство	на	карцинозни	клетки.	

	
Биопсијата	на	индикатор	лимфен	јазол	*	*	предизвикува	помалку	оток	на	раката	(лимфедем)	и	
вкочанетост	 на	 рамото	 отколку	 аксиларната	 дисекција	 *.	 Биопсијата	 на	 индикатор	 лимфните	
јазли	 се	 препорачува	 во	 стадиум	 I	 и	 стадиум	 II	 на	 карцином	 на	 дојка,	 освен	 ако	 зафатените	
лимфни	 јазли	 се	 откријат	 предоперативно	 на	 физички	 преглед	 или	 со	 ултразвук	 *.	 Во	
повисоките	фази,	потребна	е	аксиларна	дисекција	
	
Лабораториско	 испитување	 на	 туморот	 и	 лимфните	 јазли	 *	 отстранети	 со	 хируршка	
интервенција	
	
Откако	туморот	и	лимфни	јазли	се	отстранети,	тие	ќе	се	испитуваат	во	лабораторија	за	да	се:	
	

•		 Потврдат	 резултатите	 од	 биопсија	 *	 во	 врска	 со	 хистолошкиот	 тип	 *,	 *	 степенот,	
статусот	 со	 хормонски	 рецептори*	 HER2	 *	 статусот	 и	 можеби	 мултигенскиот	
профил	на	експресија	*.	
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Овој	документ	е	обезбеден	од	стана	на	Anticancer	Fund	со	дозвола	на	ЕЗМО.	
Информациите	во	овој	документ	не	ја	заменуваат	медицинската	консултација.	Тие	се	само	за	лична	употреба	и	не	може	да	се	
модифицираат,	репродуцираат	или	дисеминираат	на	било	кој	начин	без	писмена	дозвола	од	ESMO	и	Anticancer	Fund.		

•		 Мерење	на	големината	на	туморот	и	ширење	во	околните	ткива.	
•		 Провери	дали	клетките	на	ракот	влегле	во	лимфните	садови	и	крвните	садови,	со	

што	е	поголема	веројатноста	дека	се	шири	надвор	од	дојката.	
•		 Провери	 дали	 целиот	 тумор	 е	 отстранет	 и	 дека	 на	 маргините	 нема	 туморското	

ткиво	*.	
•		 Провери	дали	клетките	на	ракот	се	шират	во	лимфните	јазли	и	избројте	го	бројот	на	

засегнати	лимфните	јазли		
	
Втора	операција	
	
Некои	пациенти	може	да	бидат	оперирани	по	втор	пат.	Двете	главни	причини	се:	
	

•		 Маргините	 *	 на	 ресекција	 се	 позитивни;	 туморот	 не	 е	 комплетно	 опкружен	 со	
нормално	ткиво.	Новата	операција	треба	да	го	отстрани	остатокот	од	туморот.	

•		 По	потемелно	испитување	на	лимфен	јазол	(и)	*	од	биопсија	на	индикатор	лимфни	
јазли	 *	 се	 открива	 дека	 тие	 содржат	 карцинозни	 клетки.	 Обично	 се	 спроведува	
дисекција	 на	 аксиларните	 јазли*.	 Кај	 пациенти	 со	 тумори	на	 помалку	 од	 5	 cm	 во	
дијаметар,	 аксиларната	 дисекција	 можеби	 нема	 да	 биде	 неопходна	 доколку	
испитувањето	покажува	само	еден	или	два	индикатор	лимфни	 јазли	кои	содржат	
карцинозни	клетки.	

	
Адјувантна	терапија	
	
Адјувантната	 тераоија*	 е	 терапија	 која	 се	 дава	 како	 додаток	 на	 хируршкиот	 зафат.	 За	
пациентите	 со	 карцином	 на	 дојка	 стадиум	 I	 до	 III,	 можна	 адјувантна	 терапија	 се	
радиотерапијата	 *,	 хемотерапијата*,	 хормонската	 терапија	 и	 целената	 терапија*.	 Во	 такви	
услови,	радиотерапијата	е	локален	третман	а	хемотерапијата,	хормонската	терапија	и	целната	
терапија	можат	да	стигнат	до	карцинозните	клетки	кои	можат	да	се	прошират	во	други	делови	
на	текото.	Овие	подоцнежни	третмани	се	наречени	системски	терапии.		
	
Радиотерапија*	
	
Радиотерапијата	 е	 користење	 на	 радијација	 за	 да	 се	 убијат	 карциномските	
клетки.	 Општо,	 карцинозните	 клетки	 помалку	 можат	 да	 се	 опорават	 по	
зрачењето	од	нормалните	клетки.		
	
Радиотерапијата	се	препорачува	кај	речиси	сите	инвазивни	*	карциноми	на	
дојка.	 Ограничен	 број	 на	 пациенти	 можеби	 нема	 да	 имаат	 корист	 од	
радиотерапијата,	 по	 што	 таа	 може	 да	 се	 изостави.	 Ова	 се	 однесува	 на	
пациентите	над	70	години	кои	имаат	тумор	помал	од	2	cm	во	дијаметар,	кој	
одговара	на	хормони.	Освен	тоа,	 треба	да	се	провери	дали	целиот	 тумор	е	
отстранет	со	хируршки	зафат	со	негативни	маргини.		
Радиотерапијата	кај	карциномот	на	дојка	има	цел	да	и	уништи		карцинозните	клетки	локално	
со	високо	енергетска	радијациона	терапија	произведена	од	радиотерапевтски	апарат.		
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Овој	документ	е	обезбеден	од	стана	на	Anticancer	Fund	со	дозвола	на	ЕЗМО.	
Информациите	во	овој	документ	не	ја	заменуваат	медицинската	консултација.	Тие	се	само	за	лична	употреба	и	не	може	да	се	
модифицираат,	репродуцираат	или	дисеминираат	на	било	кој	начин	без	писмена	дозвола	од	ESMO	и	Anticancer	Fund.		

• По	 хируршки	 зафат	 за	 сочувување	 на	 дојката,	 радиотерапијата	 силно	 се	
препорачува	 на	 сите	 пациенти:	 радиотерапија	 на	 целата	 дојка	 следено	 со	
дополнителна	ирадијација	(наречена	поттикнувачка)	на	областа	од	која	е	отстранет	
туморот.		

• По	 мастектомија/радиотерапија	 	 се	 препорачува	 или	 треба	 да	 се	 разгледа	 кај	
пациенти	 со	 голем	 тумор	 и/или	 кај	 кои	 карцинозните	 клетки	 се	 најдени	 во	
аксиларните	 лимфни	 јазли.	 Радиотерапијата	 ќе	 се	 насочи	 кон	 ѕидот	 на	 градниот	
кош	 и	 понекогаш	 и	 кон	 регионалните	 лимфни	 јазли.	 Кога	 постои	 јасно	 и	
екстензивно	 ширење	 на	 карцинозните	 клетки	 на	 лимфните	 јазли	 над	 клучната	
коска	или	зад	градната	коска,	полето	на	ирадијација	може	да	се	прошири	за	да	се	
вклучат	овие	области.		

	
Дозата	на	радијација		се	движи	меѓу	45	и	50	Греја	(Gy).	Греј	е	единица	која	се	користи	за	да	се	
мери	 квантитеот	 на	 радијација	 во	 радиотерапијата.	 Оваа	 вкупна	 доза	 се	 дели	 во	 фракции.	
Секоја	фракција	се	дава	при	една	сесија	на	радиотерапија.	За	карцином	на	дојка,	се	планираат	
25	 до	 28	 фракции	 	 но	 пократкиот	 третман	 со	 16	 фракции	 ја	 покажал	 истата	 ефикасност	 без	
несакани	ефекти.	Кога	се	планира	поттикнувачко	зрачење,	дополнителни	10	до	16	Gy	се	даваат	
во	фракции	од	2	Gy.	Целта	на	лекувањето	во	фракции	е	да	се	намали	ризикот	од	значителни	
оштетувања	 	 на	 нормалните	 ткива	 и	 да	 се	 зголеми	 веројатноста	 за	 долгорочна	 контрола	 на	
туморот.	 Со	 цел	 да	 се	 скрати	 времетраењето	 на	 третманот	 и	 да	 се	 избегне	 доаѓањето	 на	
пациентот	 меѓу	 16	 до	 35	 	 пати	 на	 одделот	 за	 радиотерапија,	 се	 прават	 обиди	 да	 се	 даде	
радиотерапија	 во	 текот	 на	 хируршкиот	 зафат.	 Ова	 се	 нарекува	 акцелерирана	 парцијална	
ирадијација	 на	 дојка.	 Се	 вршат	 истражувања	 но	 прелиминарните	 резултати	 сугерираат	 дека	
ова	треба	да	се	разгледа	за	пациенти	на	возраст	од	барем	50	години,		со	единечен	тумор	помал	
од	3	цм	во	дијаметар	и	маргини	на	ресекција	од	над	2	mm,	без	ширење	во	лимфните	 јазли*.	
Освен	 тоа,	 туморот	 треба	 да	 има	 специфични	 хистолошки	 карактеристики	 (нелобуларна	
хистологија	 без	 интрадукталната	 компонента	 и	 без	 лимфоваскуларна	 инвазија).	 Овој	 тип	 на	
радиотерапија	 бара	 специфична	 апаратура	 која	 ја	 нема	 во	 многу	 центри	 	 бидејќи	
истражувањата	се	во	тек.		
	
Системска	терапија*	
	
Целта	на	системската	терапија	*	е	да	дејствува	на	карцинозните	клетки	кои	можеби	стигнале	
до	другите	делови	на	телото.		
	
Карактеристиките	на	туморското	ткиво	одредени	со	лабораториско	испитување	на	биопсијата	*	
и	на	хируршки	отстранетиот	тумор	се	најважни	за	одлуката	која	терапија	или	комбинација	на	
терапии	 е	 најсоодветна.	 Овие	 карактеристики	 на	 туморот	 вклучуваат	 туморска	 големина,	
хистолошки	 тип,	 *,	 стадиум*,	 маргини*	 на	 ресекција,	 број	 на	 лимфни	 јазли*,	 статус	 на	
хормонски	 рецептори*,	 HER2*	 статус	 и	 ако	 е	 достапно,	 профил	 на	мултигенска	 експресија	 *.	
Возраста,	менопаузниот	статус	и	медицинските	состојби	на	пациентите	се	фактори	од	страна	на	
пациентот	 кои	 се	 важни	 за	 донесување	 информирани	 одлуки	 во	 однос	 на	 адјувантната	
системска	терапија.	
	
За	 секој	 пациент	 посебно,	 изборот	 мора	 да	 ги	 земе	 предвид	 потенцијалните	 предности,	
несаканите	ефекти	и	изборот	на	пациентот.		



   
 

 

Карцином	на	дојка:	водич	за	пациентите	–	Информации	засновани	на	упатствата	за	клиничка		
пракса	на	ESMO	-	v.2013.1	 Страница	18	

	

Овој	документ	е	обезбеден	од	стана	на	Anticancer	Fund	со	дозвола	на	ЕЗМО.	
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Трите	 вида	 на	 лекување	 кои	 можат	 да	 се	 користат	 за	 системска	 терапија	 се	 *:	 хормонска	
терапија,	хемотерапија*	и	HER2-насочена	терапија.	
	
Туморите	се	класифицираат	во	три	групи	според	статусот	на	хормоналните	рецептори:	такви	со		
хормонски	одговор	*	(ER+	и/или	PR+),	без	хормонски	одговор	(ER-	и	PR-)	и	трета	група	помеѓу	
двете	со	несигурен	хормонски	одговор	*.	Хормонскиот	третман	вообичаено	ќе	го	запре	растот	
на	туморите	со	хормонски	одговор,	бидејќи	на	туморите	им	се	потребни	хормони	за	да	растат,	
но	нема	да	имаат	ефект	на	туморите	кои	немаат	одговор	на	хормони.		
	

• Пациентите	 со	 тумори	 со	 хормонски	 одговор	 *	 	 можат	 да	 примаат	 или	 само	
хормонска	терапија	или	комбинација	на	хормонска	терапија	и	хемотерапија	*.	

• Пациентите	 со	 тумори	 со	 несигурен	 одговор	 на	 хормони	 *	 може	 да	 примаат	
комбинација	на	хормонска	терапија	и	хемотерапија.		

• Пациентите	 со	 тумори	 кои	 немаат	 одговор	 на	 хормони	 треба	 да	 примаат		
хемотерапија	но	не	и	хормонска	терапија.		

	
Хормонска	терапија	
	
Оваа	терапија	се	состои	од	еден	од	следните	или	комбинација	на	два	од	следните	третмани:		
	

• Лек	 наречен	 тамоксифен*	 кој	 се	 спротивставува	 на	 дејството	 на	 естрогените	 на	
дојката	и	е	активен	кај	пременопаузни	и	постменопаузни	пациенти	

• Лек	 	 од	 семејството	на	 ароматаза	инхибитори	*	 како	 анастразол,	 ексеместан	или	
летрозол	кој	ја	инхибира	продукцијата	на	естрогените	кај	постменопаузни	жени	

• Лек	од	групата	на	аналои	на	гонадотрпински	хормони	кои	го	намалуваат	нивото	на	
естрогените	кај	пременопаузните	жени	

• Овариектомија	–	отстранување	на	овариумите	кај	пременопаузните	жени.		
	
Изборот	на	хормонската	терапија	се	заснова	на	менопаузниот	статус	на	пациентот.		
	
За	пациентите	кај	кои	се	уште	не	е	започната	менопаузата	 (пациенти	во	пременопуаза),	само	
тамоксифенот	*	во	тек	на	5	години,	или	комбинацијата	на	билатерална	овариектомија	или	лек	
од	семејството	на	аналози	на	 гонадотропин	*-ослободувачки	хормони	заедно	со	 тамоксифен	
за	 5	 години	 се	 вообичаениот	 третман.	 Тамоксифенот	 не	 теба	 да	 се	 користи	 истовремено	 со	
хемотерапија.	
	
