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Много пациенти разглеждат живота с метастатичен 
рак на гърдата (МРГ) като пътешествие - 
пътешествие с медицински и емоционални 
предизвикателства.

По време пътешествието може би ще трябва да 
вземате решения за промени в живота си в момент, 
когато се опитвате да се примирите емоционално с 
всички промени, които носи ракът. Изследванията, 
лечението и въздействието на Вашата диагноза 
върху хората около Вас, могат да бъдат много 
натоварващи.

През първите дни или седмици след поставяне 
на диагнозата MРГ вероятно ще попаднете в 
емоционална въртележка и може да е трудно 
да разсъждавате ясно и да правите избор без 
съмнения. Това е етап, през който много жени като 
Вас трябва да преминат, преди да достигнат до 
точката, в която да са в състояние да възприемат 
по-добре диагнозата си и да овладеят ситуацията 
до известна степен. Дори и в най-трудните моменти 
от пътешествието, все пак можете донякъде да 
контролирате начина, по който се справяте със 
заболяването и с емоционалните и практическите 
въпроси, породени от него.

ВЪВЕДЕНИЕ

Метастатичен рак на гърдата (МРГ) е рак в IV стадий,
който се е разпространил извън гърдата в други части на тялото.
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Разбиране на 
метастатичния рак 
на гърдата при жени 
в менопауза



Метастатичният рак на гърдата (МРГ) се различава в много отношения от ранните 
стадии на рак на гърдата. В напредналите стадии на болестта възможностите 
за лечение и целите са много различни. Жените с МРГ имат уникални нужди в 
сравнение с жените с рак на гърдата в ранен стадий на заболяването.

При МРГ редовното лечение става част от ежедневните Ви занимания и най-
вероятно ще заеме голяма част от живота Ви. В този етап от пътешествието 
целта на лечението е да се получи максимален контрол над болестта с най-малко 
нежелани реакции.

По-нататък в тази брошура се разглежда лечението, 
но преди това – ето информация за това какво става 
в тялото Ви, когато имате рак на гърдата.
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Какво представлява ракът на гърдата?

Гърдата се състои от мастна тъкан, каналчета, 
кръвоносни и лимфни съдове и лобули. В лобулите се 
образува кърмата по време на кърмене, която след това 
се пренася по каналчетата от лобулите към зърното. И 
лобулите, и каналчетата са заобиколени с мастна тъкан.

Кръвоносните съдове доставят кръв от и към гърдата, 
а лимфните съдове отвеждат лимфата от гърдата до 
малки органи, наречени лимфни възли. Има групи 
лимфни възли в близост до гърдата под мишницата, над 
ключицата и в гръдния кош, както и на други места в 
тялото.

лимфни възли

лимфни съдове

лобули

каналчета

стена на гръдния кош

мастна 
тъкан

6



Доброкачествени тумори:
  Могат да бъдат отстранени и обикновено не се 
появяват отново
  Не проникват в околните тъканите
  Не се разпространяват в други части на 
организма

Злокачествени тумори:
  Често могат да бъдат отстранени, но понякога се 
появяват отново

  Могат да проникнат в близките органи и тъкани 
(като стената на гръдния кош)

  Може да се разпространят в други части на 
организма

Ракът на гърдата възниква, когато увредени клетки в гърдата започват патологично да се разрастват и 
да се делят безконтролно. Ако неовладяното нарастване на тези клетки продължи, те могат да образуват 
тумор - група клетки с нарушена функция.

Туморите могат да бъдат доброкачествени (не са опасни за здравето Ви) или злокачествени (възможно е 
да са опасни).

Доброкачествените тумори не се считат за ракови - техните клетки растат бавно и не се разпространяват 
в други части на организма. Злокачествените тумори са ракови. Ако не се лекуват, злокачествените 
клетки се разпространяват извън първоначалния тумор в други части на организма.

Ракът на гърдата е злокачествен тумор, който се развива от клетки в гърдата.
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При рак на гърдата стадият определя до каква степен е нараснал ракът и къде се е разпространил, което също 
се нарича прогресиране на заболяването.

Напреднал стадий на рак на гърдата

Стадий IIIA може да се дефинира по два различни начина. Първият начин е, ако размерът 
на тумора не е голям, но ракът се е разпространил в много аксиларни (разположени под 
мишницата) лимфни възли или лимфни възли в близост до гръдната кост. Вторият начин е, ако 
туморът е голям, но има слабо разпространение в лимфните възли.

Стадий IIIB описва напреднал рак на гърдата, при който туморът се е разпространил в стената на 
гръдния кош или кожата на гърдата, като може да е достигнал или не лимфните възли.

Стадий IIIC описва рак, който се е разпространил в лимфните възли под или над ключицата, 
в много аксиларни лимфни възли или в лимфните възли в близост до гръдната кост. Туморът 
може да бъде с всякакъв размер.

Стадий IV
МРГ, известен също като рак на гърдата в IV стадий, е най-напредналият стадий на рак 
на гърдата и означава, че ракът се е разпространил, или с други думи метастазирал, от 
първоначалното си местоположение в гърдата, покрай близките лимфни възли, в други органи 
на тялото. Областите, в които ракът се е разпространил (метастазирал) извън гърдата, се 
наричат метастази.
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Защо се разпространява ракът

Често при рак на гърдата има
метастази в костите, белия дроб,

черния дроб и мозъка.

Кръвният поток от повечето органи на тялото 
преминава от органа към капилярите в 
белите дробове. Затова не е изненадващо, че 
белите дробове са много обичайно място за 
разпространение на рака.

Кръвта преминава и през капилярите на черния 
дроб преди да се върне към сърцето и след 
това към белите дробове. Затова често ракът се 
разпространява в черния дроб.
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Може да Ви е поставена диагноза МРГ като първа 
диагноза, без да имате анамнеза за рак на гърдата. 
По-често обаче диагнозата МРГ се поставя при 
рецидив (нова поява) на диагностициран по-рано 
рак на гърдата.

Рецидивиращият рак е вид рак, който се е появил 
отново след определен период от време, през 
който не се е откривал. Дори когато изглежда, че 
ракът е изчезнал напълно, заболяването може да се 
появи отново, защото неоткрити ракови клетки са 
останали някъде в организма след лечението.

Ракът на гърдата може да се появи отново, след 
прилагане на първото лечение, например операция 
със или без адювантна терапия. Адювантна терапия 
е термин, с който се назовава всяко лечение, 
което се прилага след операция, облъчване или 
химиотерапия. Хормоналното лечение е често 
прилаган вид адювантна терапия.
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Видът на симптомите и това колко 
често се появяват зависи от размера и 
местоположението на метастазите.

Някои жени с метастатични тумори нямат 
симптоми, техните метастази се откриват 
чрез рентгенова снимка или други обичайни 
изследвания.

Често срещани признаци на МРГ

Признаци и симптоми на 
метастатичен рак на гърдата

Място на метастазите Symptoms
Кости •  Болка в гърба, костите или 

ставна болка, продължаваща 
повече от две или три седмици

• Счупване на костите
•  Изтръпване или слабост в 

определена част на тялото
•  Промени в уринирането или 

дефекацията

Място на метастазите Symptoms
Мозък • Главоболие

• Промени в зрението
• Загуба на равновесие
• Гадене
• Гърчове

Бял дроб • Кашлица
• Проблеми с дишането / задух
• Болки в гърдите

Черен дроб •  Стомашна болка, която 
продължава и се влошава с 
течение на времето

•  Пожълтяване на кожата 
(жълтеница)

•  Подуване на корема или тежест 
в корема
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Стандартни изследвания
Освен пълният физикален преглед, Вашият лекар 
може да използва няколко различни изследвания, за 
да провери дали Вашият рак на гърдата има метастази 
и да разбере какъв тип рак на гърдата имате.

