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Напреднат
рак на дојка 

(нКД)

Ран
карцином
на дојка

(рКД)

Повеќе лекови може
да бидат потребни за:

• борба против болеста
• справување со симптомите

•  балансирање на
несаканите ефекти

По третман, повеќето пациенти
регуларно прават мамографија

(преглед на дојката со х-зраци)
за да се проверат знаците

за повторна појава
           на ракот

рКД

Третман на ран карцином на дојка

Следење на
ран карцином на дојка

нКД
Напреднат карцином
на дојка
Во некои случаи, паци-
ентите се дијагности-
цираат со напреднат
карцином на дојка
(ракот се проширил во
други органи од телото)3

Ран карцином на дојка
Најголем  дел од паци-
ентите се дијагности-
цирани со ран
карцином на дојка

 

(ракот не се проширил
надвор од дојката и/или
лимфните јазли)3

 
 

од пациентите кои првобитно
биле дијагностицирани со ран
карцином на дојка ќе развијат
напреднат карцином на дојка10

Дури и по третманот

~1/3

Третман пред операција (неоадјувантен)8

Неоадјувантни и адјувантни третмански опции може
да вклучуваат:

• Го намалува туморот
• Ја олеснува или ја овозможува операцијата
• Може да овозможи поштедна операција

на дојката

Операција9

• Главен третман за ран карцином на дојка
• Можни процедури:

- Лампектомија - се отстранува само грутката
- Квадрентектомија - се отстранува

~1/4 од дојката
- Мастектомија - се отстранува целата дојка

Третман после операција (адјувантен)8

• Потенцијално ги убива преостанатите
клетки на ракот

• Ги намалува шансите за повторна појава
на ракот

Радиотерапија

Хемотерапија

Хормонална
терапија

Таргетирани
терапии

Ран карцином на дојка

Цел: излекување

Цел: излекување

Потенцијално
излечив7

Ракот на дојка може да се категоризира
во три типа врз основа на присуството

на абнормални количини на специфични
рецептори (протеини) на површината

на туморските клетки.6

80%

ТИПОВИ НА РАК НА ДОЈКА

Хормон рецептор 
позитивен (HR+)
Премногу изразено присуство
на естроген рецептори (ЕR) и/
или прогестерон рецептори (PR)

Хуман епидермален фактор
на раст рецептор 2
(HER2)-позитивен
Премногу HER2 рецептори

10–
20%

15–
20%

Тројно негативен рак на
дојка (TНКД)
Отсуство на абнормални
количини на ER, PR или на
HER2 рецептори

Од дијагноза до третман:
Да се разбере ракот на дојка

ТРЕТМАНСКИТЕ ОДЛУКИ СЕ БАЗИРААТ НА:

КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА БОЛЕСТА И ПАЦИЕНТОТ

ПРЕТХОДНА ТРЕТМАНСКА ИСТОРИЈА

ПРЕФЕРЕНЦАТА НА ПАЦИЕНТОТ И НА ЛЕКАРОТ

ЗНАЦИТЕ ВКЛУЧУВААТ2

Грутка или
оток на дојката
или под
пазувите 

Промена во
големината,
обликот или
текстурата на
кожата на дојката

Промена на
брадавицата,
пр. повлекување
навнатре, осип
или исцедок

БОЛКА ВО ГРАДИТЕ,
КАШЛИЦА И ГУБЕЊЕ

НА ВОЗДУХ

ПРОГРЕСИВНА
ГЛАВОБОЛКА,

ГАДЕЊЕ И ПОВРАЌАЊЕ

• Стадиум
Прогнозата станува полоша како
што ракот напредува (се шири).
Важно е да се дијагностицира и
да се лекува што е можно порано!3

• Тип
Различни типови на тумор имаат
различни биолошки одлики и
прогнози, на пр. HER2-позитивниот
рак на дојка е агресивен. Доколку
не се третира, пациентите имаат 
помали шанси за преживување и 
доаѓа до побрзо влошување на 
болеста отколку било кој друг тип 
на рак на дојка.4

 

Важно е да се одреди типот и
стадиумот на ракот на дојка. Ова ќе
го одреди видот на терапијата и
прогнозата:

ДИЈАГНОЗА

СИМПТОМИ 11

Симптомите на напреднат карцином на дојка
може да се менуваат зависно од тоа каде се
проширил ракот. Некои симптоми кои вообича-
ено се поврзани со напреднатиот карцином на
дојка може да вклучуваат:

ТЕШКА,
ПРОГРЕСИВНА

БОЛКА ВО КОСКИТЕ 

АБДОМИНАЛНА
БОЛКА И

ГУБЕЊЕ НА АПЕТИТ

• Првиот третман при напреднат карцином на
дојка е познат како „прволиниски третман“

• Кога иницијалниот третман престанува да
делува и ракот се влошува, на пациентите им
се дава друга третманска опција („второли-
ниски третман“)

• Пациентите може да примат и дополнителни
третмански линии како што се влошува
нивната состојба.

Wolff AC, et al. J clin Oncol. 2013;31(31):3997-4013.

11.

милиони луѓе

во светот се соочуваат со

сознанието дека им е

дијагностициран рак

         
         

         
         

    на дојка.1

Цел
: да се помогне на пациентите

да живеат подолго истовремено

зачувувајќи го квалитетот на живот

што е можно подолго.
Третман на напреднат карцином на дојка

нКД

нКД