За	 пациентите	 по	 нивната	 менопауза	 (пациенти	 во	 постменопауза),	 инхибиторите	 на	
ароматоза*	 во	 тек	 на	 5	 години	 се	 преферираат	 кај	 жени	 со	 повисок	 ризик,	 но	 за	 пациенти	
третирани	 со	 тамоксифен,	 по	 2	 до	 3	 години	 треба	 да	 се	 размисли	 за	 премин	 кон	 ароматаза	
инхибитор.	 Пациентите	 лекувани	 со	 ароматаза	 инхибитори	 се	 со	 повисок	 ризик	 за	 развој	 на	
остеопороза	 *.	Ова	 треба	да	 се	 попречи	 со	 доволен	 внес	 на	 калциум	и	 витамин	D*.	Другите	
испитувања	како	што	се	мерењето	на	коскената	густина	и	лекувањето	со	бисфосфонатите	*	се	
достапни	за	да	се	попречи	остеопорозата.	
Тамоксифенот	 малку	 го	 зголемува	 ризикот	 од	 настанок	 на	 крвни	 коагулуми	 и	 треба	 се	 да	
прекине	 ако	 се	 планира	 хируршки	 зафат.	 Тој	 исто	 така	 го	 зголемува	 ризикот	 за	 развој	 на	
ендометријален	карцином	(рак	на	матката).	
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Овој	документ	е	обезбеден	од	стана	на	Anticancer	Fund	со	дозвола	на	ЕЗМО.	
Информациите	во	овој	документ	не	ја	заменуваат	медицинската	консултација.	Тие	се	само	за	лична	употреба	и	не	може	да	се	
модифицираат,	репродуцираат	или	дисеминираат	на	било	кој	начин	без	писмена	дозвола	од	ESMO	и	Anticancer	Fund.		

Хемотерапија*		
	
Хемотерапијата	за	карцином	на	дојка	во	ран	стадиум	се	состои	од	комбинирање	на	два	или	три	
лека	 против	 карцином	 кои	 се	 даваат	 според	 прецизен	 протокол.	 За	 карцином	 на	 дојка,	
третманот	општо	се	дава	во	4	до	8	циклуси,	при	што	еден	циклус	е	период	од	2	до	4	недели	со	
прецизна	доза,	 траење	и	секвенца	на	лекови	вклучително	и	период	на	мирување	пред	да	се	
започне	новиот		циклус.		
Не	 е	 јасно	 која	 комбинација	 на	 лекови	 е	 најдобра,	 но	 се	 препорачува	 таа	 да	 содржи	
доксорубицин,	 *	 или	 епирубицин*,	 кои	 се	 лекови	 за	 карцином	 од	 антрациклинската	
фамилија*.	 Процената	 на	 срцевата	 функција	 е	 важна	 пред	 терапијата	 со	 антрациклините.	
Меѓутоа,	 режимите	 со	 антрацклин	 се	 покажале	 како	 подеднакво	 ефикасни,	 на	 пример	
комбинацијата	на	доцетаксел	*	и	циклофосфамид*.	Лекувањето	најчесто	добива	име	 според	
акроними	 кои	 користат	 прва	 буква	 од	 името	 на	 секој	 лек	 (на	 пример.	 FEC,	 што	 значи	
флуороурацил,	 епирубицин	и	 циклофосфамид).	 Кај	 изнемоштени	 и	 стари	 лица	 режимот	 CMF	
(циклофосфамид,	метотрексат	и	флуороурацил)	може	да	биде	соодветен.	
Друга	опција,	особено	за	жените	кај	кои	туморските	клетки	се	прошириле	во	лимфните	јазли,	е	
да	се	комбинира	антрациклин*	 (доксорубицин*	или	епирубицин*)	со	 таксан*	 (паклитаксел*),	
што	се	дава	по	можност	во	секвенца	наместо	комбинирано.		
	
HER2*-насочена	терапија	
	
HER2-насочените	 системски	 третмани	 се	 користат	 за	 HER2*	 позитивни	 карциноми,	 т.е	 кога	
резултатите	 од	 лабораториските	 испитувања	 се	 дека	 IHC*	 тестот	 е	 “3+”	 или	 FISH*	 или	 CISH	
тестот	 е	 “позитивен”.	 Трастузумабот	 *	 е	 лек	 ефикасен	 кај	 пациентите	 со	 HER2*	 позитивни	
тумори,	 независно	 од	 големината	 на	 туморот	 и	 неговиот	 хормонски	 статус.	 Во	 студиите	
спроведени	 за	 процена	 на	 неговата	 ефикасност	 како	 адјувантна	 терапија,	 трастузумабот	
секогаш	бил	даден		во	комбинација	со	хемотерапија.	Не	е	јасно	дали	адјувантната	употреба	на	
трастузумабот		без	хемотерапија	има	позитивен	ефект.	*	
Стандардното	 препорачано	 траење	 на	 адјувантниот	 третман	 со	 трастузумаб	 е	 1	 година.	
Резултатите	 од	 студиите	 кои	 го	 споредуваат	 стандардното	 траење	 со	 пократко	 или	 подолго	
трање	на	третманот	се	во	очекување.		
	
Трастузумабот	може	да	се	даде	заедно	со	паклитаксел*	или	карбоплатин	*	но	не	треба	да	се	
даде	 заедно	 со	 доксорубицин	 *	 или	 епирубицин*.	 Последните	 два	 лека	 и	 трастузумабот	 се	
обата	 токсични	 за	 срцето.	 Трастузумабот	 не	 може	 да	 се	 даде	 кај	 пациенти	 со	 абнормална	
срцева	функција.	Иако	постои	сомнение	за	срцевата	функција,	потребно	е	да	се	процени		пред	
третманот	со	трастузумабот.		
	

План	за	третман	за	метастатски	карцином	(Стадиум	IV)	
	
Метастатскиот	 *	 карцином	 на	 дојка	 	 се	 шири	 во	 други	 делови	 на	 телото.	 Најчестите	
локации	 на	 метастазите	 на	 карциномот	 на	 дојката	 се	 коската,	 црниот	 дроб,	 белите	
дробови	 и	мозокот.	 Бидејќи	туморските	 клетки	 се	шират	во	 другите	делови	 на	телото,	
системската	терапија	*	е	главниот	дел	на	третманот.	Околу	5%	од	жените	со	карцином	
на	дојка	имаат	метастази	во	времето	на	дијагнозата.		
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Овој	документ	е	обезбеден	од	стана	на	Anticancer	Fund	со	дозвола	на	ЕЗМО.	
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За	третман		на	пациенти	со	метастатски	карцином	на	дојка:	
	

• Главната	цел	на	лекувањето	е	да	 се	одржи	или	подобри	квалитетот	на	живот,	На	
пациентите	треба	да	им	се	понуди	соодветна	психолошка,	социјална	и	супортивна	
нега	

• Реалните	 цели	 на	 лекувањето	 треба	 да	 се	 разгледуваат	 заедно	 со	 пациентката	 и	
нејзиното	 семејство	 и	 пациентката	 треба	 да	 се	 охрабри	 за	 активно	 учество	 во	
дискусиите.	 Преференците	 на	 пациентката	 треба	 секогаш	 да	 се	 земат	 предвид	
вклучително	и	 преференците	 кои	 се	 сврзани	 со	 практичните	 страни	на	 третманот	
(на	пример,	орално	или	интравенски*).	

	
Во	многу	болници,	специјализираните	медицински	сестри	за	дојка,	 	обезбедуваат	круцијална	
поддршка	на	пациентите	и	треба	да	бидат	достапни	за	сите	пациенти.		
	
Хирургија	и	радиотерапија*	
	
Некои	пациенти	со	метастази	*може	да	имаат	корист	од	отстранување	на	примарниот	тумор	со	
хируршки	 зафат	 или	 радиотерапија.Во	 некои	 ретки	 случаи,	 хируршкиот	 зафат	 може	 да	 се	
користи	за	лекување	на	пациентите	со	една	или	мал	број	на	метастази,	на	пример	во	црниот	
дроб,	во	белите	дробови	или	во	мозокот.	Радиотерапијата	исто	така	се	користи	во	лекувањето	
на	метастазите	на	коските	и	мозокот.		
	
Системска	терапија*	
	
Целта	 на	 системската	 терапија*	 	 е	 симултано	 да	 дејствува	 на	 клетките	 на	 карциномот	 во	
различни	органи	со	метастази*.	Опциите	на	системската	терапија*	се	исти	како	и	за	инвазивен	
карцином	 *	 без	метастази	 (хормонска	 терапија,	 хемотерапија*	 и	 HER2-насочена	 терапија)	 со	
мал	 број	 дополнителни	 целни	 биолошки	 агенси	 како	што	 е	 бевацизумаб*	 или	 еверолимус*.	
Ако	 се	 користи	 хемотерапијата,	 нејзиниот	 состав	 и	 траење	 треба	 да	 се	 прилагоди	 на	
поединечен	пациент.	
Изборот	на	системската	терапија	*	зависи	од	статусот	со	хормонските	рецептори	*,	статусот	со	
HER2*,	итноста	на	добивањето	на	одговор	и	претходните	терапии	како	и	нивната	ефикасност.		
	
Хормонска	терапија	
	
Хормонската	 терапија	е	 третман	на	избор	кај	пациенти	со	метастатски	карцином	на	дојка	 	 со	
хормонски	 одговор	 *	 (ER+	 и/или	 PR+)	 *.	 Изборот	 на	 хормонската	 терапија	 зависи	 од	
менопаузниот	статус	и	претходната	применета	хормонска	терапија.		

• За	пациентите	пред		менопауза	
o Ако	 претходно	 немало	 лекување	 со	 тамоксифен	 *	 или	 ако	 употребата	 на	

тамоксифен	 била	 прекината	 за	 повеќе	 од	 12	 месеци,	 тамоксифенот	 со	
аналози	 на	 гонадотропин	 ослободувачки	 хормон	 *	 или	 овариектомија	 се	
преферирана	опција.	

o Доколку	 бил	 применет	 тамоксифен,	 ароматаза	 инхибиторите	 *	 како	
анастрозол,	 ексеместан	 или	 летрозол	 во	 комбинација	 со	 аналози	 на	
гонадотропин	 ослободувачки	 хормон	 или	 овариектомија.	 Калциумот	 и	
суплементите	на	витамин	Д	се	препорачуваат	за	додаток	на	овој	третман.		



   
 

 

Карцином	на	дојка:	водич	за	пациентите	–	Информации	засновани	на	упатствата	за	клиничка		
пракса	на	ESMO	-	v.2013.1	 Страница	21	
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• За	пациентите	по		менопауза	
o Ако	 нема	 претходен	 третман	 со	 ароматаза	 инхибитори	 *	 како	 анастрозол,	

ексеместан	или	летрозол	или		лекувањето	со	нив	било	прекинато	во	период	
подолг	од	12	месеци,	тие	се	преферирана	опција.	Калциумот	и	суплементите	
на	витамин	Д	се	препорачуваат	за	додаток	на	овој	третман.		

o Инаку,	 може	 да	 се	 користи	 тамоксифен,	 фулвестрант	 *,	 мегестрол*	 или	
андрогени*.	

o Кога	 постојат	 знаци	 дека	 карциномот	 напредува	 или	 се	 враќа	 покрај	
лекувањето	 со	 анастразол	 или	 летрозол	 друга	 опција	 е	 да	 се	 користи	
комбинација	на	екземестан	и	еверолимус*.	Комбинирањето	на	тамоксифен	*	
и	 еверолимус*	 може	 исто	 така	 да	 биде	 опција,	 но	 не	 може	 се	 уште	 да	 се	
предложи	во	Европа.	

Карциномот	се	менува	со	тек	на	време	и	е	возможно	карциномот	кој	е	ER+	да	стане	ER-	 	или	
ER+		карциномот	да	стане	резистентен	на	хормонска	терапија.	
На	пациентите	со	јасен	доказ	за	резистенција	на	хормонската	терапија	треба	да		им	се	понуди	
хемотерапија	или	учество	во	клинички	студии.	

	
HER2-насочена	терапија	
	
HER2*-насочена	терапија,	како	што	е	трастузумаб*	или	лапатиниб*	треба	да	се	понудат	рано	на	
сите	 пациенти	 со	 HER2*	 позитивна	 метастатска	 болест,	 како	 додаток	 на	 хемотерапијата*,	
хормонската	 терапија,	 или	без	друга	 терапија.	Ова	 треба	да	 биде	 случај	 кај	 пациенти	 кои	не	
примале	 таква	 терапија	 во	 адјувантниот	 третман	 и	 	 кои	 немаат	 контраиндикации	 за	 тоа	 (на	
пример	 срцева	 инсуфициенција).	 Ако	 карциномот	 продолжи	 да	 се	 шири	 и	 прогредира	 по	
лекување	 со	 трастузумаб,	 трастузумабот	 може	 да	 се	 продолжи	 со	 различна	 хемотераија.	
Лапатиниб	*,	орален	лек	кој	е	насочен	кон	рецепторот	HER2*,	може	да	се	даде	во	комбинација	
со	оралната	хемотераписки	лек	капецитабин	*.	Изборот	на	третманот	треба	да	се	разгледа	со	
онколог.	Два	нови	лека,	имено	пертузимаб*		и	адо-трастузумаб	емтансин	*,	можеби	наскоро	ќе	
бидат	достапни	во	Европа	за	пациенти	со	HER2*-позитивни	тумори.		
	
Хемотерапија*		
	
Хемотерапија	треба	да	се	понуди	на:		
	

• Пациентите	 со	 брорастечки	 тумори	 кои	 вклучуваат	 витални	 органи	 (на	 пример	
екстензивно	 вклучување	 на	 црниот	 дроб),	 каде	 непосредниот	 одговор	 на	
системската	терапија	е	неопходен.	

