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Алгоритми на поведение при гинекологични и негинекологични неоплазми 

и бременност 

 

1. Вносител (име на авторите/организацията, която подава гайдлайна) 

     Проф. д-р Галина Чакалова, дмн (Началник клиника по гинекология, УСБАЛО), 

Доц. д-р Елис Исмаил, дмн, Проф. д-р Явор Корновски, дмн (МУ-Варна, 

Гинекологична клиника, МБАЛ,,Св.Анна-Варна“);  

2. Източник (авторски/превод/компилация. Ако е направен превод на чуждоезичен 

гайдлайн/гайдлайни, следва да се посочи източника). 

https://www.esmo.org/Guidelines/Supportive-and-Palliative-Care/Cancer-

Pregnancy-and Fertility 

 

3. Основна специалност (основната специалност, за която се отнася гайдлайна). 

Акушерство и гинекология 

 

4. Допълнителни специалности (ако гайдлайна засяга повече от една 

специалност, следва да се изброят).  

Химиотерапия /Клинична онкология  

Лъчетерапия /Радиология 

Онкология 

Образна диагностика 

Клинична лаборатория 

Анестезиология и реанимация 

Гръдна хирургия 

Хематология 

Дерматология 

Обща хирургия 

 

5. Ключови думи (от 3 до 5 ключови думи). 

Бременност, рак на маточната шийка, яйчникови тумори, вулварен 

карцином, цервикални интраепителни неоплазии, бременност и 

негинекологични неоплазми, рак на щитовидната жлеза и бременност, рак 

на млечната жлеза и бременност, рак на дебелото черво и бременност, 

https://www.esmo.org/Guidelines/Supportive-and-Palliative-Care/Cancer-Pregnancy-and%20Fertility
https://www.esmo.org/Guidelines/Supportive-and-Palliative-Care/Cancer-Pregnancy-and%20Fertility
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рак на белия дроб и бременност, малигнен меланом и бременност, 

хематологичен рак и бременност.  

 

6. Кратко представяне на гайдлайна - синтезирано представяне на основните 

препоръки, по възможност с ясни стойности, параметри или стъпки и 

съответните Клас на препоръките* за всяка от тях. Ако има възможност се 

отбелязва и ниво на достоверност**. Виж приложените примери.  

 

I.Рак на маточната шийка (РМШ) и бременност  

1.Препоръки при РМШ и бременност преди 22 г.с. Клас 

Сентинелната ЛД е противопоказана, тъй като рatent blue може да 

доведе до анафилактичен шок, а Тс-technetium се асоциира с висока 

доза радиация 

I 

Извършва се лапароскопска тотална лимфна дисекция (ЛСТЛД)  с цел 

определяне на лимфния статус (до 22 г.с).Налице са технически 

трудности след 22 г.с при поставяне на троакарите и достъпа до 

тазовите лимфни възли 

IIа 

При положителни за лимфни  метастази (ЛМ) пациенти - бременността 

се прекъсва и се назначава химиолъчетерапия ( ХЛТ) 

I 

При негативни  за ЛМ пациенти - назначава се неоадювантна  

химиотерапия (НХТ) или  се изчаква настъпване на белодробна 

зрялост  на плода и се родоразрешава 

IIа 

1.1 Препоръки за поведение при стадии:  

IA2-IB1, тумор <2см 
Клас 

Извършва се стадираща лапароскопска тазова лимфна дисекция 

(ЛТЛД) 

IIa 

При наличие на лимфни метастази (ЛМ)-бременността се прекъсва 

чрез section parva (II-ри триместър) и се назначава ХЛТ или се  

назначава ХЛТ и се очаква спонтанно абортиране  (валидно за I-ви 

триместър) 

I 
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При липса на ЛМ се изчаква  фетална зрялост на плода и се 

родоразрешава оперативно чрез s.c и  се извършва радикална 

хистеректомия с тазова лимфна дисекция  

I 

Семпла или радикална  трахелектомия може да се извърши 6 седмици 

след цезарoвото сечение - при изрично желание на пациентката за 

органосъхраняваща операция 

 

IIa 

 1.2 Препоръки за поведение при стадий IB2 (2 – 

4см.) 

Клас 

Извършва се стадираща тазова лимфна дисекция (лапароскопска)-

ЛТЛД 

I 

При наличие на лимфни метастази (ЛМ)-бременността се прекъсва 

чрез section parva (II-ри триместър) и се назначава ХЛТ или се  

назначава ХЛТ и се очаква спонтанно абортиране (I-ви триместър) 

I 

При липса на ЛМ се изчаква  фетална зрялост на плода и се 

родоразрешава оперативно чрез s.c и  се извършва радикална 

хистеректомия с тазова лимфна дисекция 

I 

Семпла или радикална  трахелектомия може да се извърши 6 седмици 

след цезаревото сечение-при изрично желание на пациентката за 

органосъхраняваща операция 

IIa 

1.3 Препоръки за поведение при локално авансирал 

РМШ – стадий  IB2 (>4см.) – IIА 

Клас 

За пациенти в I-ви триместър - ХЛТ и спонтанно абортиране I 

За пациенти във  II-ри триместър - прекъсване на бременността  

(section parva) и дефинитивна ХЛТ 

I 

 

 

2. Препоръки при РМШ и бременност след 22 г.с.   