Изследвания на кръв и тъкани
•  Често се правят изследвания на кръв, за да се 

изследва причината за симптоми като умора, 
слабост, повишена температура, кръвонасядане 
или загуба на тегло. Кръвни изследвания, чрез 
които се определят нивата на вещества в кръвта 
или някои туморни маркери, могат да покажат 
къде в организма се е разпространил ракът

•  Биопсията представлява вземане и изследване 
на малка проба от тумора, за да се определят 
важни характеристики на метастазите като 
състояние на рецепторите за хормони, например 
на раковото Ви заболяване

Образна диагностика
•  Чрез рентгенова снимка на гръдния кош 

се определя дали ракът на гърдата се е 
разпространил към белия дроб

•  Компютърна томография (КТ) често се използва 
за търсене на метастази в областта на гърдите 
или корема/таза

•  При ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) се 
получава изображение на тялото с помощта 
на магнити вместо с рентгенови лъчи. Вашият 
лекар може да използва ядрено-магнитен 
резонанс, за да види дали или къде ракът се 
е разпространил извън гърдата, а също и при 
търсене на тумори в главния и гръбначния 
мозък

•  Чрез костна сцинтиграфия се определя дали 
ракът се е разпространил в костите

Диагностициране на  
метастатичен рак на гърдата
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Важно е да се знае видът на рака, 
тъй като това позволява на Вашия 
лекар да прецени от кои терапии 
ще се повлияете най-добре.

За да определи вида на рака на гърдата, който 
имате, Вашият лекар ще разгледа два основни 
фактора:

1. Състоянието на рецепторите Ви

2. HER2-състоянието Ви

И двете характеристики могат да бъдат 
изследвани, когато се вземе биопсия.

Видове метастатичен рак на гърдата
Има различни видове МРГ. Вашият лекар ще разгледа резултатите от 
биопсията Ви, за да определи какъв вид на рак на гърдата имате.
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Състояние на рецепторите за 
хормони
Клетъчните рецептори са специални молекули, 
разположени на повърхността на клетките и вътре 
в клетките на организма. Рецепторите служат като 
„антени” за клетката, като получават съобщения 
от вещества в кръвта като например хормони, а 
след това указват на клетката да направи нещо. 
Когато дадено вещество се свърже с определен 
рецептор, то може да активира определено действие 
в клетката.

Положителен за рецептори за 
хормони рак на гърдата
Клетките от рака на гърдата Ви може да имат или не 
рецептори за хормони на повърхността си. Ако тези 
рецептори присъстват на повърхността на Вашите 
раковите клетки, това означава, че всяка ракова 
клетка използва хормони (които по естествен път се 
образуват в организма), за да живее и расте. Този 
вид рак се нарича положителен за рецептори за 
хормони рак на гърдата.

Положителен за рецептори за
хормони рак на гърдата се среща при
около 2/3 от жените с рак на гърдата.

Има два вида рецептори за хормони:

1. Естрогенови рецептори (ЕР)

2. Прогестеронови рецептори (ПР)

Ако ракът има ЕР или ПР, той се нарича съответно 
положителен за естрогенови рецептори или 
положителен за прогестеронови рецептори.

Отрицателен за рецептори за 
хормони рак на гърдата
Отрицателният за рецептори за хормони рак 
на гърдата не се влияе от хормони (естроген и 
прогестерон) и не се нуждае от тези вещества,  
за да продължи да съществува.
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HER2-състояние
Генът HER2 създава HER2-рецептори върху клетките 
на гърдата. Обикновено тези рецептори помагат да се 
контролира как клетките в здравата гърда се делят 
и регенерират сами. Въпреки това, при около 25% от 
случаите на рак на гърдата, генът HER2 не функционира 
правилно и в резултат на това в клетките на гърдата се 
образуват твърде много HER2-рецептори. При наличие 
на твърде много HER2-рецептори клетките на гърдата 
растат и се делят неконтролируемо. Този вид рак на 
гърдата се нарича рак на гърдата, положителен за 
HER2-рецептори.

Възможно е поставената диагноза да бъде 
комбинация от състояния на рецепторите. Например 
може да бъде HER2-положителен или HER2- 
отрицателен и положителен или отрицателен за 
рецептори за хормони.

Тройно-отрицателен рак на гърдата 
При тройно-отрицателния рак на гърдата раковите 
клетки са отрицателни за рецептори за хормони и 
отрицателни за HER2-рецептори. Приблизително 
10% -20% от случаите на рак на гърдата са тройно 
отрицателни и този вид рак на гърдата обикновено се 
среща при по-млади жени.

Приблизително 1 от всеки 5 жени с рак
на гърдата има положителен за HER2-

рецептори рак на гърдата.

Когато са готови резултатите от лабораторните 
Ви изследвания, попитайте Вашия лекар какви 
са състоянията на рецепторите Ви за хормони 
и HER2 и ги запишете тук:

Моето състояние на рецепторите за хормони е:
 Положително
 Отрицателно

Моето състояние на  
HER2-рецепторите е:

 Положително 
 Отрицателно
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Цели на лечението



Въпреки че лечението на всяка жена е уникално, има 
2 общи цели при лечението на МРГ:

 1.  Контролиране на болестта и облекчаване на 
симптомите, причинени от рака

2.  Облекчаване или намаляване на дискомфорта от 
нежеланите реакции на лечението

Разбиране на целите на лечението
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До днес няма открит лек срещу МРГ, но съществуват лечения, които могат да 
помогнат да се контролира рака и да Ви осигурят повече време без прогресиране 
на заболяването (растеж и разпространение на рака).

Някои лечения могат да спрат растежа на туморите, да направят така, че те 
да растат по-бавно или да намалят размера си. Чрез спиране или забавяне на 
растежа на тумора, лечението може да облекчи симптомите на заболяването.

Ефективното лечение обаче може да има и нежелани реакции. За лечението на тези 
нежелани реакции, Вашият лекар може да използва палиативна терапия, която се 
фокусира върху подобряване на качеството Ви на живот.
Целите на палиативната терапия включват:2.

1.

• Облекчаване на болката
• Подобряване на дишането

• Облекчаване на депресията или тревожността
• Помощ при гадене и повръщане

Може едновременно да приемате и двата вида – лечение за контрол на 
заболяването и палиативно лечение. Често има повече от една възможност 
за лечение, така че е важно да информирате Вашия лекар за всяка проява 
на дискомфорт, която почувствате, така че той или тя да могат да направят 
лечението по-лесно за Вас.
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Отговорът към лечението се измерва с това дали 
туморът(-ите) изчезва (пълен отговор), намалява 
размера си (частичен отговор) или размерът остава 
същият (стабилно заболяване). Вашият лекар може 
да види промените в туморите чрез изследвания 
на кръв и техники за образна диагностика като 
например рентгенови снимки или скенер. Освен това 
Вашият лекар може частично да направи преценка 
на това как се повлиявате от лечението по това дали 
симптомите Ви се подобряват.

С течение на времето туморът Ви може да спре да 
реагира на лечението. Това се нарича резистентност 
към лечението и възниква, когато раковите клетки 
се научат да оцеляват въпреки действието на 
лечението. При МРГ резистентността е нормална 
реакция към лечението, която може да се очаква при 
всички пациенти. Времето на поява и степента на 
резистентност обаче са различни при всеки пациент, 
както и при отделните терапии.