• Пациентите	со	карциноми	кои	се	со	и	без	хормонски	одговор	и	се	HER2*	негативни.	
Таквите	карциноми	се	наречени	“тројно	негативни”	(ER-
,	PR-	и	HER2*)	и	за	нив	хемотерапијата	е	 главна	опција	
на	третман.		

• Пациентите	 со	 карциноми	 кои	 имаат	 одговор	 на	
хормони	 *	 кои	 не	 одговараат	 на	 хормонска	 терапија	
или	 кои	 престанале	 да	 одговараат	 на	 хормонска	
терапија.	
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Ако	 пациентите	 претходно	 примале	 	 хемотерапија	 со	 антрациклини	 *	 (епирубицин*	 или	
доксорубицин*),	 потребно	 е	 да	 им	 се	 понуди	 хемотерапија	 вклучително	 и	 таксан	 *	
(паклитаксел*	или	доцетаксел*).	
	
Хемотерапијата	со	еден	лек	се	преферира	пред	комбинација	на	лекови	бидејќи	е	асоцирана	со	
подобар	квалитет	на	живот	без	намалување	на	должината	на	преживувањето.	Должината	на	
хемотерапијата	 треба	 да	 се	 прилагоди	 според	 индивидуален	 пациент.	 Општо	 земено,	 кај	
пациентите	со	тројно	негативни	тумори,	метастазите	*	може	да	биде	почести	и	прогресијата	на	
болеста	може	да	биде	побрза.	Затоа,	може	да	се	понуди	комбинација	со	хемотерапија*.	
	
Продолжувањето	 на	 хемотерапијата	 откако	 пациентот	 примил	 3	 различни	 типа	 на	 режими	 е	
можно	кај	пациенти	кои	се	во	добра	општа	состојба	и	кај	 кои	 туморот	“одговорил”	 (покажал	
намалување)	на	претходната	хемотерапија.		
	
Други	биолошки	терапии		
	
Бевацузимаб*	е	лек	за	кој	се	смета	дека	го	ограничува	развојот	на	нови	крвни	садови	околку	
туморот.	 Во	 Европа,	 тој	 е	 достапен	 само	 за	 пациенти	 со	метастатски	 *	 карцином	на	 дојка	 во	
комбинација	 со	 хемотерапија	 од	 прва	 линија	 *	 (паклитаксел*или	 капецитабин*).	 Оваа	
комбинација	треба	да	се	разгледа	кај	селектирани	пациенти	со	ограничени	опции	за	третман,	
но	само	по	проценка	на	можните	несакани	ефекти	и		очекуваните	предности.	Бевацизумабот*	
повеќе	не	е	одобрен	за	пациенти	со	карцином	на	дојка	во	САД.	
	
Други	терапии	
	
Радиотерапијата*	 може	 да	 се	 користи	 како	 палијативна	 терапијa	 за	 лекување	 на	 коскените	
метастази	*,		метастази	во	мозокот	или	други	локални	туморски	маси	како	што	се	улцерирачки	
мекоткивни	*	лезии.	
	
Бисфосфонатите	*	 треба	да	се	користат	за	лекување	на	хиперкалцемија	*	и	при	присуство	на	
коскени	метастази.	 Целта	 е	 да	 се	 олесни	 болката	 и	 да	 се	 спречат	 последиците	 на	 коскените	
метастази,	 како	што	 се	 фрактурите.	 Бисфосфонатите	 *	 постојат	 во	 орална	 или	 интравенска	 *	
форма.	 Тие	 општо	 добро	 се	 толерираат,	 но	 во	 ретки	 случаи	 тие	 можат	 да	 индуцираат	
компликација	 наречена	 остеонекроза	 на	 *	 вилицата.	 Тоа	 се	 лезии	 на	 горната	 или	 долната	
вилица	 со	 оголување	 на	 коската	 за	 што	 е	 потребно	 долго	 време	 за	 заздравување.	 Оваа	
компликација	се	случува	почесто	кај	пациенти	со	лоша	дентална	состојба.	Затоа	се	препорачува	
да	се	направи	стоматолошки	преглед	пред	третманот	со	бисфосфонати	*.	
	
Деносумабот	 е	 нова	 терапија	 користена	 за	 коскени	 метастази.	 Се	 чини	 дека	 тој	 е	 малку	
поефикасен	 од	 бисфосфонатите	 во	 превенцијата	 на	 коскените	 компликации	 и	 има	 помала	
бубрежна	 токсичност.	 Како	 и	 бисфосфонатите,	 деносумабот	 исто	 така	 предизвикува	
остеонекроза	на	вилицата.		
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Клинички	студии	
	
Клиничките	 студии	 на	 новите	 лекови	 често	 се	 предлагаат	 на	 пациентите	 со	 метастатски	
карцином.	Учеството	во	клиничките	студии	треба	да	се	охрабри	бидејќи	 тие	се	единствениот	
начин	за	напредок	во	контекст	кога	излекувањето	останува	екстремно	ретко.	
	
Процена	на	одговорот	
	
Одговорот	 на	 третманот	 треба	 да	 се	 процели	 со	 цел	 да	 се	 	 измери	 користа	 на	 лекувањето	
наспроти	 несаканите	 ефекти.	 Процената	 на	 одговорот	 се	 препорачува	 по	 2-3	 месеци	 од	
хормонска	терапија	и	по	2-3	циклуси	на	хемотерапија	*.	Процената	се	потпира	на		процена	на	
клиниката	и	симптомите,	процена	на	квалитетот	на	животот,	крвните	тестови	и	повторување	на	
иницијално	абнормалните	радиолошки	испитувања	*	со	споредбени	мерења.	
	
Ако	балансот	меѓу	предностите	и	несаканите	ефекти	не	е	поволен,	новите	опции	за	 третман,	
треба	да	се	дискутираат	меѓу	пациентот,	семејството	и	лекарот.		
	
За	некои	пациенти,	мерењето	на	крвното	ниво	на	супстанци	наречени	туморски	маркери	како	
што	 се	 CA15.3	 или	 CEA	 може	 да	 се	 направат	 за	 да	 се	 процени	 одговорот	 на	 третманот.	
Намалувањето	на	туморските	маркери	ќе	покаже	дека	третманот	е	ефикасен	а	порастот	ќе	го	
означува	 спротивното.	 Меѓутоа,	 овие	 тестови	 не	 се	 многу	 веродостојни	 и	 нивната	 употреба	
обично	се	ограничува	на	пациентите	за	кои	не	се	достапни	радиолошки	процени	на	туморот.		
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КОИ	СЕ	ВЕРОЈАТНИ	НЕСАКАНИ	ЕФЕКТИ	ОД	ТРЕТМАНОТ?	
	
Ризик	и	несакани	ефекти	од	хируршки	зафат	
	
Некои	 ризици	 се	 чести	 кај	 секој	 хируршки	 зафат	 спроведен	 под	 општа	 анестезија	 *.	 Овие	
компликации	 се	 ретки	 и	 вклучуваат	 длабока	 венска	 тромбоза*,	 проблеми	 со	 срцето	 или	
дишењето,	 крварење,	 инфекција,	 или	 реакција	 на	 анестезијата.	 	 Болката	 неспоредно	 по	
операцијата	 е	 честа,	 така	 што	 се	 препорачуваат	 лекови	 за	 болка	 за	 нејзино	 спречување	 и	
лекување.	Вкочанетоста	на	рамото	исто	е	можна,	но	обично	не	трае.		
	
Кога	 се	отстрануваат	лимфните	 јазли	*	во	пазувите,	 тоа	може	да	 го	оштети	лимфниот	 систем	
што	 ќе	 доведе	 до	 лимфен	 едем,	 состојба	 во	 која	 лимфната	 течност	 се	 собира	 во	 раката	 и	
предизвикува	 оток.	 	 Тоа	 може	 да	 се	 случи	 непосредно	 	 по	 интервенцијата	 но	 и	 подоцна.	
Ризикот	е	понизок	ако	се	спроведе	само	биопсија	на	индикатор	лимфен	јазол.	Ризикот	е	висок	
кога	 аксиларната	 дисекција	 *	 е	 следена	 со	 радиотерапија,	 и	 во	 тој	 случај	 до	 40%	 пациенти	
може	да	развијат	лимфедем.		
	
Несаканите	 ефекти	може	 да	 се	 намалат	 со	 правилна	 консултација	 и	 совет	 со	 специјалист	 по	
онкологија.		
	
Несакани	ефекти	од	радиотерапијата*	
	
Повеќето	 луѓе	 ќе	 имаат	малку	 несакани	 ефекти	и	 за	многумина	овие	 ефекти	 ќе	 бидат	 благи.	
Бидејќи	радиотерапијата	 ги	засега	луѓето	на	различни	начини,	 тешко	е	да	се	предвиди	точно	
како	ќе	реагира	пациентот	на	третманот.		
	
Постојат	некои	стратегии	кои	можат	да	 спречат	или	намалат	извесен	опсег	на	некои	од	овие	
несакани	ефекти.	Постојат	важни	подобрувања	на	радиотерапевтските	апарати	и	сега	се	многу	
ретки	 тешките	 несакани	 ефекти.	 Повеќето	 несакани	 ефекти	 на	 радиотерапијата	 постепено	
исчезнуваат	 откако	 ќе	 заврши	 лекувањето.	 Меѓутоа	 за	 некои	 луѓе	 тие	 можат	 да	 продолжат	
неколку	недели.		
	
Главниот	несакан	ефект	на	радиотерапијата	за	карцином	на	дојка		е	црвенило,	болка	или	јадеж	
на	кожата	на	градите	по	3	до	4	недели	на	надворешна	радиотерапија.	Ова	обично	се	смирува	
по	2	до	4	недели	по	завршување	на	третманот.	Областа	може	да	остане	попигментирана	 	од	
околната	кожа.		
	
Постојат	некои	долгорочни	несакани	ефекти	за	кои	може	да	бидат	потребни	месеци	и	некогаш	
години	за	да	настанат	

• Кожата	 може	 да	 изгледа	 поинаква	 или	 да	 биде	 попигментирана	 од	 претходно.	
Може	 да	 се	 појават	 црвени	 пајаковидни	 белези	 (телеангиектазии)	 на	 кожата	
заради	оштетување	на	мали	крвни	садови	

• Оток	 на	 раката	 (лимфедем)	 може	 да	 настане	 заради	 оштетување	 на	 лимфните	
јазли*.	
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• Самата	радиотерапија	може	да	предизвика	карцином	и	кај	мал	број	на	лица	ќе	се	
развие	 втор	 карцином	 заради	лекувањето	 кое	 го	примиле.	Меѓутоа,	можноста	 за	
развој	на	втор	карцином	е	мала	и	ризикот	од	радиотерапијата	е	многу	надминат	од	
страна	на	предностите.	Ризикот	не	зависи	од	дозата	која	е	примена	и	се	зголемува	
со	текот	на	времето.		

	
Несакани	ефекти	од	хемотерапијата*	
	
Несаканите	 ефекти	 од	 хемотерапијата	 се	 многу	 чести.	 Тие	 ќе	 зависат	 од	 дадените	 лекови,	
дозите	 и	 од	 индивидуалните	 фактори.	 Ако	 сте	 страдале	 од	 други	 проблеми	 (како	 што	 се	
проблеми	со	срцето)	во	минатото,	треба	да	се	преземат	некои	мерки	на	претпазливост	и	да	се	
спроведе	адаптирање	на	третманот.		Комбинациите	на	различни	лекови	вообичаено	водат	до	
повеќе	несакани	ефекти	од	употребата	на	само	еден	лек.	
	
Најчести	 несакани	 ефекти	 на	 лекови	 кои	 се	 користат	 за	 хемотерапија	 при	 рак	 на	 дојка	 се	
губење	на	косата	и	намален	број	на	крвни	клетки.	Намалениот	број	на	крвни	клетки	може	да	
резултира	 со	 анемија	 *,	 крварење	 и	 инфекции.	 Откако	 хемотерапијата	 ќе	 заврши,	 косата	
повторно	расте	и	бројот	на	крвни	клетки	се	враќа	во	нормала.	
	
Други	чести	несакани	ефекти	се:	

•		 алергиски	реакции,	како	што	се	црвенило	и	осип	
•		 нервни	проблеми	кои	ги	засегаат	рацете	и	/	или	нозете	(периферна	невропатија	*),	

која	може	да	предизвика	чувство	на	пецкање	на	кожата,	вкочанетост	и	/	или	болка	
•		 привремено	губење	или	промени	во	видот	
•		 зуење	во	ушите	или	промени	во	вашиот	слух	
•		 низок	крвен	притисок	
•		 гадење,	повраќање	и	дијареа	
•		 воспаление	на	области	како	што	се	слузницата	во	устата	
•		 губење	на	чувството	за	вкус	
•		 недостаток	на	апетит	
•		 бавно	отчукување	на	срцето	
•		 дехидрација	
•		 благи	промени	во	ноктите	и	кожата	која	наскоро	ќе	исчезнат	
•		 болно	отекување	и	воспаление	на	местото	на	инјектирање	
•		 болки	во	мускулите	или	зглобовите	
•		 конвулзии		
•		 замор	

	
Можни	 се	 други	 поретки,	 но	 посериозни	 несакани	 ефекти.	 Тие	 вклучуваат	 мозочен	 удар,	
инфаркт	на	миокардот	*	и	оштетување	на	функцијата	на	бубрезите	и	црниот	дроб.	Било	кој	од	
овие	симптоми	треба	да	се	пријави	на	лекар.		
	
За	помладите	жени	кои	не	се	во	менопауза,	некои	лекови	кои	се	користат	во	хемотерапијата	
може	да	доведат	до	рана	менопауза	со	запирање	на	производството	на	хормони	од	страна	на	
јајниците.	 Симптомите	на	менопаузата	може	да	 се	 случат	и	 значат	отсуство	на	менструација,	
топли	бранови,	потење,	промени	во	расположението	и	сувост	на	вагината.	Плодноста	исто	така	
може	да	биде	засегната.	
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Повеќето	несакани	ефекти	од	 хемотерапијата	може	да	 се	 третираат.	 Затоа,	 важно	е	да	му	 се	
каже	на	лекарот	или	медицинската	сестра	за	било	која	непријатност	што	ја	чувствувате.		
	