2.1.Препоръки за поведение при стадии IA2-IB1 тумор с размер  до  

2см 
Клас Ниво 
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Изчакване до настъпване на фетална зрелост на плода; 

родоразрешение чрез s.c. и хистеректомия или трахелектомия (семпла 

или радикална - след 6 седмици - при желание за органосъхраняваща 

операция от страна на пациентката) 

I B 

При прогресия на заболяването – НХТ до настъпване на фетална 

зрялост, оперативно родоразрешение и радикална хистеректомия с 

тазова лимфна дисекция (РХТЛД) 

IIa B 

Прекъсване на бременността (section parva) и РХТЛД-радикална 

хистеректомия с тазова лимфна дисекция 

I C 

2.2Препоръки за поведение при стадий IB1и IB2 (2 - 4 см)  Клас Ниво 

НХТ до настъпване на фетална зрялост, оперативно родоразрешение и 

радикална хистеректомия с тазова лимфна дисекция (РХТЛД) 

IIa B 

Прекъсване на бременността (section parva) и РХТЛД IIa C 

2.3Препоръки за поведение при авансирали стадии >IB2 

– IIА 

Клас Ниво 

НХТ до настъпване на фетална зрелост и родоразрешение чрез s.c и 

последваща ХЛТ 

 I C 

Прекъсване на бременността (оперативно-sectio parva) и онкологично 

лечение (химиолъчетерапия) 

 IIa C 

Лапароскопската лимфната дисекция (тазова и/или парааортална ) е 

технически трудно осъществима 

I C 

НХТ по време на  бременност –могат да се прилагат Carboplatina 

(75mg/m2) и   Paclitaxel-(175mg/m2) - 3 курса през 21 дни 

 

I A 

 

 

II. Яйчникови тумори и бременност  
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1.Препоръки за поведение при яйчникови тумори и бременност Клас  Ниво 

Оперативното  лечение е основно I B 

Отстраняване на яйчниковия тумор  I B 

Хистологична верификация I B 

Хирургично стадиране - аднексектомия, оментектомия, тазова и 

парааортална лимфна дисекция (до ниво ренални съдове), смивове и 

перитонеални биопсии, биопсия от контралатералния яйчник 

IIв B 

При авансирали стадии (асцит, имплантационни метастази от 

образните изследвания)-диагностична и стадираща лапароскопия 

I C 

Oперативното лечение се извършва между 14 и 20 г.с I A 

Хистологичната диагноза  се основава на траен хистологичен 

резултат и имунохистохимия от поне двама експерти-патолози 

I B 

 

2. Поведение при авансирали стадии епителни и 

герминативно -клетъчни тумори 

 

Клас Ниво 

НХТ до настъпване на фетална зрялост и оптимална циторедукция след 

ражданетo 
IIа C 

ХТ режим-Paclitaxel+ Carboplatin-при епителните тумори I C 
BEP режим (Bleomycin,Etoposid,Carboplatina) - при герминативно – 

клетъчните тумори 
I C 

Таргетната терапия и интраперитонеалната ХТ са контраиндицирани I C 

 

III. Вулварен карцином и бременност 
 
Препоръки за поведение при вулварен карцином и бременност 
независимо от срока на бременността 

Клас Ниво 

Широка локална ексцизия, радикална вулвектомия/хемивулвектомия 
- резекционна линия  отстояща на най-малко  2 см от тумора 
 

I C 

Ингвинална ЛД- при тумор > 2 см-едностранна при латерално 
разположени лезии  
 

I C 

при (+) за метастази ЛВ прекъсване на бременността в I-ви и II-ри 
триместър и ЛТ 
 

I C 

При (+) за метастази ЛВ в III-ти триместър се препоръчва S.C. след 
достигане на фетална зрялост  и  ЛТ 

I C 
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IV. CIN и бременност 
 

 

 

1. Препоръки за поведение при цитологични резултати: 

ASCUS, LGSIL 

 

Клас Ниво 

 При  цитология LGSIL ивършва с  колпоскопия I B 

Ако липсват колпоскопски данни за инвазия, не се налага вземане 

на щипкова биопсия 

I B 

Ако цитологичната и колпоскопска находка корелират, не се налага 

проследяване до края на бременността 

I B 

Пациентката подлежи на цитонамазка 6-8 седмици след раждането I B 

 