Това, дали дадено лекарство спира 
да действа или не, е извън Вашия 
контрол и се определя от естествени 
биологични фактори.
За да станат раковите клетки отново чувствителни 
към ефекта от лечението, може да се наложи да 
преминете към терапия, която действа по различен 
начин от досегашното лечение, което прилагате, или 
сте прилагали.

Резистентност към лечението
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Отговор към лечението

Трудно е да се предскаже как Вашият конкретен вид рак ще реагира 
на лечението или кога е възможно да развиете резистентност. 
Лечението на всяка жена е различно и Вашето пътешествие може да 
направи неочаквани завои; темпото може да се забави или промени, 
с течение на времето може да възникнат нови проблеми и Вашите 
предпочитания и приоритети може да се променят.

20



Възможности за лечение



Има много възможности за избор на лечение при 
МРГ. Тези лечения могат да бъдат разделени на две 
категории:

1.  Системно (на цялото тяло) 
лечение на раковите клетки в 
целия организъм:
• Хормонална терапия
• Прицелна терапия
 Химиотерапия

2.  Локално лечение за 
метастази, които причиняват 
проблеми:
  Хирургична операция за облекчаване на 

натиска върху тъкани или стабилизиране на 
счупена кост

  Лъчетерапия

Възможности за лечение на 
метастатичен рак на гърдата

Всеки от тези видове лечение се разглежда по-нататък.
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Хормоналната терапия, наричана също ендокринна 
терапия, е основният избор за лечение при 
жени, които имат рак на гърдата, положителен 
за рецептори за хормони и се използва и като 
адювантно лечение, и при метастази.

Както е обяснено по-горе, Вашият 
лекар може да направи изследване 
за определяне на състоянието на 
рецепторите за хормони на тумора Ви, 
за да прецени дали ще се повлияете 
от този вид терапия.
Важно е да се отбележи, че хормоналната терапия 
за рак на гърдата не е същото като хормоно- 
заместителна терапия - терапия, която се използва 
за облекчаване на симптомите на менопаузата, при 
която жените приемат повече естрогени. Жените, 
на които е поставена диагноза рак на гърдата, не 
трябва да приемат хормоно-заместителна терапия.

Видове хормонална терапия
Има на разположение редица хормонални терапии. 
Лекарствата за хормонална терапия действат по 
различни начини. Видът хормонална терапия, която 
Вие и Вашият лекар ще изберете, зависи от няколко 
фактора, включително дали сте в пременопауза или 
менопауза. В това ръководство разглеждаме само 
варианта за жени в менопауза.

Вашият лекар може да избере дадена хормонална 
терапия на базата на хормоналните терапии, които 
е възможно вече да сте приемали. Ако Вашият 
рак расте или се разпространява (наричано също 
прогресиране на заболяването), докато приемате 
един вид хормонална терапия, Вашият лекар може 
да Ви предпише друг вид хормонално лечение.

Има 2 вида хормонални лекарства:
1.  Ароматазни инхибитори
2.  Антиестрогенни терапии

Системно лечение: хормонална терапия
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Ароматазни инхибитори
Ароматазните инхибитори спират образуването на естроген при жени в 
менопауза. Това означава, че има по-малко естроген за стимулиране на растежа 
на рак на гърдата, положителен за рецептори за хормони. 
Ароматазните инхибитори са таблетки, които обикновено се приемат веднъж 
дневно.

Антиестрогени: естрогенови блокери
Този вид хормонална терапия блокира ефекта на естрогените върху раковите 
клетки, като предотвратява свързването на естрогена към естрогеновите 
рецептори в клетките на рак на гърдата. Ако естрогенът не може да се свърже 
със своя рецептор в клетката, тя не може да получава сигнал от естрогена, 
че трябва да расте и да се дели. Съществуват антиестрогени, прилагани като 
таблетка веднъж дневно или месечна инжекция в здравно заведение.2.

1.
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Възможни нежелани 
лекарствени реакции при 
хормонална терапия
При всяко хормонално лечение има нежелани 
реакции; честите нежелани реакции могат да 
включват:

• Горещи вълни и нощно изпотяване
• Умора
• Вагинална сухота или течение
• Болка по време на секс
• Промени в настроението
• Леко гадене
• Скованост на ставите или болки в ставите
• Мускулни болки

Възможните сериозни нежелани реакции могат да
включват:

•  Костна загуба, която може да доведе до 
остеопороза и счупвания на костите

•  Кръвни съсиреци, които могат да доведат до 
инсулт

Винаги се консултирайте с Вашия лекар 
за всички нежелани реакции, които 
имате, защото може да има начини да 
се овладее този дискомфорт.
Ако Вашият лекар е обсъждал с Вас възможността 
за хормонална терапия или сте започнали
хормонална терапия, може да желаете да зададете
следните въпроси:
•  Хормоналната терапия подходяща ли е за мен?
• Защо е подходяща или защо не е?
• Как действа това лекарство?
•  Колко време ще трябва да приемам  

хормонална терапия?
• Кога и колко често ще трябва да я приемам?
•  Мога ли да приемам хормонална 

терапия заедно с други терапии?
• Какви са често срещаните нежелани реакции?
• Те краткосрочни ли са или дългосрочни?
•  Как може да се овладеят тези нежелани 

реакции?
• Как ще разбера дали лекарството действа?

?
Преди започване на каквато и да е нова терапия 
се консултирайте с Вашия лекар относно 
възможните рискове/ползи от лечението.
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За постменопаузални жени с положителен за 
рецептори за хормони метастатичен рак на 
гърдата, хормоналното лечение с ароматазни 
инхибитори е най-честият избор на лечение. С 
течение на времето, обаче, тази терапия може да 
спре да работи и ракът може да се върне или да 
се разпространи до ново място в тялото. Това се 
нарича прогресия на заболяването. Когато това 
се случи, се смята, че ракът става резистентен, 
”устойчив” на хормонално лечение.
При такива ракови заболявания на гърдата, 
които стават резистентни на определен вид на 
хормонална терапия (нестероидни ароматазни 
инхибитори), лекарството спира да работи.
Вече има възможност да се възвърне 
чувствителността на тумора към хормоналната 
терапия, като се смени вида ароматазен инхибитор 
(със стероиден ароматазен инхибитор) и се 
комбинира с прицелна терапия (m-TOR инхибитор).
Когато m-TOR инхибитор се предписва с 
хормонална противоракова терапия, това 
увеличава времето, през което терапията е 
ефективна и забавя прогресията на заболяването.

Добавянето на прицелна терапия с m-TOR 
инхибитор може да доведе до поява на някои 
нежелани реакции, типични за тази терапия: 

1.  Възпаление на белите 
дробове, което се нарича 
неинфекциозен пневмонит.

•  Кажете на Вашия лекуващ лекар или 
координационна сестра, ако имате някои от 
тези симптоми:
–  новопоявила се или влошаваща се кашлица; 
– задух
– болки в гърдите

2. Бъбречна недостатъчност. 
•  Лекарите са запознати с тази евентуална 

нежелана реакция, затова в началото на 
лечението и периодично след това ще 
извършват проследяване на бъбречната 
функция с различни лабораторни 
изследвания.
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3. Инфекции. 
•  При терапия с m-TOR инхибитор има вероятност 

да се развият инфекция като пневмония, или 
бактериални, гъбични или вирусни инфекции. 
Кажете на Вашия лекар или сестра веднага, ако 
имате повишена температура, втрисане или не 
се чувствате добре.