Освен	тоа	секој	лек	исто	така	може	да	има	различни	несакани	ефекти.	Најчестите	се	наведени	
подолу,	иако	нема	да	ги	има	секој	,	или	да	ги	доживее	во	иста	мера.	

• Доксорубицин*	 и	 епирубицин*	 (во	 помал	 степен)	 може	 да	 предизвикаат	
оштетување	на	 срцевиот	мускул	и	 затоа	процената	на	 срцевата	функција	е	 важна	
пред	 терапијата	 со	овие	два	лека.	 Трастузумабот*	може	исто	 така	да	предизвика	
оштетување	 на	 срцето	 и	 не	 треба	 да	 се	 дава	 заедно	 со	 доксорубицин	 или	
епирубицин.	 Доксорубицинот	 и	 епирубицинот	 може	 да	 причинат	 поголема	
чувствителност	на	кожата	на	сонце	 	и	да	предизвикаат	црвенило	кога	пациентите	
порано	имале	радиотерапија.	 Урината	може	да	 стане	црвена	или	розева	неколку	
дена	по	третманот.	Ова	не	е	крв	и	единствено	се	должи	на	бојата	на	лекот.		

• Капецитабин*	може	да	предизвика	рани	на	дланките	и	табаните.	Оваа	состојба	се	
нарекува	 палмарно-	 плантарен	 синдром	 и	 може	 да	 предизвика	 трпнење,	 болка,	
нечувствителност,	сувост	и	лупење	на	дланките	и	табаните.		

• Доцетаксел	 *	 понекогаш	 предизвикува	 задршка	 на	 течност,	 привремено	
обезбојување	на	ноктите,	и	осип	на	кожата	со	јадеж.	Кај	некои	луѓе	се	јавува	пално	
плантарен	синдром	спомнат	со	капецитабинот*,	или	едноставна	нечувствителност	
и	трнење	на	рацете	и	стапалата.	Еден	од	четири	пациенти	ќе	страда	од	алергиска	
реакција	во	тек	на	првата	и	втората	инфузија	со	доцетаксел.	

• Паклитакселот*	 може	 да	 предизвика	 периферна	 нефропатија*	 која	 зависи	 од	
применетата	 доза,	 траењето	 на	 инфузијата,	 и	 распоредот	 на	 давање.	 Со	 пониски	
дози	 на	 паклитаксел	 или	 при	 неделни	 режими	 поретко	 се	 јавува	 невропатија.	
Симптомите	 вклучуваат	 нечувствителност,	 парестезии	 и	 горечка	 болка	 со	
дистрибуција	 како	 ракавица	 и	 чорапа.	 Симпромите	 се	 често	 симетрични,	 и	
потекнуваат	дистално	во	долните	екстремитети.	Пациентите	често	пријавуваат	дека	
имаат	истоврмен	полеток	на	симптомите	на	прстите	на	нозете	и	рацете,	но	можно	
е	 и	 асиметрична	 презентација.	 Порето	 е	 зафатено	 лицето.	 Иако	 постојат	 благи	
симптоми	за	подобрување	и	комплетно	повлекување	по	неколку	месеци	од	прекин	
на	 терапијата,	 симптомите	 и	 дефицитите	 подолго	 траат	 кај	 пациентите	 со	 тешка	
невропатија.		

	
Несакани	ефекти	на	хормонска	терапија	
	
Несакани	 ефекти	 од	 хормонската	 терапија	 се	 многу	 честа	 појава.	 Тие	 ќе	 зависат	 од	 лекот	
(лековите)	 кои	 се	 дадени,	 но	 хормонската	 терапија	 ги	 има	 истите	 несакани	 ефекти.	
Тамоксифенот	*	има	тенденција	да	има	повеќе	несакани	ефекти	од	ароматаза	инхибиторите*.	
За	 пред-менопаузалните	 жени,	 првата	 цел	 на	 хормонската	 терапија	 е	 да	 се	 супримира	
функцијата	 на	 јајниците,	 со	 нивно	 отстранување	 или	 со	 дејството	 на	 лекот	 (гонадотропин	 *-
ослободувачки	аналози	на	 хормони).	Ова	 ќе	доведе	до	 симптоми	на	менопауза,	 како	што	 се	
топли	 бранови,	 потење,	 промени	 во	 расположението	 и	 сувост	 на	 вагината.	 И,	 се	 разбира,	
менструацијата	ќе	престане.		
Главните	несакани	ефекти	на	секоја	хормонска	терапија	се	наведени	подолу,	и	се	поврзани	со	
промените	во	нивото	или	дејство	на	хормоните	од	терапијата.	Во	целина,	за	речиси	сите	жени,	
придобивките	на	хормонска	терапија	ги	надминуваат	ризиците.	
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•		 Топли	бранови	и	потење	(многу	чести,	а	особено	со	тамоксифен	*)		
•		 сувост	на	вагината	или	секрет		
•		 болки	во	мускулите	и	зглобовите	(особено	со	инхибитори	на	ароматаза	*)		
•		 промени	во	расположението		
•		 Замор		
•		 Гадење		
•		 Помал	 интерес	 за	 секс	 (што	 може	 да	 се	 случи	 заради	 многу	 различни	 причини	

поврзани	со	ракот	на	дојката,	но	промени	во	хормоните	поради	терапијата	може	
барем	делумно	да	го	објаснат	тоа).	

	
Некои	 други	 ретки,	 но	 посериозни	 несакани	 ефекти	 се	 можни.	 Повеќето	 од	 лековите	 имаат	
ефект	 врз	 коските	 и	 може	 да	 доведат	 до	 остеопороза	 *.	 Затоа	 доволен	 внес	 на	 калциум	 и	
витамин	 Д	 *	 е	 многу	 важен,	 како	што	 може	 да	 биде	 и	 проценка	 на	 густината	 на	 коските	 со	
радиолошки	преглед	*.	
Тамоксифенот	*	може	да	го	зголеми	ризикот	од	развој	на	рак	на	телото	на	матката	кај	жените	
со	 земање	 на	 лекот	 по	 нивната	 менопауза.	 Секое	 вагинално	 крварење	 после	 менопаузата	
треба	да	се	пријави	на	лекар,	дури	и	ако	повеќето	вагинални	крварења	не	се	должат	на	рак	на	
матката.	
Тамоксифенот	 исто	 така	 може	 да	 го	 зголеми	 ризикот	 од	 згрутчување	 на	 крвта,	 обично	 во	
нозете	 (длабока	венска	тромбоза	*).	Ретко,	парче	од	коагулумот	на	крвта	може	да	се	оддели	
(емболус)	во	протокот	на	крв	и	може	да	заврши	во	артеријата	на	белите	дробови	(белодробен	
емболизам),	 предизвикувајќи	 болка	 во	 градите	 и	 отежнато	 дишење.	 Било	 кој	 од	 овие	
симптоми	треба	да	се	пријави	на	лекар.	
	
Несакани	ефекти	на	целни	*	биолошки	терапии	
	
Трастузумаб	*	
	
Несаканите	 ефекти	 на	 трастузумаб	 се	 поограничени	 отколку	 несаканите	 ефекти	 од	
хемотерапијата	 *.	 Трастузумаб	 може	 да	 предизвика	 алергиски	 реакции	 од	 треска,	 висока	
температура	и	можен	осип,	 лошење,	 гушење,	 отежнато	дишење	и	 главоболки,	до	бранови	и	
несвестица.	Треската,	осипот,	гадењето	и	повраќањето,	обично	се	должат	на	самата	инфузија	и	
се	случуваат	повеќе	во	текот	на	првите	неколку	инфузии	пред	да	станат	поретки.	
	
Трастузумаб,	може	да	предизвика	оштетување	на	срцето,	вклучувајќи	срцева	слабост.	Треба	да	
се	 внимава	 кога	 се	 дава	 на	 пациенти	 кои	 веќе	 имаат	 проблеми	 со	 срцето	 или	 висок	 крвен	
притисок,	 и	 сите	 пациенти	 треба	да	 се	 следат	 за	 време	на	 третманот	да	 се	 провери	нивното	
срце.	
	
Трастузумаб	не	треба	да	се	користи	кај	луѓе	кои	можат	да	бидат	преосетливи	на	трастузумаб,	
глувчешки	протеини	*	или	на	било	која	од	другите	состојки.	Не	смее	да	се	користи	кај	пациенти	
кои	 имаат	 сериозни	 проблеми	 со	 дишењето,	 кога	 се	 одмараат	 заради	 карциномот,	 или	 на	
пациенти	 на	 кои	 има	 е	 потребна	 оксигенотерапија.	 Еден	 или	 повеќе	 од	 горенаведените	
несакани	ефекти	може	да	се	најде	кај	еден	пациент,	но	не	мора	сите	од	нив	да	се	присутни.	
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Лапатиниб	*	
	
Најчести	 несакани	 ефекти	 се	 појавуваат	 кај	 повеќе	 од	 30%	 од	 пациентите	 кои	 примале	
лапатиниб	 во	 комбинација	 со	 капецитабин	 се	 дијареа	 и	 синдромот	 рака-стапало	 (исип	 на	
кожата,	оток,	црвенило,	болка	и	/	или	лупење	на	кожата	на	дланките	на	рацете	и	табаните	на	
нозете).	Тоа	обично	е	благо,	започнува	рано	(обично	2	недели)	по	почетокот	на	третманот,	и	е	
потребно	да	се	намали	лекот.	Можна	е	анемија,	гадење	и	повраќање,	како	и	зголемување	на	
нивото	на	ензимите	на	црниот	дроб	во	крвта.	
	
Бевацизумаб	*	
	
Постојат	ретки,	но	сериозни	компликации	на	терапијата	со	бевацизумаб	*	кои	вклучуваат	

-		 гастроинтестинална	 перфорација,	 формирање	 на	 фистула,	 компликации	 на	
заздравување	на	рана;	

-		 тешки	крварења;	
-		 хипертензивна	криза	(многу	висок	крвен	притисок);	
-		 нефротски	 синдром	 -	 состојба	 обележана	 со	 многу	 високо	 ниво	 на	 протеини	 во	

урината	 (протеинурија),	 ниско	 ниво	 на	 протеини	 во	 крвта,	 оток,	 особено	 околу	
очите,	рацете	и	нозете;	овој	синдром	е	предизвикан	од	оштетување	на	мали	крвни	
садови	во	бубрезите	кои	филтрираат	отпадни	материи	и	вишокот	на	вода	од	крвта	
и	кои	минуваат	во	мочниот	меур,	како	урината;	

-		 конгестивна	срцева	слабост	кај	пациентите	кои	примиле	бевацизумаб	*	претходен	
третман	 со	 хемотерапија	 базирана	 на	 антрациклини	 *	 *	 или	 радиотерапија	 *	 на	
ѕидот	на	градниот	кош.	

	
Најчестите	несакани	дејства	на	бевацизумаб	*	се	хипертензија,	генерализирана	слабост,	болки	
во	стомакот,	гадење	и	повраќање,	намален	апетит,	запек,	горнореспираторни	инфекции,	низок	
број	 на	 бели	 крвни	 клетки	 (кои	 може	 да	 го	 зголеми	 ризикот	 за	 инфекција),	 протеинурија,	
крварење	на	носот,	дијареа,	губење	на	косата,	рани	во	устата	и	главоболка.	
	
Еверолимус	*	
	
Иако	 може	 да	 се	 не	 се	 случат	 сите	 несакани	 ефекти,	 ако	 тие	 се	 јавуваат	 можеби	 ќе	 треба	
медицинска	помош.	Контактирајте	со	вашиот	лекар	ако	се	случи	било	кој	од	следниве	несакани	
ефекти:	

- отекување	на	лицето,	рацете,	рацете,	нозете	или	стапалата;	
- крварење	од	носот;	
- затегнатост	и	болка	во	градите;	
- кашлица	или	засипнатост;	
- -испукани	усни	
- намалена	тежина;	
- дијареја;	
- диспнеа	или	отежнато	дишење	
- потешкотии	при	голтање	
- треска	или	грозница	
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- општо	чувство	на	дискомфорт	или	болест;	
- долногрбна	болка	или	странична	болка;	
- болно	или	отежнато	мокрење;	
- брзо	зголемување	на	телесната	тежина;	
- рани,	улкуси,	или	бели	точки	на	усните,	јазикот	или	во	устата;	
- отекување	или	инфламација	на	устата;	
- згуснат	бронхијален	секрет;	
- трпнење	на	рацете	и	стапалата.	
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ШТО	СЕ	СЛУЧУВА	ОТКАКО	ЌЕ	СЕ	ПРЕКИНЕ	АДЈУВАНТНАТА	ТЕРАПИЈА?		
	
Не	 е	 невообичаено	 да	 се	 искусат	 симптомите	 поврзани	 со	
третманот	откако	ќе	се	завеши	адјувантниот	третман.	
	

• Во	 фазата	 	 по	 третманот	 неретко	 се	 јавува	
анксиозност,	 проблеми	 со	 спиењето,	 депресија	
или	 екстремен	 замор;	 пациентите	 со	 овие	
симптоми	 може	 да	 имаат	 потреба	 од	
психолошка	поддршка	

• Мемориски	 дефицити,	 потешкотии	 во	 концентрацијата	 не	 се	 ретки	 несакани	
ефекти	на	хемотерапијата*	и	општо	се	реверзибилни	по	неколку	месеци.	