 

2. Препоръки за поведение при цитологичен резултат: ASC-H, 

HGSIL 

 

Клас Ниво 

Kолпоскопско изследване I B 

При колпоскопски данни за нискостепенна лезия не се препоръчва  

биопсия 

I C 

Ако колпоскопията показва високостепенна лезия се извършва 

прицелна щипкова биопсия 

I C 

При данни за инвазия (атипични съдове)-показана е бримкова 

ексцизионна биопсия 

I C 
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Ако не се диагностицира инвазия, цитология и колпоскопия са 

показани по време на бременността след 12 седмици на 

проследяване, както и 6-8 седмици след раждането 

I B 

Повторни биопсии се извършват само при колпоскопски или 

цитологични данни за инвазия 

I C 

HGSIL/CIN2-3 не трябва да се лекуват по време на бременност, при 

условие че се изключи ранна инвазия 

I C 

 

 

3. Препоръки за поведение при цитологични резултати: AGC, 

Adenocarcinoma in situ 

 

Клас Ниво 

Незабавна колпоскопия - всяка атипична находка се биопсира I C 

При липса на колпоскопски атипизъм, няколко слепи биопсии 

влизат в съображение 

I C 

Ендоцервикалният кюретаж е контраиндициран I C 

 

 

V. Бременност и негинекологични злокачествени тумори 

 

1. Препоръки за поведение при карцином на млечната жлеза и бременност. 

 

1. Лечение при начален рак на млечната жлеза (I и II стадии) Клас Ниво 

В пърия триместър на бременността се препоръчва оперативното 

лечение като първично лечение на рак на гърдата при бременни 

жени 

  I  

Модифицирана радикална мастектомия е лечение на избор   I  

Адювантната лъчетерапия е спешна процедура и затова е   I  
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препоръчително да се отложи до раждането 

Kогато се налага прилагането на лъчетерапия се използват 

специални защити за бременната матка 

 I  

Във втория и третия триместър е възможно извършването на 

консервативната хирургия с ЛТ след раждането 

  I  

При необходимост от провеждане на адювантна химиотерапия  

(при метастази в лимфни възли), то тя не трябва да се прилага по 

време на първия триместър на бременността 

I  

При хормонално зависим рак на гърдата, хормоналната терапия с 

LHRH или tamoxifen е контраиндицирана по време на бременността 

 I  

При HER 2 позитивен рак на млечната жлеза, HER 2- таргетните 

агенти са противопоказани по време на бременност 

 I  

2. Лечение при авансирал рак на млечната жлеза (ІІІ и ІV 

стадии) 

  

През І триместър лъчетерапията трябва да се избягва   I  

Ако е необходимо спешно да се започне химиотерапия и / или 

лечение с Trastuzumab през първия триместър, следва да се обсъди 

прекъсване на бременността 

 I  

Жените, подложени на химиотерапия, не трябва да кърмят  I  

 

 2. Хематологичен рак и бременност   

1. Лечение на болестта на Ходжкин и бременност Клас Ниво 

В начален стадий на болестта на Ходжкин, при тумор над 

диафрагмата с бавен растеж, лечението може безопасно да се 

отложи до след раждането 

 I  

Химиотерапия трябва да се избягва по време на първия триместър 

на бременността и се препоръчва аборт 

 I  

При отказ на бременната за аборт се прилагат антрациклини и 

винка алкалоиди 

 I  
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Използване на химиотерапията във втория и третия триместър е 

относително безопасна 

 I  

Лъчетерапия по време на бременност е възможно, ако фетална 

експозиция не надвишава прага на доза 10 Gy 

 I  

Лъчетерапията тип  “Горен Каплан” се прилага при медиастинални 

тумори за подобряване на състоянието на белия дроб 

 I  

Стероидите се използват както с противотуворен ефект, така и за 

ускоряване на зрелостта на белия дроб на плода 

 I  

2. Лечение на неходжкинов лимфом и бременност Клас Ниво 

Химиотерапия трябва да се избягва по време на първия триместър 

на бременността и се препоръчва аборт 

 I  

Във втория и третия триместър CHOP е стандартният режим на 

химиотерапия 

 I  

3. Лечение на левкемия и бременност Клас Ниво 

Препоръчва прекъсване на бременността в първия триместър (при 

остра левкемия - миелоидна, лимфоцитна и промиелоцитна) 

 I  

Във втория триместър се прилага химиотерапия с Doxorubicin и 

Cytarabine 

 I  

При установяване на заболяването в третия триместър първо се 

извършва индукция на раждането 

 I  

При бременни жени с хронична миелоидна левкемия лечението е 

Интерферон-алфа и може да се прилага безопасно дори през първия 

триместър 

 I  

 