4.  Афти и язви на устната 
лигавица. Състоянието е 
известно като стоматит. 

•  Тази, иначе често срещана нежелана реакция 
от терапията, се профилактира лесно, ако се 
спазва добра устна хигиена. 

•  Редовни промивки на устата със сода за хляб, 
солена вода или други подходящи средства; 
Миене на зъбите и почистване с конец след 
всяко хранене и използване на леки пасти за 
зъби (напр. детски) и четки с мек косъм; Да 
се избягват средства, съдържащи алкохол, 
кислородна вода, йод. Да се избягват 
пикантни, кисели и солени храни.

•  Тъй като симптомите често настъпват рано, 
добре е пациентите да съобщават за тях 
своевременно, с цел ранно започване на 
лечението.

•  Информирайте лекуващия лекар при първа 
поява на признаци за дискомфорт в устата и/ 
или лезии, затрудняващи храненето и пиенето 
на течности.

Независимо на каква терапия сте, 
съобщавайте възможно най-скоро на 
Вашия лекар или медицинска сестра за 
странични ефекти, които предполагате 
че имате! Ако се забавите, те могат да се 
влошат. Лекуващият екип разполага с 
много изпитани и ефективни начини да Ви 
помогне да се справите със страничните 
ефекти, така че да може да останете на 
лечение възможно най-дълго и да се 
възползвате най-ефикасно от терапията!
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HER2-прицелна терапия
Един вид прицелна терапия, която съществува, е 
HER2-прицелната терапия. HER2-прицелната терапия 
действа, като пречи на клетките от рак на гърдата да 
получават или да изпращат важни сигнали, които са 
необходими за растежа им.

Бъдещето на прицелните 
терапии
Учените разработват нови методи за лечение, които 
са насочени към други основни характеристики на 
раковите клетки. В близко бъдеще вероятно ще е 
възможно да се използва комбинация от прицелни 
терапии за лечение на много от специфичните 
характеристики на раковите клетки, като например 
вида на рецепторите върху повърхността и вътре в 
раковите клетки.

Системно лечение: прицелна терапия
Друг вид терапия на рак, наречена прицелна терапия, атакува отделни части на раковите клетки, като 
например протеин, който позволява на раковите клетки да живеят и растат. Това означава, че Вашият лекар 
може да избере терапии, които са съобразени с Вашия конкретен вид рак на гърдата. Много пъти прицелна 
терапия се прилага едновременно с други терапии (комбинирана терапия).
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Възможни нежелани реакции  
при прицелна терапия
Някои нежелани реакции могат да включват:

• Повръщане и диария
• Обрив
• Гадене
• Умора

Възможните сериозни нежелани реакции могат да 
включват:

• Влошена сърдечна функция
• Проблеми с черния дроб

Вашият лекар може да приложи 
различни начини за овладяване 
на тези нежелани реакции, така 
че задължително го уведомете за 
дискомфорта, който изпитвате.

Ето някои въпроси, които може да зададете 
на Вашия лекар, за да разберете по-добре 
прицелната терапия:
•  Прицелната терапия възможност ли е за 

мен и защо?
•  Какъв вид прицелна терапия трябва да 

приемам? Защо?
•  Мога ли да приемам прицелна терапия 

заедно с други терапии?
•  Колко време ще трябва да приемам 

прицелна терапия?
•  Къде мога да получавам  

прицелна терапия?
•  Какви са нежеланите реакции  

на прицелна терапия и как  
могат да бъдат овладяни? ?

Преди започване на каквато и да е нова терапия се консултирайте с Вашия лекар относно 
възможните рискове/ползи от лечението.
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Химиотерапията е прилагане на лекарство, което 
действа като се движи по кръвния поток и убива 
всички бързорастящи клетки. Това може да включва 
и някои здрави клетки, както и раковите клетки.
Химиотерапията се използва при всички видове 
ракови заболявания, независимо от състоянието на 
рецепторите, но обичайно се прилага при пациенти, 
които имат много тумори или опасни метастази, 
които предизвикват симптоми или увреждане на 
функциите на даден орган. 
Тъй като химиотерапията е насочена към 
бързоделящи се и бързорастящи клетки, тя е 
полезна при лечение на рак, който бързо се 
разпространява извън гърдата на много други 
места. Понеже лечението влияе и на здрави растящи 
клетки, химиотерапията има определени нежелани 
реакции.
Вашият лекар ще избере лечение с химиотерапия, 
което най-добре може да лекува вида рак на гърдата, 
който имате.

Системно лечение: химиотерапия

Лекарствата за химиотерапия могат да се използват 
комбинирано или едно след друго.

Как се прилага химиотерапията?
•  През устата (перорално) под формата на таблетка 

или капсула
• Единична инжекция в мускулите
•  Интравенозно, чрез малка игла във вената на 

ръката или предмишницата. Това се нарича вливане 
и лечението се прилага в здравно заведение и 
продължава приблизително от един до няколко часа

Химиотерапията обикновено се прилага на курсове. 
Различните химиотерапии имат различни терапевтични 
курсове – някои от тях се прилагат веднъж седмично, 
а други могат да се прилагат на всеки 3 седмици. 
Пациентите си почиват между курсовете, което може 
да помогне за преодоляването на нежеланите реакции. 
Общият брой цикли, които се прилагат, зависи от вида 
лечение, но повечето продължават от 3 до 6 месеца.

Химиотерапия: какво очаквате
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Възможни нежелани реакции от 
химиотерапията
Всеки човек реагира различно на химиотерапия, но 
има някои общи нежелани реакции, които възникват 
при повечето пациенти.
Най-често срещаните нежелани реакции са:

•  Нисък брой на еритроцитите, наричан също 
анемия

• Диария
• Умора
• Промяна на косата или загуба на коса
• Гадене и повръщане
• Инфекции
• Възпаления на устата и гърлото

Други въздействия върху организма са:

• Проблеми в половия живот или фертилитета

• Промени в теглото

• Проблеми с нервите и мускулите

• Промени във вкуса и обонянието

Химиотерапията може да причини други не толкова 
чести, но по-сериозни нежелани реакции като:

• Костна загуба/остеопороза
• Сърдечни проблеми
• Проблеми с очите/зрението

Много от нежеланите реакции на химиотерапията изчезват скоро след приключване на лечението, но за някои 
може да са необходими няколко месеца или повече, за да отзвучат напълно. Може да е необходимо да приемате 
други лекарства, за да предотвратите или намалите нежеланите реакции и ако това не подейства, Вашият лекар 
може да промени количеството химиотерапия, което Ви се прилага или да спре лечението за известно време. 
Вашият лекар също така може да промени химиотерапевтичното лекарство, което приемате.

Преди да започнете каквото и да е ново лечение, говорете с Вашия лекар за потенциалните 
рискове/ползи от лечението.
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Винаги уведомявайте Вашия лекар 
за нежелани реакции, които са 
се появили, за да може да Ви 
помогне да се справите с тях.

Ето няколко въпроса, които можете да 
зададете на Вашия лекар, така че по-добре да 
разберете химиотерапията:
•  Сега ли е най-подходящото време за 

химиотерапия и защо?
•  Какъв вид химиотерапия трябва да приемам?
• Защо?
•  Колко дълго трябва да се  

лекувам с химиотерапия?
•  Къде мога да се лекувам  

с химиотерапия?
•  Какви са нежеланите реакции  

на химиотерапията и как мога  
да се справя с тях? ?
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За разлика от системните терапии, които се разпространяват в цялото тяло, локалните терапии 
често се използват за облекчаване на симптомите, предизвикани от тумори в органи извън гърдите. 
Хирургичното лечение и лъчетерапията са 2 типа локални лечения.