• Кај	 младите	 жени	 може	 да	 се	 појави	 предвремена	 менопауза*	 заради	
хемотерапијата	 со	 промени	 на	 расположението,	 добивање	 на	 тежина,	 топли	
бранови,	 болки	 во	 зглобовите,	 и	 проблеми	 при	 спиењето.	 Начинот	 на	 кој	 овие	
симптоми	може	да	се	третираат	треба	да	се	дискутира	со	нивниот	лекар.	

	
Следење	*	кај	лекарот	
	
По	завршување	на	третманот,	лекарот	ќе	предложи	програма	за	следење	*	која	има	за	цел:	
	

• да	одреди	можна	рекуренција	*	колку	е	можно	побрзо	
• да	открие	евентуален	карцином	на	другата	дојка	
• да	ги	процени	и	третира	несаканите	ефекти	на	претходното	лекување		
• да	обезбеди	психолошка	поддршка	и	информации	за	враќање	кон	нормален	живот	

	
Следење	*	кај	онкологот	треба	да	вклучи:	

	
• Земање	на	 анамнеза	 (разгледување	на	медицинската	 историја	 на	 пациентот),	 	 за	

симптомите	и	физикален	преглед	
• Мамографија*		на	дојката,	ако	не	е	спроведена	мастектомија,	и	на	другата	дојка	кај	

сите	жени,	се	препорачува	секоја	година.	Тоа	може	да	се	замени	со	МРИ	преглед	
во	одредени	ситуации	како	што	се	пациентите	со	фамилијарен	карцином	на	дојка	
или	 кај	 жени	 под	 35	 години.	 	 Кај	 жените	 кои	 имале	 реконструкција	 на	 дојка,	 не	
треба	да	се	направи	мамографија*	туку	треба	да	се	направи	МРИ.		

• Не	се	потребни	натамошни	радиолошки	или	крвни	иследувања	ако	пациентот	не	
пројавува	симптоми.	

	
Важно	е	да	се	знае	дека		зголемувањето	на	телесната	тежина	негативно	делува	на	прогнозата*		
и	 треба	 да	 се	 обесхраби;	 ако	 е	 неопходно,	 пациентите	 треба	 да	 се	 упатат	 кај	 нутриционист.	
Редовната	долгорочна	умерена	до	тешка	физичка	активност		е	поврзана	со	поволна	прогноза*;	
аеробниот	тренинг	и	дигањето	на	тегови	не	влијае	негативно	на	развојот	на	лимфоедеми*.	
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Враќање	кон	нормалниот	живот	
	
Може	да	биде	тешко	да	се	живее	со	идејата	дека	карциномот	може	да	се	врати.	Врз	основа	на	
она	што	е	познато	денес,	*избегнувањето	на	зголемената	телесна	тежина	и	спроведување	на	
редовна	 физичка	 активност	 може	 да	 го	 намали	 ризикот	 за	 рекуренција*	 	 по	 третманот.	
Редовното	 вежбање	 обезбедува	 различни	 предности.	 Тоа	 помага	 лицето	 да	 се	 чувствува	
физички	и	психолошки	подобро	и	може	да	го	намали	ризикот	на	рекуренција.	*.	Зголемената	
телесна	 тежина	 по	 прекинот	 на	 лекувањето	 треба	 да	 се	 избегнува	 бидејќи	 веројатно	 ќе	 има	
негативно	влијание	на	прогнозата.	Нутриционистичкото	советување	треба	да	се	препорача	за	
да	се	избегне	пораст	на	телесната	тежина	и	треба	да	им	се	препорача	на	обезните	пациенти.		
За	пушачите,	силно	се	препорачува	да	престанат	да	пушат,	и	тоа	може	да	се	направи	со	помош	
на	специјалисти	за	прекин	на	пушење.		
	
Како	последица	на	карциномот	и	лекувањето,	враќањето	на	нормалниот	живот	можеби	нема	
да	биде	лесно	за	некои	луѓе.	Можно	е	да	се	појават	прашањата	поврзани	со	имиџот	на	телото,	
сексуалноста,	 заморот,	 работата,	 емоциите	 или	животниот	 стил.	 Дискутирањето	 на	 некои	 од	
овие	прашања	со	роднините,	пријателите	или	лекарите	може	да	бидат	корисни.	На	некои	луѓе	
може	 да	 им	 биде	 потребна	 поддршка	 од	 групи	 на	 поранешни	 пациенти	 или	 служби	 за	
телефонски	информации	и	линии	за	помош.		
	
Што	ако	карциномот	се	врати?	
	
Ако	 карциномот	 се	 врати,	 тоа	 се	нарекува	рекуренција*	и	лекувањето	 зависи	од	 степенот	на	
рекуренција*.	Општо	земено,	тоа	се	среќава	кај	до	30%		од	пациентите	со	туморски	клетки	што	
во	почетокот	се	проширени	во	лимфните	јазли	а	до	70%	од	оние	кај	кои	туморот	бил	проширен	
во	лимфните	јазли*	при	дијагностицирање.		
	
Доколку	 дојде	 до	 рекуренција*	 во	 истата	 област	 на	 дојката	 и	 лимфните	 јазли*	 	 кои	 биле	
зафатени	 во	 почетокот,	 потребно	 е	 тоа	 да	 се	 третира	 како	 нов	 карцином.	 Секогаш	 се	
препорачува	 да	 се	 провери	 за	 отсуство	 на	 метастази*	 во	 белите	 дробови,	 црниот	 дроб	 или	
коските	со	користење	на	радиолошки	прегледи*.	
	
Се	 препорачува	 хируршки	 зафат	 	 со	 кој	 комплетно	 ќе	 се	 отстрани	рекурентниот	 тумор,	 ако	 е	
можно.	 По	 хируршкиот	 зафат,	 може	 да	 се	 даде	 радиотерапија	 што	 зависи	 од	 претходното	
лекување:	
	

• Пациентите	 кои	 претходно	 не	 примале	 радиотерапија	 по	 операцијата	 треба	 да	
добијат	радиотерапија	на	градниот	кош	и	регионалните	лимфни	јазли.	

• Пациентите	кои	претходно	примале	радиотерапија	не	треба	повторно	да	примаат	
бидејќи	тоа	може	сериозно	да	им	ги	оштети	белите	дробови	и	срцето.	Треба	да	се	
примени	внимателно	зрачење	на	ограничени	зони	на	градите.	

	
Не	 е	 јасно	 до	 кој	 степен	 употребата	 на	 хемотерапијата*,	 хормонската	 терапија	 или	 HER2*-
насочената	 терапија	по	локалниот	 третман	 го	продолжува	животот	кога	карциномот	се	враќа	
во	 истата	 област	 на	 дојката	 и	 лимфните	 јазли*	 вклучени	 во	 почетокот.	 Главната	 цел	 на	
третманот	на	овие	пациенти	е	палијација	со	цел	да	се	одржи/подобри	квалитетот	на	животот	и	
по	можност	да	се	подобри	преживувањето.		
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За	пациентите	кои	се	сметаат	за	неоперабилни	во	времето	на	рекуренцијата	на	болеста,	првиот	
избор	е	системска	терапија*	со	цел	да	се	намали	големината	на	туморот	и	да	стане	операбилен	
ако	 е	 возможно.	 Вториот	 избор	 е	 радиотерапијата	 на	 градниот	 кош	 и	 регионалните	 лимфни	
јазли.		
	
Во	 однос	 на	 хемотерапијата,	 многу	 фактори,	 вклучувајќи	 агресивност	 на	 туморот,	 претходни	
примени	третмани	и	општата	 состојба	на	пациентот	како	и	неговите	преференци	треба	да	се	
разгледаат	и	дискутираат	пред	да	се	донесе	одлука	за	третман.		
	
Ако	карциномот	се	јави	како	метастатски	карцином,	треба	да	се	третира	како	што	е	објаснето	
во	пасусот	“	План	за	третман	за	метастатски	карцином		(Стадиум	IV)”	во	делот	“	Кои	се	опциите	
за	 третман?”.	 Во	 овој	 случај	 и	 секогаш	 кога	 е	 можно,	 треба	 да	 се	 направи	 биопсија*	 	 на	
метастазите	и	да	се	направи	лабораториско	испитување	за	да	се:	
	

• потврди	дека	метастазите	се	од	карциномот	на	дојката	е	не	од	друг	карцином	или	
воопшто	не	се	работи	за	метастази	

• види	дали	карактеристиките	на	карциномот,	како	што	се	статусот	на	хормонските	
рецептори*	 и	 HER2*	 статусот	 се	 уште	 се	 исти	 бидејќи	 карактеристиките	 на	
карциномот		може	да	се	променат	со	тек	на	времето.	

	
Може	 да	 се	 избегне	 биопсија	 на	 метастазите	 ако	 процедурата	 е	 премногу	 ризична,	 ако	
поминатото	 време	меѓу	 првата	дијагноза	и	појавата	на	метастазите	 е	 кратко	 (не	повеќе	од	2	
години),	што	сугерира	дека	карактеристикте	на	карциномот	не	требале	да	се	променат	или	ако	
резултатите	од	новата	биопсија	не	го	менуваат	планот	за	третман.		
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ДЕФИНИЦИЈА	НА	ТЕШКИ	ЗБОРОВИ	
	
Адо-трастузумаб	емтансин		
Тоа	 се	 сврзани	 антитело	 и	 лек	 кои	 се	 состојат	 од	 антителото	 трастузумаб	 поврзан	 со	
хемотерапевтскиот	 агенс	 мертансин.	 Тој	 е	 индициран	 за	 третман	 на	 пациенти	 со	 HER2-
позитивен,	 метастатски	 карцином	 на	 дојка;	 кои	 претходно	 примале	 терапија	 за	 метастатска	
болест	 (трастузумаб	и	 таксан,	 одделно	или	во	 комбинација)	 	 или	 за	рекуренција	 во	првите	6	
месеци	по	завршување	на	адјувантната	терапија.		
	
Аксиларна	дисекција	
Хируршки	зафат	за	отстранување	на	лимфните	јазли	во	регионот	на	пазувите.	Исто	се	нарекува	
дисекција	на	аксиларен	лимфен	јазол.*	
		
Аналог	на	гонадотропин	ослободувачки	хормон	(фамилија	на	аналози)		
Тоа	е	вештачки	продукт	сличен	на	гонадотропин	ослободувачки	хормон(GnRH).	GnRH	е	хормон	кој	
природно	се	создава	во	хипоталамусот	(дел	од	мозокот).	GnRH	предизвикува	хипофизата	да	создава	
хормони	вклучени	во	репродукцијата	(гонадотропини).	Некои	аналози	на	GnRH	се	помоќни	од	GnRH	
која	природно	се	создава	во	телото	при	стимулација	на	ослободувањето	на	гонадотропини.		
	
Андроген		
Вид	на	хормон	кој	го	промовира	развојот	и	одржувањето	на	половите	карактеристики.		
	
Анемија	
Состојба	која	се	карактеризира	со	недостаток	на	црвени	крвни	зрнца	*	или	хемоглобин,	при	тоа	
железото	кое	го	содржи	хемоглобинот	го	носи	кислородот	од	белите	дробови	до	целото	тело;	
кај	анемија,	овој	процес	е	намален		
	
Анестезија	
Реверзибилна	 состојба	 на	 губиток	 на	 свест	 во	 која	 пациентот	 не	 чувствува	 болка,	 нема	
нормални	 рефлекси,	 и	 помалку	 одговара	 на	 стрес,	 вештачки	 индуцирана	 со	 користење	 на	
супстанции	 познати	 како	 анестетици.	 Таа	 може	 да	 биде	 комплетна	 или	 парцијална	 и	 им	
овозможува	на	пациентите	да	им	се	направи	операција.		
	
Антрациклин	(фамилија)	
Антибиотски	лек	користен	во	хемотерапија*	за	лекување	на	низа	карциноми.	
	
Атипична	дуктална	хиперплазија	
Бенигна*	состојба	во	која	постојат	повеќе	клетки	од	нормално	на	облогата	на	каналите	во	дојката	и	
клетките	изгледаат	 абнормално	под	микроскоп.	Атипичната	дуктална	 хиперплазија	 го	 зголемува	
ризикот	од	карцином	на	дојката.	Исто	така	се	нарекува	ADH	и	атипична	дуктална	хиперплазија.		
	
Атипична	лобуларна	хиперплазија	
Една	 бенигна	 *	 (неканцерозна)	 состојба	 во	 која	 постојат	 повеќе	 клетки	 од	 нормално	 во	
резените	 (лобулите)	на	дојката	и	клетките	изгледаат	абнормално	под	микроскоп.	Атипичната	
лобуларна	хиперплазија	го	зголемува	ризикот	од	карцином	на	дојка.	Исто	така	се	нарекува	ALH	
и	атипична	лобуларна	хиперплазија	на	дојката.		
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Бевацизумаб	
Бевацизумаб	 е	 моноклонално	 антитело	 кое	 е	 креирано	 за	 да	 препознае	 и	 да	 се	 закачи	 за	
специфична	 структура	 (наречена	 антиген)	 која	 се	 наоѓа	 во	 одредени	 клетки	 од	 телото	 или	
циркулира	 во	 телото.	 Бевацизумабот	 е	 креиран	 за	 да	 се	 прикачи	 за	 васкуларниот	 ендотелен	
фактор	 на	 раст	 (VEGF),	 протеин*	 кој	 циркулира	 во	 крвта	 и	 од	 кој	 растат	 крвните	 садови.	
Прилепувајќи	 се	 за	 VEGF,	 бевацизумабот	 престанува	 да	 има	 дејство.	 Како	 резултат,	
канцерските	 клетки	 не	 можат	 да	 развијат	 сопствено	 крвоснабдување	 и	 имаат	 недостаток	 на	
кислород	и	хранливи	материи	кои	помагаат	да	се	успори	растот	на	туморот.		
	
Бенигно	
Неканцерозно.	Бенигните	тумори	може	да	растат	поголеми,	но	не	се	шират	во	други	делови	на	
телото.	Се	нарекува	и	немалигно.		
	