Локални лечения

1. Хирургично лечение
При метастатичен рак на гърдата може да се 
направи операция, за да се отстрани заболялата 
гръдна тъкан или тумори, които предизвикват 
симптоми или влияят на функцията на органи като 
мозъка или белия дроб.

2. Лъчетерапия
При лъчетерапията се използват високоенергийни 
лъчи за унищожаване на клетките от рак на 
гърдата в определена област на организма. При 
метастатичен рак на гърдата лъчетерапията може 
да намали размера на туморите и да помогне да 
се контролират специфични места, където ракът 
се е разпространил. Лъчетерапията спомага за 
понижение на болката, подобрява дишането, 
облекчава натиска върху прищипан нерв и понижава 
вероятността за счупване на костите на засегнати от 
раковото заболяване места.
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Възможни нежелани реакции от 
лъчетерапията
При някои пациенти нежеланите реакции от 
лъчетерапията могат да се появят постепенно с 
течение на времето. Реакциите могат да включват:

• Болка в гърдите
• Умора
• Сърдечни проблеми

• Проблеми с белия дроб

Подобно на нежеланите реакции на 
други видове терапии е важно да се 
обсъди какви реакции да очаквате 
от лъчетерапията. Вашият лекар 
може да приложи различни начини за 
облекчаване или овладяване на тези 
нежелани реакции.

По-долу е даден списък с въпроси, които да 
зададете на Вашия лекар, когато се прави 
преценка дали други локални лечения са 
възможност за Вас:
• Лъчетерапията подходяща ли е за мен?

• Как и къде ще се прилага лъчетерапията?

•  Какви са възможните нежелани реакции 
на лъчетерапията и как могат  
да бъдат овладени?

•  Колко време ще отнеме  
облъчването и колко пъти  
ще се прилага? ?

Преди да започнете каквото и да е ново лечение, говорете с Вашия лекар за потенциалните 
рискове/ползи от лечението.
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Справяне с нежеланите реакции
Освен симптомите и дискомфорта, причинени от 
самия рак на гърдата, лечението му също може да 
има своите ефекти и симптоми. Тези ефекти често 
са свързани с това в каква степен лечението на рака 
влияе на здравите, нормални клетки.

На всеки човек лечението действа по различен 
начин, затова е важно Вашият лекар винаги да знае 
какви нежелани реакции, болка или дискомфорт са 
се появили. Вашият медицински екип може да се 
справи с много от тези проблеми, като предпише 
допълнителни лекарства.

Някои лекарства могат да помогнат за:

• Облекчаване на болката
• Възвръщане на апетита и наддаване на тегло
• Подсилване на костите
•  Облекчаване на храносмилателните проблеми 

като гадене, повръщане, запек или диария
•  Борба с инфекциите и възпаленията, които 

могат да се развият по кожата или в устата
• Подобряване на либидото
•  Облекчаване на изтощението чрез лечение 

на анемията (намален брой червени кръвни 
клетки)

• Облекчаване на депресията и тревогата
• Облекчаване на симптомите на менопауза

Какво да очаквате по време на лечението
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Спазване на 
предписанията за 
приемане на лечението



Лечението на рака на гърдата е дългосрочен 
ангажимент и налага да работите в тясно 
сътрудничество с Вашия лекар. За да се получат 
най-добри резултати от лечението, е необходимо 
напълно да се придържате към терапевтичния план 
и да спазвате графика за приложение на лечението.
Лекарите наричат това пълен „комплаянс“ или пълно 
спазване на указанията за прием на лечението и 
това означава приемане на точната доза в точното 
време за определения период от време.
Има много причини, поради които може да не 
приемате лекарствата си според указанията, 
включително и да забравите да ги приемете, да 
решите да пропуснете доза заради нежеланите 
реакции или защото си мислите, че сте по-добре и 
че нямате нужда от тях и нямате възможност да си 
позволите да продължите лечението.

Ако поради някаква причина не можете 
да приемете лекарството точно както 
е указано, задължително съобщете 
на Вашия лекар или медицинска 
сестра. Те ще се опитат заедно с Вас 
да намерите най-добрия терапевтичен 
план в зависимост от Вашите 
потребности, защото лекарствата 
Ви не могат да действат, ако не ги 
приемате.

Колко е важно да приемате лечението, 
както Ви е предписано
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Да се придържате към правилния прием е трудно, особено през първите няколко 
месеца от лечението, но потърсете помощ от Вашия медицински екип, семейство 
и приятели при започване на лечението и продължаването му.
Ако метастатичното Ви заболяване напредва бавно и качеството Ви на живот е 
добро, може да поискате да спрете лечението и да го възобновите в друг момент. 
Важно е да не забравяте, че спирането на приема на лечението трябва да 
става единствено след обсъждане с Вашия лекар.

Винаги говорете с Вашия лекар преди да помислите 
да пропуснете или да спрете приема на лекарството.

Съвети за придържане към Вашия терапевтичен план
Не забравяйте какви са ползите от приемането на лекарството; ако лечението  
Ви представлява таблетка, която можете да приемете вкъщи, уверете се,  
че приемате лекарството според указанията на лекаря.

Запомнете, че трябва да ходите на всички 
планирани прегледи
Опитайте се да не пропускате нито един преглед при лекаря,  
особено ако по време на тези посещения се прилага лечението.

38



Следните неща може да са полезни, за да не 
забравите да приемете лекарствата си:
•  Направете си дневник или календар за 

лечението. Всеки път, когато приемете 
таблетка, записвайте това в този дневник

•  Планирайте приема на лекарствата  
заедно с нещо, което обичайно правите  
всеки ден, като например миенето на зъбите

•  Използвайте компютър, мобилен  
телефон или часовник с аларма за 
всекидневно напомняне

•  Помолете приятел, член на семейството  
или човек от групата за взаимопомощ  
да Ви напомня какви лекарства трябва  
да приемете и да се увери, че ги приемате

Ето някои съвети, които могат да са 
полезни, за да не забравите да отидете на 
преглед:
•  Използвайте голям календар или електронен 

календар, за да си записвате терапевтичните 
сесии и другите медицински прегледи. 
Използвайте този календар също, за да 
отбележите всякакви семейни, служебни 
или свързани с приятелите Ви събития, за 
да можете да планирате занапред дали не 
се получава конфликт между тези събития и 
прегледите за Вашето лечение.

•  Ако трябва да ходите на чести прегледи 
за химиотерапия или друг вид терапия, 
планирайте ги във време от седмицата или 
деня, което е най-удобно за вас. Например, 
ако работите, за Вас може да е по-удобно 
да провеждате лечението към края на 
седмицата, за да използвате почивните дни за 
възстановяване, от което може да се нуждаете.
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Мотивацията ще Ви помогне да се 
придържате към терапевтичния си план
Това, как възприемате рака на гърдата и лечението 
си, може да повлияе на спазването на указанията за 
приемане на лечението. Може да се чувствате потисната 
или да чувствате, че нямате енергия да се придържате 
към терапевтичния си план. Понякога може да се 
чувствате претоварена или обезсърчена от всички 
прегледи, на които трябва да ходите и лекарствата, 
които трябва да приемате. Каквато и да е причината, 
важно е да запазите положителното си отношение и 
мотивацията си, за да можете да продължите с Вашия 
план за лечение.