Биопсија	
Отстранување	 	 на	 клетки	 или	 ткива	 за	 иследување	 од	 патолог.	 Патологот	 може	 да	 ги	
простудира	 ткивата	под	микроскоп	или	да	 спроведе	други	 	 тестови	на	 ткивото	или	 клетките.	
Најчестите	видови	вклучуваат	(1)	инцизиона	биопсија,	кај	која	се	отстранува	само	примерок	од	
ткивото;	(2)	ексцизиона	биопсија,	кај	која	се	отстранува	целосна	грутка	или	суспектна	област	и	
(3)	иглена	биопсија,	кај	која	примерок	од	ткивото	или	течноста	се	отстранува	со	игла.	Кога	се	
користи	 широка	 игла,	 процедурата	 се	 нарекува	 сржна	 биопсија.	 Кога	 се	 користи	 тенка	 игла,	
процедурата	се	нарекува	фина	иглена	аспирациона	биопсија.		
	
Биопсија	на	индикатор	-	лимфен	јазол	
Отстранувањето	и	испитувањето	на	индикаторите	лимфни	јазли	(првиот/првите	лимфни	јазли	*	
кон	 кој/и	 карцинозните	 клетки	 веројатно	 ќе	 се	 прошират	 од	 примарниот	 тумор).	 За	 да	 се	
откријат	 индикаторот/ите	 лимфни	 јазол/јазли	 	 хирургот	 инјектира	 радиоактивна	 супстанца,	
сина	 боја,	 или	 во	 обете,	 блиску	 до	 туморот.	 Хирургот	 потоа	 користи	 сонда	 за	 да	 се	 најде	
индикаторот	лимфен	 јазол/јазли	 	 кои	се	во	контакт	 со	радиоактивната	 супстанца	или	 го	бара	
лимфниот	 јазол/јазли	кои	се	бојат	со	боја.	Хирургот	потоа	го	отстранува	индикаторот	лимфен	
јазол	за	да	провери	за	присуство	на	карцинозни	клетки.		

	
Биопсија	 на	 дојката	 и	 индикаторот	 лимфен	 јазол.	 Во	 близина	 на	 туморот	 (прв	 панел)	 се	 инјектира	 радиоактивна	
супстанца	 и/или	 сина	 боја.	 Инјектираниот	 материјал	 се	 открива	 визуелно,	 и/или	 со	 сонда	 која	 	 ја	 детектира	
радиоактивноста	(среден	панел).	Индикаторите	лимфни	јазли	(првите	лимфни	јазли	кои	ќе	го	преземат	материјалот)	
се	отстрануваат	и	проверуваат	за	карцинозни	клетки	(последен	панел).		
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Бисфосфонати	
Лек	 или	 супстанца	 која	 се	 користи	 за	 третирање	 хиперкалцемија*	 и	 коскена	 болка	 која	 е	
предизвикана	 од	 некои	 видови	 на	 карцином.	 Се	 користат	 форми	 на	 бисфосфонати	 за	
третирање	на	остеопороза	*	и	за	визуелизирање	на	коските.	Бисфосфонатите	инхибирааат	вид	
на	коскени	клетки	кои	ја	разградуваат	коската.	Исто	се	нарекуваат	дифосфонати.	
	
Витамин	Д	
Тоа	е	 хранлива	материја	 којасе	 	наоѓжа	во	мала	количина	во	 телото	 	и	е	потребна	 за	негово	
функционирање	 и	 останување	 здрав/а.	 Витеминот	 Д	 користи	 да	 се	 користи	 калциумот	 и	
фосфорот	за	да	се	создадат	силни	коски	и	заби.	Тој	се	раствора	во	масти	(може	да	се	раствори	
во	масла	и	масти)	и	 се	 среќава	во	масната	риба,	жолчките	од	 јајцата	и	млечните	производи.	
Кожата	изложена	на	сончева	светлина	исто	така	може	да	создава	витамин	D.	Недостатокот	на	
витамин	D	може	да	предизвика	болест	на	коските	наречена	рахит.	Се	проучува	неговата	улога	
во	 превенцијата	 и	 лекувањето	 на	 некои	 типови	 на	 карцином.	 Исто	 се	 нарекува	 и	
холекалциферол.	
	
Длабока	венска	тромбоза		
Формирање	 	 на	 крвен	 коагулум	во	длабоката	 вена	на	ногата	или	долниот	дел	од	 карлицата.	
Симптомите	 можат	 	 да	 	 вклучат	 болка,	 оток,	 топлина	 и	 црвенило	 на	 засегнатата	 област.	 Се	
нарекува	ДВТ.		
	
Доксорубицин	
Лек	кој	се	користи	за	третман	на	многу	различни	карциноми	и	 	се	испитува	во	лекувањето	на	
други	типови	на	карцином.	Доскорубицинот	потекнува	од		бактеријата	Streptomyces	peucetius.	
Таа	 ја	 оштетува	 ДНК и	 може	 да	 го	 убие	 карциномот.	 Тој	 е	 вид	 на	 антрациклински*	
антитуморски	 антибиотик.	 Се	 нарекува	 Adriamycin	 PFS,	 Adriamycin	 RDF,	 doxorubicin	
hydrochloride,	hydroxydaunorubicin,	и	Rubex.	
	
Доцетаксел	
Доцетакселот	 спаѓа	 во	 групата	 леков	 против	 карцином	 позната	 како	 таксани*.	 Доцетакселот	
спречува	 клетките	 да	 го	 уништат	 внатрешниот	 скелет	 кој	 им	 овозможува	 да	 се	 делат	 и	
размножуваат.	Кога	се	уште	постои	скелетот,	клетките	не	можат	да	се	делат	и	умираат	со	тек	на	
време.	Доцетакселот	влијае	и	на	неканцерозните	клетки	како	што	се	црвените	крвни	зрнца,	кај		
кои	може	да	има	несакани	ефекти.		
	
Еверолимус	
Еверолимус	дејствува	со	блокирање	на	протеинот	наречен	 ‘цел	на	дејството	на	рапамицинот	
кај	цицачите	 (mTOR).	Бидејќи	mTOR	е	вклучен	во	контролата	на	клеточната	делба	и	растот	на	
крвните	 садови,	 еверолимус	 го	 спречува	 делењето	 на	 канцерозните	 клетки	 и	 ја	 намалува	
доставата		на	крв	до	нив.	Еверолимус	се	користи	за	да	се	лекуваат	пациентите	со:	

- Напреднат	 карцином	 на	 дојка	 (веќе	 започнат	 да	 се	 шири)	 	 и	 хормон-рецептор	
позитивни	 (кога	 канцерозните	 клетки	 имаат	 рецептори	 за	 хормони	 на	 нивната	
површина)	 кај	 жени	 кои	 веќе	 се	 во	 менопауза.	 Ако	 се	 користи	 заедно	 со	 лекот	
наречен	 егзаместан	 откако	 останатите	 лекови	 наречени	 нестероидни	 ароматаза	
инхибитори	не	биле	успешни;	
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- Панкреатични	 неуроендокрини	 тумори	 (тумори	 на	 клетки	 во	 панкреасот	 кои	
продуцираат	 хормони)	 кога	 карциноматозните	 клетки	 се	 добро	 или	 умерено	
диференцирани	(што	значи	дека	имаат	сличен	изглед	на	нормалните	панкреатични	
клетки)	и	карциномот	се	влошува.	Се	користи	кај	метастатски	карцином	(проширен	
на	други	делови	на	телото)	или	кога	не	може	хируршки	да	се	отстрани;	

- Напреднат	 карцином	 на	 ренални	 клетки	 (еден	 вид	 на	 карцином	 на	 бубрег)	 кога	
карциномот	 се	 влошува	 и	 покрај	 третманот	 со	 еден	 вид	 на	 лек	 наречен	 ‘VEGF-
насочен’	лек.	

	
Епирубицин	
Лекот	 се	 користи	 заедно	 со	 други	 лекови	 за	 да	 се	 третира	 ран	 карцином	 на	 дојка	 кој	 се	
проширил	во	лимфните	јазли	*.	Исто	така	се	испитува	за	третман	на	други	видови	на	карцином.	
Епирубицинот	 е	 вид	 на	 антрациклински*	 антибиотик.	 Исто	 така	 се	 нарекува	 Ellence	 и	
епирубицин	хидрохлорид.	
	
Естрадиол	
Естрадиолот	е	полов	хормон.	Општо,	 се	смета	како	женски	полов	хормон	но	се	среќава	и	кај	
мажите.	Естрадиолот	има	многу	функции,	на	пример,	важен	е	за	развој	на	дојката	и	за	растот	
на	женските	репродуктивни	органи.		
	
Естроген	рецептор	позитивни	
Ги	 опишува	 клетките	 кои	 имаат	 рецепторски	 протеин	 *	 кои	 врзуваат	 хормон	 естроген.	 На	
карцинозните	клетки	кои	се	естроген	рецептор	позитивни	им	треба	естроген	за	раст	така	што	
растот	 може	 да	 запре	 или	 да	 умрат	 кога	 се	 третирани	 со	 супстанци	 кои	 го	 блокираат	
врзувањето	и	дејството	на	естрогенот.	Се	нарекуваат	и	ER+.	
	
Ехосонографија	
Тоа	 е	 процедура	 при	 која	 високоенергетските	 звучни	 бранови	 се	 одбиваат	 од	
внатрешнитеткива		или	органи	и	создаваат	ехо.	Обрасците	на	ехо	се	прикажуваат		на	екраните	
на	 ехосонографскиот	 апарат,	 создавајќи	 слика	 за	 ткивата	 наречена	 сонограм.	 Исто	 така	 се	
нарекува	ехоносографија.		
	
Имунохистохемија	(IHC)	
Имунохистохемија	 или	 IHC	 се	 однесува	 на	 процесот	 на	 откривање	 на	 антигени	 (на	 пр.	
протеини*)		во	клетките	на	пресек	на	ткивото	со	експлоатирање	на	принципот	на	врзување	на	
антитела	специфично	за	антигените	во	биолошките	ткива.	Овие	антигени	се	визуелизирани	со	
маркер	 како	 што	 се	 флуоресцентна	 боја,	 ензили	 или	 колоидно	 злато.	 Имунохистохемиското	
боење	 е	 широко	 користено	 во	 дијагнозата	 на	 абнормалните	 клетки	 како	 што	 се	 оние	 во	
канцерозните	тумори.		
	
Инвазивен	
Карцином	 кој	 се	 шири	 надвор	 од	 слојот	 на	 ткивото	 во	 кое	 се	 развива	 и	 расте	 во	 околните,	
здрави	ткива.		
	
Интравенски	
Во	 вената-	 Интравенски	 обично	 се	 однесува	 на	 начинот	 на	 давање	 на	 лекот	 или	 друга	
супстанца	преку	игла	или	цевче	вметнато	во	вената.	Се	нарекува	и	IV. 
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Инхибитор	на	ароматаза		
Лек	 кој	 спречува	 	 создавање	 на	 естрадиол*,	 женски	 хормон,	 со	 интерферирање	 со	 ензимот	
ароматаза.	 Инхибиторите	 на	 ароматаза	 се	 користат	 како	 вид	 на	 хормонска	 терапија	 за	
постменопаузни	жени	кои	имаат	карцином	на	дојка	кој	зависи	од	хормони.	
	
Јадро	
Во	биологијата,	структурата	на	клетката	која	содржи	хромозоми.	Јадрото	има	своја	мембрана	и	
таму	РНК	се	создава	од	ДНК	во	хромозомите.		
	
Капецитабин	
Kапецитабинот	 е	 цитотоксичен	 лек	 кој	 припаѓа	 на	 групата	 антиметаболити.	 Капецитабинот	 е	
пред-лек	кој	се	 	конвертира	во	5-флуороурацил	 	(5-FU)	во	телото,	но	повеќе	се	конвертира	во	
туморските	 клетки	 отколку	 во	 нормалните	 ткива.	 Се	 зема	 во	 форма	 на	 таблети	 додека	 5-FU,	
аналог	на	пиримидинот,	вообичаено	треба	да	се	инјектира.	Пиримидинот	е	дел	од	генетскиот	
материја	 на	 клетките	 (DNК	 или	 RNК).	 	 Во	 телото,	 5-FU	 го	 зазема	 местото	 на	 пиримидинот	 и	
интерферира	 со	 ензимите	 инволвирани	 во	 создавањето	 на	 нова	 DNК.	 Како	 резултат,	 се	
инхибира	растот	на	туморските	клетки	и	тие	изумираат.		
	
Карбоплатин	
Лек	што	се	користи	за	третман	на	напреднат	оваријален	карцином	кој	никогаш	не	бил	третиран	
или	 при	 симптоми	 на	 оваријален	 карцином	 кој	 се	 јавил	 повторно	 по	 третирањето	 со	 други	
антиканцерозни	 лекови.	 Исто	 така	 се	 користи	 со	 други	 лекови	 за	 треман	 на	 напреднат,	
метастатски*,	или	рекурентен*	карцином	на	бели	дробови	кој	не	потекнува	од	малите	клетки	и	
е	 испитуван	 во	 третман	 на	 други	 видови	 на	 карцином.	 Карбоплатинот	 е	 форма	 на	
антикарциноген	лек	цисплатин	и	предизвикува	помалку	несакаи	дејства	кај	пациентите.	Тој	се	
закачува	за	ДНК	во	клетките	и	може	да	ги	убие	карциномските	клетки.	Тој	е	вид	на	соединение	
со	платина.	Уште	се	нарекува	и	Paraplatin.	
	
Карцином	
Карцином	 кој	 започнува	 на	 кожата	 или	 во	 ткивата	 кои	 ги	 обложуваат	 или	 покриваат	
внатрешните	органи.		
	
Клиничко	испитување	
Тест	за	општи	знаци	на	болеста.	
	
Компјутеризирана	томографија		
Форма	на	радиографија	при	која	телесните	органи	се	скенираат	со	рентгенски	зраци*	и	резултатите	
се	синтетизираат		од	страна	на	компјутер	за	да	се	создадат	слики	на	делови	од	телото.		
	