Помислете да се присъедините към 
група за взаимопомощ и да бъдете 
прикрепена към човек, който е по-
напред в лечението си отколкото 
Вие. Този приятел може да говори 
с Вас за това колко е важно да 
продължите лечението и да Ви 
мотивира да продължите плана си 
за лечение.
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Въздействие на 
метастатичния рак на гърдата 
при жени в менопауза



След като Ви е поставена диагнозата метастатичен 
рак на гърдата, начинът, по който гледате на живота, 
може да се промени. Дори ако твърдо сте решили 
да продължите живота си както преди, Вашата 
диагноза несъмнено ще повлияе на хората около 
Вас, на нещата които правите и на това как виждате 
бъдещето.

Ако знаете, че тези предизвикателства могат 
да се появят и ако се подготвите за тях, Вашето 
пътешествие с метастатичен рак на гърдата ще 
премине гладко.

Метастатичният рак на гърдата може да 
повлияе на много аспекти от живота Ви

На следващите няколко страници ще обсъдим някои от често срещаните промени и предизвикателства, 
пред които са изправени в живота си жените с метастатичен рак на гърдата и основните емоционални 
фази, през които преминават.

42



Основни емоционални фази:

„Отричане”
Първата реакция на повечето хора, научили, че 
страдат от метастатичен рак на гърдата е шок. Това 
води до пълно отричане на новината – „Не, това не 
може да е истина!”

Хората не вярват на поставената диагноза, някои 
от тях изискват нови изследвания и прегледи, 
консултират се с още лекари. Други пък говорят за 
диагнозата си без емоция, отчуждено, все едно това 
не се отнася за тях. Има и хора, които изпадат във 
вцепенение. Често те се изолират от техните близки 
и свеждат до минимум социалните си контакти.

„Безпомощност и гняв”
Но рано или късно, човек осъзнава, че е болен и 
вижда доказателства за наличието на заболяването. 
В този момент, отричането отстъпва място на 
чувства като безпомощност, гняв и болка. Човекът 
може да се ядоса на своя лекар или персонала на 
болницата, на своите близки, дори на Бог, който го е 
„наказал” несправедливо. Пациентът може да изпита 
завист към останалите, защото те не страдат, не 
изпитват болка, не умират, а се радват на живота.
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“Договаряне”
След като човек признае диагнозата и изрази 
силните си чувства, той започва да се пита: “Не мога 
ли да се споразумея със съдбата? Ще оздравея ли 
ако се държа по-добре?” Наградата, която болният 
очаква да получи за поведението си, е своето 
здраве. В тази фаза не е толкова важно какво точно 
се обещава, но този процес показва едно ново ниво 
на разбиране на болестта.

“Отчаяние”
Следващ етап, през който може да премине жена 
с МРГ, е този на депресията. Тя се появява, когато 
човек загуби надежда, че вече нищо не може да 
бъде направено. Това е свързано и с осъзнаването, 
че болестта не може да се спре. Пациентките 
започват да скърбят за себе си, за загубите в живота 
си – работа, социален живот, физическа активност, 
хоби. Всеки преживява тъгата по различен начин, но 
повечето плачат, стават мълчаливи и се изолират от 
външния свят.  

“Приемане”
Последният етап от емоционалните фази, през който 
преминават жените, с МРГ е приемането на болестта 
и нейните евентуални последици. На този етап 
повечето жени са подготвени да приемат загубата. 
Тъга има, но тя не пречи на другите дейности от 
ежедневието. Този етап отбелязва края на скръбта – 
те приемат ситуацията със спокойствие.
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Предизвикателства във 
взаимоотношенията
Онкологичното заболяване повлиява 
взаимоотношенията на жените с техните приятели и 
близки. Как ще се променят тези отношения зависи 
до голяма степен от близостта и спецификата на 
всяка връзка. Различните семейства имат различен 
начин на комуникация и собствен стил на поведение 
в различни ситуации. Полезно е да помислите как 
Вашето семейство реагира в условия на криза, как 
се съобщава лоша новина и бихте ли помолили за 
подкрепа.
Има вероятност част от отношенията Ви 
да се променят. Малко хора имат опит с 
животозастрашаващи заболявания и в повечето 
случаи те не знаят как да действат или какво да 
кажат, когато някой техен близък има рак. Затова 
е добре да разговаряте за проблемите, които 
имате. Ракът има силен емоционален ефект върху 
отношенията в брака. Възможно е да настъпят 
промени и в начина на живот и организация на 
домакинските задължения, грижите за децата и 
другите семейни дейности. По време на лечението 
партньорите може да сменят ролите си.

Вие може да се почувствате дискомфортно от
прекалената загриженост на човека до Вас или
пък да се почувствате изолирана при вземането на
решения. Улесняващо средство би била щадящата
комуникация при съпрузите, която би могла да ги
превърне в екип, който заедно да премине през
тежкия етап.
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Съобщаването на новините на съпруга или на 
партньора може да бъде едно от най-трудните 
предизвикателства, пред което сте изправена при 
поставяне на диагнозата Ви. Нормално е Вашият 
съпруг или партньор да се страхува за състоянието 
Ви и да се почувства напълно объркан от това какво 
предстои в бъдеще. Ако споделяте едно домакинство 
с Вашия партньор, той може да почувства 
притеснение относно новите роли и задачи, с които 
трябва да се заеме и относно това дали ще може да 
изпълни отговорностите си.
Тези допълнителни отговорности могат да са тежки 
за партньора Ви и да доведат до чувство на безсилие 
и негодувание. В същото време Вие може да се 
почувствате виновна, че обременявате другия, да 
усетите тъга или разочарование от ситуацията.
Често подобни трудности налагат решение, 
което би могло да облекчи положението на 
Вашето семейство – приемането на външна 
помощ от приятели, роднини или професионални 
болногледачи. Физическите и емоционални нужди на 
двойката изправена пред проблема “Метастатичен 
Рак на гърдата” могат да бъдат както нещо 
устойчиво, така и нещо динамично, което се променя 
във времето.

Споделянето на собствените нужди би Ви помогнало 
да се справите с чувства, които биха могли да са 
резултат от погрешно тълкуване на поведението на 
другия.

През това време на промяна, общуването е много 
важно: 

•  Ясно изразете Вашите потребности и не 
смятайте, че Вашият партньор винаги може да 
усети как се чувствате или от какво се нуждаете

•  Включете него или нея в медицинските Ви 
прегледи, когато е възможно, за да може 
директно да зададе въпросите си на лекаря, 
ако има такива

•  Говорете с партньора си за неговите 
потребности (разберете, че той също може 
да има нужда от допълнителна подкрепа) и 
планирайте време само за Вас двамата да 
правите нещо приятно и да си почивате заедно
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Секс и интимност
Диагнозата рак на гърдата и лечението могат да 
причинят много проблеми в сексуалния живот 
на жената. Физическите промени, нежеланите 
реакции от лечението и изтощението са едни от 
най-очевидните причини за проблеми в секса и 
интимността. Може да имате вагинална сухота 
или болка по време на секс от определени 
терапии или може да се притеснявате за това как 
изглеждате след мастектомия.

Емоционалното въздействие на самата 
болест също може да има силен ефект върху 
либидото Ви. Депресията е обичаен резултат и 
от диагнозата рак на гърдата, и от лечението. 
Тази депресия заедно с тревогата, която 
изпитвате относно Вашето бъдеще, и общият 
психологически стрес, който преживявате, могат 
да намалят желанието Ви да правите секс.

•  Попитайте Вашия лекар как да се 
справите с физическите фактори, 
които оказват влияние върху 
сексуалния Ви живот

•  Групите за подкрепа и сексолозите 
също могат да са полезни с техники и 
съвети, които да Ви  
помогнат да се справите  
с психологическите и  
емоционалните причини  
за намалено либидо

•  Преди всичко, не се  
страхувайте да говорите с  
Вашия партньор за Вашите  
потребности и неувереност,  
така че да можете заедно  
да намерите решения
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Физически 
предизвикателства
Ракът на гърдата и някои от неговите терапии 
може да доведат до промени в начина, по който 
изглежда тялото Ви, може да загубите косата 
си, да отстранят гърдата или гърдите Ви или 
кожата Ви да се промени. Тези промени могат 
да повлияят на самочувствието Ви и на начина, 
по който се чувствате, когато общувате с други 
хора.

Други физически промени, като задух, 
силна умора или диария, може да повлияят 
на ежедневния Ви живот. Може да не сте в 
състояние или да нямате сили да вършите 
дейности, които обикновено са част от 
ежедневието, като домакински задачи или 
социални контакти.

Подобряването на цялостното ви здраве и 
състояние може да помогне да преодолеете 
някои от тези физически ограничения, така 
че да можете да правите повече от нещата, 
които обичате.

•  Запазването на активността може да Ви 
помогне да чувствате по-малко умора, 
да повиши издръжливостта Ви и да 
увеличи апетита Ви

•  Физическите упражнения  
може да подобрят  
настроението Ви и да  
намалят стреса

•  Здравословната, питателна  
храна е важна и за справяне  
с нежеланите реакции и може  
да намали риска от инфекции
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Общуване



След поставянето на диагнозата рак на гърдата 
Вие и Вашите лекари ще изберете заедно план за 
лечение, съобразен с Вашия случай, в зависимост 
от резултатите от патологичното изследване. Вие 
и Вашият лекар ще изберете лечение в зависимост 
от Вашия уникален случай, като вземете под 
внимание цялостното Ви здравословно състояние 
и личния Ви стил на вземане на решения. Важно 
е да се запознаете с всички възможности, които 
съществуват за Вас, така че да може да допринесете 
за създаването на този план за лечение с Вашия 
лекар.

Освен това, за да се посветите напълно на Вашия 
план за лечение, трябва да имате достъп до важна 
медицинска информация. Вашият медицински 
екип, който включва Вашите лекари, медицински 
сестри, социални работници и административен 
персонал, може да отговори на Вашите въпроси, 
което улеснява привеждането на лечебния план в 
действие.

Общуването е от голямо значение за преодоляване 
на много от предизвикателствата, които е възможно 
да срещнете по време на Вашето пътешествие

Важността на общуването с Вашия медицински екип
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Не забравяйте, че вие сте в центъра на този медицински екип, така че 
задължително споделете всичките си притеснения или решения с всеки, 
който участва в лечението Ви.
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Обсъждането на Вашата диагноза МРГ с приятели 
и членове на семейството и начина, по който се 
справяте, може да е трудно заради страха да не 
ги притесните. Обаче подкрепата от семейството 
и приятелите може да бъде важна за запазване на 
положителната Ви нагласа.

Вероятно имате близки роднини и приятели, с 
които се виждате и говорите редовно. Освен това 
може да имате по-широк кръг от познати, с които 
поддържате връзка само от време на време.

Вие решавате на кого да кажете за Вашата 
диагноза и как желаете да съобщите 
информацията. Въпреки че може да Ви е 
неприятно да споделите за диагнозата си с други 
хора, важно е да кажете на хората, които са Ви 
най-близки, тъй като те най-вероятно ще бъдат 
източник на емоционална и практическа  
подкрепа по време на Вашето пътешествие.

Общуване с приятелите и семейството
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•  Бъдете готови да приемете и да помолите за 
помощ
-  Бъдете готови приятелите и семейството Ви 

да попитат как могат да помогнат. Някои жени 
смятат, че е полезно да направят списък на 
нещата, за които биха се радвали да им се 
помогне, като съдействие при изпълнение 
на поръчките или осигуряване на храна за 
Вашето семейство в ден, когато може да се 
чувствате изтощена от лечението

•  Кажете на близките си какъв е планът за 
споделяне на новини за състоянието Ви
-  Може да не искате да поемете задачата да 

се обаждате на семейството и приятелите 
си сама или да се налага да отговаряте на 
телефонните им обаждания по средата на 
лечението. Може би искате да изберете един 
или двама човека, които да ги осведомяват

-  Използвайте електронна поща или блог, за 
да публикувате редовно новини, Фейсбук, 
друга социална мрежа, където можете 
да публикувате актуализации и където 
приятелите и семейството може да пишат 
съобщения

•  Разберете, че семейството и приятелите може 
да не реагират така, както бихте искали
-  Понякога, когато обсъждате Вашето 

заболяване, хората може да кажат или 
направят нещо погрешно, не защото се 
опитват да бъдат нелюбезни, а защото не 
знаят какво точно да кажат. Най-важното 
нещо е да запомните да не приемате нищо от 
това лично

Съвети
По-долу са дадени някои полезни съвети, които да Ви 
помогнат при обсъждането на Вашата диагноза и лечение:
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Подкрепа



Получаване на подкрепа  
психологична, социална, финансова
Докато се справяте със смазващите 
въпроси и емоции, които могат да 
възникнат при поставяне на диагноза 
на МРГ, не е необичайно да се чувствате 
самотна и изгубена в целия процес.
Можете да намерите утеха и сила като 
се присъедините към общност или 
онлайн група за подкрепа на пациенти.
Писането на блог и разговорите с 
последователите на блога могат да 
бъдат добра система за подкрепа.
Може да попитате и лекуващия 
лекар или медицинската сестра 
за наличието в болницата или 
близка до нея на специализиран 
кабинет по психо-социална помощ, 
където квалифицирани психолози и 
психотерапевти ще Ви окажат нужната 
Ви подкрепа!
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Дали поради цената на лечението и пътуването до 
центъра за терапия или поради загубата на доход от 
това, че не са в състояние да работят, финансовата 
тежест при лечението на МРГ може да е основна 
причина пациентите да не могат да се придържат 
към плана на лечение. Посещенията в кабинета и 
предписаните лекарства може да са много скъпи, 
особено ако не сте здравно осигурена.

Има държавни и неправителствени организации 
и фондове, предоставящи обща социална, 
материална, психологична подкрепа и подпомагат 
жените с предоставяне на информация за 
заболяването, както и повечето въпроси и проблеми, 
свързани с него. 

Някои от тези организации  
са изброени по-долу.

   http://oncobg.info/ 
гореща линия: 0800 11 202

   http://www.npo.bg/ 
гореща линия: 0700 10 515

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp 

Българска Асоциация за 
Закрила на Пациентите http://www.patient.bg

Българска Асоциация на Онкоболните
http://www.bgcancer.org/

Получаване на подкрепа 
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Бележки
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Име и телефон на медицинската сестра:

................................................................................................................................................................................................

Име на лекуващия лекар:

................................................................................................................................................................................................

Име и телефон на психолога:

................................................................................................................................................................................................

Други:

................................................................................................................................................................................................
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Речник



A
Адювантна терапия: допълнителна терапия, 
прилагана за понижаване на вероятността от рецидив. 
Прилага се след основния план за лечение и може 
да включва химиотерапия, лъчетерапия, хормонална 
терапия, имунотерапия или по-нови форми на лечение.

Анемия: състояние, при което броят на червените 
кръвни клетки е твърде нисък.