Лапатиниб	
Активната	супстанца	е		Tyverb®,	лапатиниб,	што	припаѓа	на	група	на	лекови	нарелени	протеин*	
киназа	 инхибитори.	 Овие	 соединенија	 дејствуваат	 блокирајќи	 ги	 ензимите	 познати	 како	
протеин	кинази,	што	може	да	се	најдат	на	некои	рецептори	на	површината	на	карциномските	
клетки	 вклучително	HER2.	HER2	 е	 рецептор	на	факторот	 за	 епидермален	раст	 и	 е	 вклучен	 во	
стимулација	на	клетките	за	неконтролирана	делба.	Со	блокирање	на	овие	рецептори,	,	Tyverb®	
помага	 да	 се	 контролира	 делбата	 на	 клетките.	 Околу	 четвтина	 од	 карциномите	 на	 дојка	
експримираат	HER2.	
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Леукоцити	
Клетки	од	имуниот	систем	кои	се	вклучени	во	одбраната	на	телото	против	инфекции.	
	
Лимфедем		
Состојба	во	која	се	собира	дополнителна	лимфа	во	ткивата	и	предизвикува	оток.	Може	да	се	
случи	 на	 раката	 или	 ногата	 ако	 се	 блокирани	 	 лимфните	 јазли,	 оштетени	 или	 отстранети	 со	
операција.		
	
Лимфен	јазол		
Тркалезна	маса	на	лимфно	ткиво	кое	е	опкружено	со	капсула	на	сврзно	ткиво.	Лимфните	јазли	
ја	 филтрираат	 лимфата	 и	 складираат	 лимфоцити.	 Сместени	 се	 	 долж	 лимфните	 патишта.	 Се	
нарекува	и	лимфна	жлезда.		
	
Лимфом		
Карциномот	 кој	 започнува	 во	 клетките	 на	 имуниот	 систем.	 Постојат	 два	 основни	 концепти	 за	
лимофомите.	 Еден	 вид	 е	 Хочкин	 лимфомот	 ,	 нагласен	 со	 присуство	 на	 Reed-Sternberg	 клетки.	
Другата	 категорија	 се	 Не-Хочкин	 лимфомите,	 кои	 вклучуваат	 голема	 група	 на	 карциноми	 на	
имуните	клетки.	Не-Хочкин	лимфомите		понатаму	можат	да	се	поделат	во	карциноми	со	бавен	тек	
(бавнорастечки)	и	карциноми	со	агресивен	(брзорастечки)	тек	 	 .	Овие	подтипови	се	однесуваат	и	
одговараат	на	лекувањето	различно.	И	Хочкин	и	Не-Хочкин	лимфомите	може	да	се	јават	кај	деца	и	
возрасни	и	прогнозата	*	и	лекувањето	зависат	од	стадиумот	и	видот	на	карциномот.		
	
Лобуларна	неоплазија	
Состојба	во	која	абнормалните	клетки	се	наоѓаат	само	на	лобулите	на	дојките,	но	не	се	шират	
во	 околните	 ткива	 како	 кај	 лобуларен	 карцином.	 	 Лобуларната	 неоплазија	 не	 станува	
инвазивна	 многу	 често,	 но	 лобуларната	 неоплазија	 во	 една	 дојка	 го	 зголемува	 ризикот	 од	
развој	 на	 инвазивен	 карцином	 во	 било	 која	 дојка.	 Лобуларната	 неоплазија	 претходно	 се	
нарекувала	лобуларен	карцином	in	situ	или	LCIS.	
	
Магнетна	резонанса	
Техника	 за	 снимање	која	 се	користи	во	медицината.	При	 тоа	 се	користи	магнетна	резонанса.	
Понекогаш,	 се	 вбризгува	 течност	 која	 го	 засилува	 контрастот	 меѓу	 различни	 ткива	 за	 да	
структурите	станат	појасно	видливи.		
	
Мамографија	
Употреба	на	филм	или	компјутер	за	создавање	на	слика	на	дојката.		
	
Мамографски	скрининг	
Рентгенграфија	*	на	дојката	за	да	се	провери	за	карцином	на	дојка	во	отсуство	на	знаци	или	
симптоми.	
	
Маргина	
Работ	или	границата	на	ткивото	отстрането	со	хируршки	зафат	на	карциномот.	Работ	се	опишуа	
како	 чист	 	 или	негативен	по	остранување	кога	патологот	не	наоѓа	 карциноматозни	клетки	на	
работ	на	ткивото,	што	сугерира	отстранување	на	целиот	карцином.	Маргината	се	опишува	како	
позитивна	или	вклучена		кога	лекарот	ќе	најде	канцерозни	клетки	во	ткивото,	што	значи	дека		
не	е	остранет	целиот	карцином.		
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Мегестрол	
Лекот	што	се	користи	за	блокирање	на	естрогенот	за	супресија	на	 	ефектите	на	естрогените	и	
андрогените*.	Се	користи	за	лекување	на	карцином	на	дојка	и	ендометријален	карцином,	и	се	
испитува	во	третман	на	други	видови	на	карцином.	Се	користи	и	за	подобрување	на	апетитот	
кај	пациенти	со	карцином.	Мегестролот	припаѓа	на	групата	на	хормони	наречени	прогестини.	
Се	нарекува	и	Мегаце.	
	
Меко	ткиво	
Се	однесува	на	мускулатура,	масно	ткиво,	фиброзно	ткиво,	крвни	садови,	или	друго	потпорно	
ткиво	на	телото.		
	
Менопауза	
Време	 кога	 овариумите	 на	 жената	 престануваат	 да	 создаваат	 хормони	 и	 менструацијата		
сопира.	 Природната	 менопауза	 се	 случува	 околу	 50.	 година.	Жената	 е	 во	 менопауза	 кога	 во	
период	 од	 12	 последователни	 месеци	 нема	 менструација.	 Симптомите	 на	 менопауза	
вклучуваат	 топли	 бранови,	 промени	 на	 расположението,	 ноќно	 потење,	 вагинална	 сувост,	
проблеми	со	концентрацијата	и	неплодност.		
	
Метастаза	
Проширување	на	карциномот	од	еден	дел	на	телото	до	друг.	Тумор	формиран	од	клетките	кои	
се	 прошириле	 се	 нарекува	 метастатски	 тумор	 или	 метастаза.	 Метастатскиот	 тумор	 содржи	
клетки	кои	се	слични	на	оние	во	оригиналниот	тумор.		
	
Миокарден	инфаркт	
Миокардниот	инфаркт	или	срцев	удар	значи	 	прекин	во	крвоснабдувањето	на	дел	од	срцето,	
што	 предизвикува	 смрт	 на	 клетките.	 Ако	 се	 остави	 нелекуван,	 срцевиот	 удар	 може	 да	
предизвика	сериозно	оштетување	на	срцевиот	мускул	или	да	предизвика	смрт.		
	
Митоза	
Процес	 со	кој	единечна	родителска	клетка	 се	дели	за	да	 се	добијат	две	клетки	ќерки.	Секоја	
клетка	 ќерка	 	 добива	 комплетен	 сет	 на	 хромозоми	 од	 родителската	 клетка.	 Овој	 процес	 му	
овозможува	на	телото	да	расте	и	да	ги	замени	клетките.		
	
Мултидисциплинано	мислење	
Пристап	 за	 планирање	 на	 третман	 при	 кој	 повеќе	 лекари,	 кои	 се	 експерти	 во	 различни	
специјалности	(дисциплини)		ги	разгледуваат	и	дискутираат	медицинските	состојби	и	опциите	
за	 третман	 кај	 пациентот.	 При	 лекувањето	 на	 карцином,	 мултидисциплинарното	 мислење	
може	 да	 вклучи	 и	 медицински	 онколог	 (кој	 обезбедува	 лекување	 за	 карциномот	 со	 лекови)	
хируршки	онколог		(кој	врши	хирурко	лекување	на	карциномот)	и	радијациски	онколог		кој	го	
лекува	карциномот	со	радијација).	Исто	така	се	нарекува	панел	за	лекување	тумори.		
	
Невропатија	
Се	однесува	на	било	која	болест	во	нервниот	систем.	Ова	го	вклучува	мозокот,	рбетниот	столб	
и	нервите.	 
	
Неинвазивно	
Карциномот	не	се	проширил	надвор	од	слојот	на		клетки	во	кои	се	развил.		
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Неоадјувантна	терапија		
Се	дава	третман	кој	се	дава	како	прв	чекор	за	намалување	на	туморот	пред	главниот	третман,	
кој	 е	 вообичаено	 хируршкиот	 зафат.	 Примерите	 на	 неоадјувантната	 терапија	 вклучуваат	
хемотерапија*,	радијациона	терапија	и	хормонска	терапија.	Тоа	е	вид	на	индукциона	терапија.	
	
Оксигенотерапија	
Лекувањето	 	 при	 кое	 се	 користи	 кислородна	боца	или	машина	наречена	 компресор	 за	да	 се	
даде	кислород	на	луѓето	со	проблеми	со	дишењето.	Може	да	се	користи	преку	цевка	која	води	
до	носот,	маска	или	шатор.	Екстра	кислородот	се	вдишува	заедно	со	нормалниот	воздух.	Исто	
така	се	нарекува	дополнителна	кислородна	терапија.		
	
Остеонекроза	
Болест	каде	коскеното	ткиво	одумира	заради	пореметено	доставување	на	крв	
	
Остеопороза	
Состојба	која	се	карактеризира	со	намалување	на	коскената	маса	и	густина,	која	предизвикува	
кршливост	на	коските.		
	
Паклитаксел	
Лек	кој	се	користи	за	третман	на	карцином	на	дојка,	карцином	на	овариуми,	и	Капоши	сарком	
поврзан	 со	 СИДА.	 Се	 користи	 и	 заедно	 со	 други	 лекови	 за	 да	 се	 третира	 не-ситноклеточен	
карцином	на	бели	дробови.	Паклитакселот	исто	така	се	проучува	и	за	третман	на	други	видови	
на	карцином.	Тој	го	блокира	растот	на	клетките	со	сопирање	на	делбата	на	клетките	и	може	да	
ги	убие	канцерозните	клетки.	Тој	е	еден	вид	на	антимитотичен	агенс.	Се	нарекува	и	Taxol.		
	
Палпација	
Допир	 на	 дојката	 или	 други	 делови	 со	 прстите,	 со	 нежно	 движење	 на	 прстите	 за	 да	 се	
почувствува	конзистенцијата	на	ткивото.	
	
Пертузумаб	
Антиканцерски	лек	 кој	 се	 користи	 за	да	 се	 третира	HER2-позитивен	метастатски	карцином	на	
дојка,	ако	пациентот	претходно	не	примил	анти-HER2	терапија	или	хемотерапија	за	метастатска	
болест.	Треба	да	се	користи	заедно	со	трастузумаб	и	доцетаксел.	
	
Прогестерон	рецептор	позтивиен	
Ги	опишува	клетките	кои	имаат	протеин	*	за	кој	се	врзува	хормонот	прогестерон.	Канцерозните	
клетки		кои	се	прогестерон	рецептор	позитивни	имаат	потреба	од	прогестерон	за	да	растат	и	ќе	
престанат	 да	 растат	 кога	 се	 третираат	 со	 хормони	 кои	 го	 блокираат	 врзувањето	 на	
прогестеронот.	Исто	така	се	нарекува	PR+.		
	
Прогноза	
Веројатниот	исход	или	тек	на	болеста;	веројатност	за	опоравување	или	рекуренција	*.	
	
Протеини	
Основни	хранливи	материи	кои	се	состојат	од	аминокиселини.	Тие	се	основни	за	функционирање	
на	многу	оранизми	вклучително	и	човечкото	тело.	Тие	се	одговорни	за	транспорт	и	комуникација	
меѓу	клетките,	за	хемиските	промени	и	исто	така	ја	одржуваат	структурата	на	клетките.		
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Пролиферација	
Пораст	на	бројот	на	клетки	како	резултат	на	растот	и	делбата	на	клетките	
	
Профил	на	генска	експресија	
Информации	 за	месенџер	 РНК	 кои	 се	 создадени	 во	 различни	 клеточни	 типови.	 Профилот	 на	
генската	експресија	може	да	се	користи	за	наоѓање	и	дијагноза	на	болест	или	состојба	и	да	се	
види	колку	добро	телото	одговара	на	третман.	Профилите	на	генската	експресија	може	да	се	
користат	во	персонализираната	медицина.		
	
Профилактичка	хирургија	
Мастектомија	 	 спроведена	 кај	 пациентите	 со	 висок	 ризик	 за	 развој	 на	 карцином	 на	 дојка	 и	
вообичаено	направена	на	обете	дојки	(билатерално).		
	
Радиолошки	испитувања	
Тестови	кои	користат	технологија	на		визуелизација	(како	што	е	радиографија,	ехосонографија	
*,	 компјутеризирана	 томографија*	 и	 нуклеарна	 медицина)	 за	 да	 се	 визуелизираат	
органи,структури	и	ткива	во	текото	за	да	се	дијагностицираат	и	лекуваат	болести.		
	
Радиотерапија	
Терапија	во	која	се	користи	радијација	за	третман	на	карциномот	,	која	е	секогаш	ориентирна	
кон	специфичната	локација	на	карциномот.		
	
Рекуренција	
Карциномот	кој	се	појавил	повторно,		обично	по	одреден	период	на	време	во	кој	карциномот	
не	 може	 да	 се	 открие.	 Карциномот	 може	 да	 се	 врати	 на	 истото	 место	 како	 првичниот	
(примарен)	тумор	или	на	друго	место	во	телото.	Исто	така	се	нарекува	рекурентен	карцином.		
	
Релапс	
Враќање	на	знаците	и	симптомите	на	карциномот	по	период	на	подобрување.	
	
Рентгенски	зраци	
Рентгенските	 зраци	 се	 форма	 на	 зрачење	 кое	 се	 користи	 за	 да	 се	 направат	 слики	 од	
внатрешноста	 на	 предметите.	 	 Во	 медицината,	 рентген	 зраците	 често	 се	 користат	 за	 да	 се	
направат	слики	од	внатрешноста	на	телото.			
	
Ризик	фактор	
Нешто	 што	 ја	 зголемува	 можноста	 за	 развој	 на	 болест.	 Некои	 примери	 на	 ризк	 фактори	 за	
карцином	 се	 возраста,	 семејна	 анамнеза	 на	 одредени	 карциноми,	 употреба	 на	 тутун,	
изложеност	на	радијација	или	одрдени	хемикалии,	инфекција	со	одредени	видоив	на	вируси	и	
или	бактерии	и	одредени	генетски	промени.		
	
Системска	терапија/третман	
Третман	 со	 користење	 на	 супстанци	 кои	 патуваат	 низ	 крвотокот	 достигнувајќи	 и	 засегајќи	 ги	
клетките	во	целото	тело.		
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Следење	
Следењето	 на	 здравјето	 на	 пациентот	 во	 одредено	 време	 по	 третманот.Ова	 подразбира	
водење	 сметка	 за	 луѓето	 кои	 учествуваат	 во	 одредена	 клиничка	 студија	 или	 клиничко	
испитување	во	одредено	време,	во	тек	на	студијата	и	по	завршување	на	студијата.	
	
Стадиум		
Опис	на	туморот	заснован	на	тоа	колку	абнормално	личи	карциномското	ткиво	под	микроскоп	
и	колку	брзо	е	веројатно	дека	карциномот	ќе	расте	и	ќе	се	шири.	Системите	за	класификација	
на	стадиумите	се	различни	за	секој	вид	на	карцином.		
	
Стадиуми	
Спроведување	 на	 испитување	 и	 тестови	 за	 да	 се	 согледа	 степенот	 на	 карциномот	 во	 телото,	
особено	дали	болеста	се	проширила	од	првичното	место	до	други	делови	на	телото.	Важно	е	
да	се	знае	стадиумот	на	болеста	за	да	се	планира	најдоброто	лекување.		
	
Сцинтиграфија	
Процедура		со	која	се	добиваат	слики	(скенови)	на	структури	во	телото,	вклучително	и	области	
каде	 постојат	 карциномски	 клетки.	 Сцинтиграфијата	 се	 користи	 за	 да	 се	 дијагностицира,	
класифицира	 и	 следи	 болеста.	Мала	 количина	 на	 радиоактивен	 материјал	 (радионуклид)	 се	
инјектира	 	 во	 вена	 или	 се	 голта.	 Различните	 радионуклиди	 патуваат	 низ	 крвта	 во	 различни	
органи.	Машината	со	специјална	камера	се	движи	над	телото	на	пациентот	кој	лежи	на	масата	
и	го	детектира	видот	на	радијација	кој	го	зрачат	радионуклеидите.		Компјутерот	создава	слика	
на	 областите	 каде	 радионуклеидот	 се	 насобира.	 Тие	 области	може	да	 содржат	 карциномски	
клетки.	Исто	така	се	нарекува	радионклидно	скенирање.	
		
Таксан	
Тоа	 е	 вид	 на	 лек	 кој	 го	 блокира	 клеточниот	 раст	 со	 запирање	 на	 митозата	 *	 (делбата	 на	
клетките).	Таксаните	интерферираат	со	микротубулите	(клеточни	структури	кои	помагаат	да	се	
придвижат	 хромозомите	 во	 текот	 на	 митозата).	 Тие	 се	 користат	 за	 третман	 на	 карцином.	
Таксанот	е	вид	на	митотичен	инхибитор	и	вид	на	антимикротубулен	агенс.	
	
Тамоксифен	
Лек	 што	 се	 користи	 за	 да	 третираат	 одредени	 видови	 на	 карцином	 на	 дојка	 кај	 жените	 и	
мажите.	 Исто	 така	 се	 користи	 за	 да	 се	 	 превенира	 карцином	 на	 дојка	 кај	 жените	 кои	 имаат	
дуктален	карцином	 in	situ	 (абнормални	клетки	во	каналите	на	дојката)	 	и	кај	жени	кои	имаат	
висок	ризик	за	развој	на	карцином	на	дојка.	Тамоксифенот	се	испитува	и	за	лекување	на	други	
видови	на	карцином.	Тој	ги	блокира	ефектите	на	хормонот	естроген		во	дојката.	Тамоскифенот	
е	вид	на	естроген.	Исто	така	се	нарекува	тамоксифен	цитрат.		
	
Трастузумаб	
Активната	супстанца	на	Herceptin®,	трастузумаб	,	е		моноклонално	антитело.	Трастузумабот	е	
креиран	 така	 што	 може	 да	 се	 закачат	 за	 HER2*.	 Со	 закачувањето	 за	 HER2,	 трастузумабот	 ги	
активира	 клетките	 на	 имуниот	 систем	 кои	 ги	 убиваат	 	 туморските	 клетки.	 Трастузумбот	 ги	
запира	 HER2	 продуцирачките	 сигнали	 кои	 предзвикуваат	 раст	 на	 туморските	 клетки.	 Околу	
една	четвртина	од	карциномите	на	дојка	и	една	петина	од	карциномите	на	желудникот	имаат	
преголема	експресија	на	HER2.	
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Овој	документ	е	обезбеден	од	стана	на	Anticancer	Fund	со	дозвола	на	ЕЗМО.	
Информациите	во	овој	документ	не	ја	заменуваат	медицинската	консултација.	Тие	се	само	за	лична	употреба	и	не	може	да	се	
модифицираат,	репродуцираат	или	дисеминираат	на	било	кој	начин	без	писмена	дозвола	од	ESMO	и	Anticancer	Fund.		

Тројно	негативен	карцином	на	дојка	
Ги	опишува	клетките	на	карцином	на	дојка	што	немаат	естрогенски,	прогестеронски	рецептори	
или	 голема	 количина	 на	 HER2*/neu	 протеини*.	 Исто	 се	 нарекува	 ER-негативен	 PR-негативен	
HER2*/neu-негативен	и	ER-PR-HER2*/neu-.	
	
Тромбоцити	
Мали	клеточни	фрагменти	кои	играат	фундаментална	улога	во	формирањето	на	крвните	згрушоци.	
Пациентите	со	мал	број	на	тромбоцити	имаат	ризик	за	тешко	крварење.	Пациентите	со	висок	борј	
на	 тромбоцити	 имаат	 ризик	 од	 тромбоза,	 формирање	 на	 крвни	 коагулуми	 кои	 можат	 да	 ги	
блокираат	крвните	садови	и	да	резултираат	во	мозочен	удар	или	други	тешки	состојби,	а	исто	така	
може	да	имаат	ризик	од	тешко	крварење	заради	дисфункција	на	тромбоцитите.		
	
Флуоресцентна	In	Situ	хибридизација(FISH)	
Техника	 која	 ја	 користат	 патолозите	 за	 да	 откријат	 промени	 на	 гените	 и	 хромозомите.	
Уникатните	промени	на	гените	или	хромозомите	можат	да	се	откријат	со	FISH	и	да	му	помогнат	
на	патологот	да	дознае	кој	вид	на	карцином	го	има	пациентот.	
	
FSH	
Хормон	 од	 хипофизата.	 Кај	 жени	 тој	 дејствува	 на	 овариумите	 за	 да	 предизвика	 раст	 на	
фоликулите	 и	 јајце	 клетките.	 Кај	 мажи,	 дејтвува	 на	 тестисите	 за	 создавање	 сперма.	 Исто	 се	
нарекува	фолкулостимулирачки	хормон	и	фолитропин.		
	
Фулвестрант	
Лек	кој	се	користи	за	третман	на	одредени	видови	на	карцином	на	дојка	кај	постменопаузни	
жени.	 Тој	 е	испитуван	и	 во	 третман	на	други	 видови	на	 карцином.	Фулвестрантот	 ја	 блокира	
естрогенската	активност	во	телото	и	е	вид	на	антиестроген.		
	
Хемотерапија	
Вид	на	третман	кај	карциноми	при	што	се	користат	лекови	кои	ги	убиваат	канцерозните	клетки	
и/или	им	го	ограничуваат	растењето.	Овие	лекови	вообичаено	се	даваат	на	пациентот	со	бавна	
инфузија	во	вена	но	може	да	се	дадат	и	преку	уста,	со	директна	инфузија	во	екстремитетот	или	
со	инфузија	во	црниот	дроб,	според	локацијата	на	карциномот.		
	
HER2	
Протеин*	вклучен	во	нормалниот	клеточен	раст.	Се	наоѓа	во	некои	видови	карцинозни	клетки	
вклучително	 и	 дојки	 и	 овариуми.	 Канцерозните	 клетки	 отстранети	 од	 телото	 може	 да	 се	
тестираат	 за	 присуство	 на	 HER2/neu	 за	 да	 се	 помогне	 за	 одлука	 за	 најдобриот	 вид	 на	
третман.HER2/neu	 е	 вид	 на	 рецептор	 тирозин	 киназа.	 Се	 нарекува	 и	 c-erbB-2,	 хуман	 EGF	
рецептор	2,		и	хуман	епидермален	фактор	на	раст	рецептор2.	
	
Хиперкалцемија		
Повисоко	од	нормално	ниво	на	калциум	во	крвта.	Некои	видови	на	карцином	го	зголемуваат	
ризикот	од	хиперкалцемија.		
	
Хистолошки	вид	
Категоријата	во	која	е	групиран	туморот,	според	карактеристиките	на	неговите	клетки	и	други	
структури	под	микроскоп.	.	
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Овој	документ	е	обезбеден	од	стана	на	Anticancer	Fund	со	дозвола	на	ЕЗМО.	
Информациите	во	овој	документ	не	ја	заменуваат	медицинската	консултација.	Тие	се	само	за	лична	употреба	и	не	може	да	се	
модифицираат,	репродуцираат	или	дисеминираат	на	било	кој	начин	без	писмена	дозвола	од	ESMO	и	Anticancer	Fund.		

Хистопатологија	
Испитувањето	и	студијата	на	ткивата	и	клетките	со	употреба	на	микроскоп.	Ткивото	добиено	со	
биопсија	или	операција	се	става	во	фиксатив	и	се	пренесува	во	лабораторија.	Таму	се	сече	на	
тенки	пресеци,	се	бои	со	различни	бои	и	се	проучува	под	микроскоп.	Хистопатологот	е	лекар	
кој	ги	интерпретира	пресеците	на	ткивото	вклучително	и	туморското	ткиво.		
	
Хормонски	одговор	
Во	онкологијата,	опишува	карцином		кој	одговара	на	хормонски	третман.		
	
Хормонски	рецептор	
Клеточен	 протеин*	 кој	 врзува	 специфичен	 хормон.	 Хормонскиот	 рецептор	 може	 да	 биде	 на	
површината	 на	 клетката	 или	 во	 клетката.	 Многи	 промени	 се	 случуваат	 во	 клетката	 откако	
хормонот	ќе	се	врзе	за	рцепторот.		
	
Хромогена	ин	ситу	хибридизација	(CISH)	
Тоа	е	лабораториски	тест	во	кој	означената	комплементарна	низа	на	ДНК	или	РНК	создадена	
во	лабораторија		се	користи	за	локализирање	на	специфична	ДНК	или		РНК	секвенца	во	ткивен	
примерок.	ДНК		и	РНК	се	составни	делови	на	клетката	кои	се	вклучени	во	создавање	протеини	
и	пренос	на	генетски	информации.	Овој	метод	се	користи	за	откривање	на	карактеристиките	и	
абнормалностите	 на	 ДНК,	 која	 го	 формира	 делот	 на	 хромозомите,	 дури	 и	 бројот	 на	
хромозомите.		
CISH	е	алтернатива	на	друг	тест	наречен	флуоресцентна	in	situ	хибридизација*	(FISH).		
	
Целна	терапија/третман	
Видот	 на	 третманот	 кој	 користи	 лекови	 или	 други	 супстанци,	 како	 што	 се	 моноклонални	
антитела,	 за	да	се	одредат	и	нападнат	конкретни	карцинозни	клетки.	Целната	терапија	може	
да	има	помалку	несакани	ефекти	од	другите	типови	на	третман	за	кациномот.		
	
Циклофосфамид	
Лек		што	се	користи	за	третирање	на	многу	видови	на	карцином	и	се	проучува	во	третманот	на	
други	видови	на	карцином.	Се	користи	за	 третман	на	некои	видови	на	бубрежни	болести	кај	
деца.		Циклофосфамдиот	се	врзува	за	ДНК	во	клетките	и	може	да	ги	убие	карцинозните	клетки.	
Тој	е	вид	на	алкилирачки	агенс.	Се	нарекува	и	CTX	и	Cytoxan.	
	
Црвени	крвни	клетки	
Најчестиот	 тип	 на	 крвни	 клетки.	 Заради	 нив	 крвта	 има	 црвена	 боја.	 Главната	 функција	 е	
транспорт	на	кислород.		
	



ESMO / Anticancer Fund водичите се направени да им помогнат 
на пациентите, нивните роднини и давателите на грижа да ја 
разберат природата на различните типови карциноми и да ги 
проценат најдобрите достапни тераписки опции. Медицинските 
информации објаснети во Водичите за пациенти се засновани 
врз ESMO клиничките упатства, кои се дизајнирани да ги водат 
онколозите во дијагноза, следење и терапија на различни 
типови на карцином. Овие водичи се направени од Anticancer 
Fund во тесна соработка со ESMO работните групи: ESMO 
Guidelines Working Group и ESMO Cancer Patient Working Group. 

За повеќе информации ве молиме посетете ги 
www.esmo.org и www.anticancerfund.org.

www.anticancerfund.org www.esmo.org