Антиестроген: всяко лекарство, което блокира 
образуването или усвояването на естрогени от 
организма. Може да се използва за лечение на рак на 
гърдата чрез спиране на растежа на раковите клетки.

Ароматазни инхибитори: тип хормонална 
терапия, която се използва при жени в менопауза с 
положителен за рецептори за хормони рак на гърдата. 
Използва се за понижаване на количеството на 
хормона естроген.

Б
Биопсия: процедура, при която се взема малко парче 
тъкан, което се изследва за наличие на заболяване. 
При рак на гърдата на част от тумора може да се 
направи биопсия, за да се получи повече информация 
за конкретните характеристики на Вашия тип рак.

Е
Естроген: хормон, който се образува в организма 
и играе важна роля за редовната менструация и 
женския фертилитет. Естрогенът може да предизвика 
разрастване на някои видове рак на гърдата (тези, 
които са положителни за естрогенови рецептори).

Ж
Жълтеница: наличието на прекалено много жлъчка в 
кръвта. Жълтеница се появява, когато черният дроб не 
функционира добре или когато са блокирани жлъчните 
пътища. Прекомерно голямото количество жлъчка 
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води до пожълтяване на кожата и бялото на очите. 
Урината потъмнява и изпражненията стават с цвят на 
глина.

И
Изтощение: усещане за силна умора.

К
Комплаянс: постоянно и точно следване плана си 
на лечение.

Компютърна томография: Нарича се още КТ или 
КАТ. Подробна картина на области от организма, 
създадена от рентгенов апарат, свързан към 
компютър. КТ може да се използва, за да се види 
дали размерът и местоположението на тумора са се 
променили след лечението.

Костна сцинтиграфия: Начин да се направят 
снимки на вътрешността на костите, за да се види 
дали ракът се е разпространил в костите.

КТ скенер: вижте Компютърна томография. Също 
така се нарича КТ.

Л
Либидо: сексуалното влечение на човека или 
желанието за сексуална активност.

Лимфен възел: малки структури, част от лимфната 
система, разположени из цялото тяло, включително 
и под мишниците, слабините и шията. Тези структури 
транспортират вещество, наречено лимфа. Лимфните 
възли могат да играят роля в борбата с рака.

Локална терапия: лечение, което е насочено 
само към зоната, засегната от заболяването, като 
например хирургична операция или лъчетерапия.

Лъчетерапия: използването на високоенергийно 
лъчение за унищожаване на раковите клетки и за 
намаляване на размера на тумора. Облъчването 
може да се получава от апарат извън тялото 
(лъчетерапия с външен лъч) или може да се 
получава от радиоактивен материал, поставен в 
тялото, в областта в близост до раковите клетки 
(вътрешно лъчелечение, лъчетерапия с имплант или 
брахитерапия).
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M
Менопауза: времето от живота на дадена жена 
след окончателно спиране на менструацията. 
Спиране на менструацията означава спиране 
на циклите на жената. Това понякога се нарича 
„промяна на живота.”

Мастектомия: операция, при която се премахва 
цялата гърда.

Метастази: разпространението на рака от една 
част на тялото към други части. Когато има едно 
място на разпространение, то се нарича метастаза

Метастазира: разпространява се от една част на 
тялото към друга.

Метастатичен: свързан с разпространението на 
рака от една част на тялото към други части.

m-TOR инхибитор: медикаменти, производни на 
химическото съединение рапамицин. Рапамицин е 
открит през 70-те години на 20 век като продукт, 
получаван в резултат от действието на бактерии, 

виреещи в почвата на Великденските острови. Някои 
m-TOR инхибитори имат доказано имуносупресорно, 
антибактериално, антимикотично, антибиотично и 
противотуморно действие! Действат като прицелна 
терапия, вътреклетъчно, при някои видове рак, 
между които и рак на гърдата.

О
Отрицателен за рецептори за хормони 
рак на гърдата: ракови клетки от гърдата без 
рецептори за хормони. Тези рецептори са специални 
протеини, към които се свързват хормоните 
естроген и прогестерон. Растежът на отрицателните 
за рецептори за хормони ракови клетки от 
гърдата не зависи от естрогена и прогестерона. 
Антиестрогенната хормонална терапия не играе 
никаква роля срещу този вид рак.

П
Палиативно лечение: терапия за облекчаване на 
симптомите, причинени от рак в напреднал стадий. 
Неговата цел е да се подобри качеството на живот.

62



Положителен за рецептори за хормони рак 
на гърдата: ракови клетки от гърдата, които имат 
рецептори за хормони. Тези рецептори са специални 
протеини, към които се свързват хормоните 
естроген и прогестерон. Растежът на ракови клетки 
от гърдата, които са положителни за рецептори 
за хормони, зависи от естрогена и прогестерона. 
Хормоналната терапия блокира рецепторите или 
намалява количеството хормони, които могат да 
се свържат към рецепторите. В резултат на това 
раковите клетки намаляват размера си или загиват.

Пременопауза: време на живота между пубертета 
и менопаузата. През това време жената има цикли 
или менструация.

Придържане към правилния прием: вижте 
Комплаянс

Прицелна терапия/прицелно лечение: по-
малко вредно за нормалните клетки, това лечение 
атакува специфично функционирането на раковите 
клетки, като спира растежа им и разпространението 
им към други части на тялото.

Прогестерон: женски хормон.

Прогресиране: прогресиране на заболяването има, 
когато ракът се разраства или се разпространява 
към други части на тялото.

Р
Резистентност към лечението: когато ракът не 
се повлиява от лечението.

Резултат от патологичното изследване: 
доклад, в който се описва това, което е намерено в 
тъкан, взета от тялото. Ракът и околната нормална 
тъкан се изследват с микроскоп и други специални 
изследвания. Съдържа много информация за 
степента и естеството на заболяването.

Рецептор: молекула във или върху повърхността на 
клетка, която се свързва със специфично вещество в 
кръвта и предизвиква конкретна реакция в клетката, 
като например промяна на функцията.

Рецидив: нова поява на рака след лечението. 
Може да се появи отново на същото място, както 
първоначално, или в друга част на тялото.

63



С
Системна терапия/системно лечение: лечение, 
което засяга цялото тяло (цялата система).

T
Тройно-отрицателен рак на гърдата: рак на 
гърдата, при който няма рецептори за хормони (ЕР 
и ПР отрицателен) или излишък на HER2-рецептори. 
Този вид рак на гърдата може да расте и да се 
разпространява по-бързо в сравнение с други 
видове рак на гърдата.

Тумор: патологична тъканна маса, получена в 
резултат на прекомерно разрастване на клетките. 
Може да бъде доброкачествен (нераков) или 
злокачествен (раков).

Х
HER2 (ХЕР ДВЕ): ген, който помага да се 
контролира как клетките растат, как се делят и 
регенерират. Играе важна роля при контрола на 

патологични или дефектни клетки, които могат да се 
превърнат в ракови и да доведат до възникване на 
положителен за HER2-рецептори рак на гърдата.

Химиотерапия: лечение с лекарства, които убиват 
раковите клетки, но също може да има краткосрочен 
ефект и върху здравите клетки.

Хормонална терапия/хормонално лечение: 
лечение на рак, което отстранява, блокира или 
добавя хормони.

Я
Ядрено-магнитен резонанс: изследване, при 
което се получават изображения на области вътре 
в тялото. Детайлни изображения се получават 
чрез магнит, свързан с компютър. Тези снимки се 
разчитат от рентгенолог.
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