3. Малигнен меланом и бременност 

1. Препоръки за поведение при малигнен меланом и 

бременност 

Клас Ниво 

Стандарт за първичното лечение за ранния меланом независимо от 

срока на бременността е хирургично отстраняване на тумора с 

адекватни ръбове 

 I  

Препоръчва се изборна лимфна дисекция  I  

При наличие на лимфни метастази (III стадий) е препоръчително да  I  
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се отстранят 

При поява на хематогенни метастази (ІV стадий) по време на 

бременността, се налага да се провежда химио- и лъчетерапия 

 I  

 

4. Рак на щитовидната жлеза и бременност 

Препоръки за поведение при рак на щитовидната жлеза и 

бременност 

Клас Ниво 

Лечението е оперативно - тироидектомия независимо от срока на 

бременността 

 I  

В първи триместър и високодиференциран тумор, лечението може 

да се отложи до втория триместър 

 I  

В трети триместър, операцията може да бъде забавена безопасно до 

периода след раждането 

 I  

Не се провежда лечение с радиоактивен йод  I  

 

5. Рак на дебелото черво и бременност  

Препоръки за поведение при рак на дебелото черво и 

бременност 

Клас Ниво 

Лечението е предимно хирургично, както при небременни жени  I  

Провеждането на лъчетерапия и химиотерапия е след раждането  I  

 

6. Рак на белия дроб и бременност 

Препоръки за поведение при рак на белия дроб и бременност Клас Ниво 

Прилага се химиотерапия  (Carboplatina с Paclitaxel)  

 

  I  

 

7. Сарком на меките тъкани и бременност 
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Препоръки за поведение при сарком на меките тъкани и 

бременност 

Клас Ниво 

Лечението е оперативно  I  

При метастатично заболяване се препоръчва химиотерапия с 

Doxarubicyn 

 I  

 

 

  

7. Подробно представяне (при необходимост – разширено представяне, 

аргументация и разяснения към т.7).  

 

1. Рак на маточната шийка (РМШ) и бременност  

 
 Честота:   1.8 - 4/100 000 бременни 
В 30%  от случаите РМШ се среща в репродуктивна възраст , а в  3% от тези случаи по 
време на бременност 

Основна цели, определящи поведението: 

 Запазване на бременността 

 Раждане на доносен, здрав и жизнеспособен плод 

 Адекватно лечение на основното заболяване без компрометиране на 

онкологичните резултати  

 
Лечението и акушерското поведение зависи от: 

 

 Лимфният статус  

 Срокът на бременността 

 Стадият на заболяването 

 Информирано желание на пациента  

 

Диагнозата на инвазивен РМШ преди 22 г.с. на бременността се поставя чрез 
колпоскопия  и ексцизионна (бримкова ) биопсия, а стадирането чрез ЯМР 
(ядреномагнитна волуметрия) и по-рядко - чрез вагинална ехография. 
  
В заключение: пациентите с ЛМ трябва да започнат незабавно ХЛТ, а тези без ЛМ-
възможна опция е НХТ до настъпване на фетална зрялост.  
Радикалната или семпла трахелектомия по време на бременност са свързани с висок риск 
от усложнения и следва да се избягват. 
При операбилни стадии на РМШ може да не се запазва бременността (при изрично 
съгласие от страна на бременната) и да се извърши радикална хирургия с fetus in utero 
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(при по-ранни срокове на бременността) или да се извърши section parva  преди 
радикалната хирургия (при по-напреднали срокове на бременността) 
При необходимост от прилагане на ХЛТ (особено след I-ви триместър) се препоръчва 
евакуация на плода чрез section parva, поради риск от усложнения след спонтанното 
абортиране (кръвоизливи, ДИК). 
 

2. Яйчникови тумори и бременност.  
Честота и епидемиология: 

 Яйчниковите тумори се откриват в 0,2-8,8% от  всички бременности  

 90% от тези тумори са  доброкачествени 

  6- 10% от персистиращите аднексиални маси през 2-ри и 3-ти триместър са 

малигнени тумори 

 Честотата на тези злокачествени тумори е 1 : 12 000-47 000 бременности  

 Най-честите хистотипове са  герминативно клетъчните   и епителните тумори  с 

гранична малигненост 

 80% от тези тумори се откриват в ранен стадий по време на бременност 

 
Поставяне на диагноза  

 УЗД  

 ЯМР (след 1-ви триместър; ниска доза контраст или без контраст) 

 Туморните маркери (СА 125; AFP; hCG) не са показателни по време на бременност 

 
Органосъхраняваща хирургия (едностранна аднексектомия) и проследяване на 
бременността е допустима при: 

 Гранично-малигнени тумори (bordenline tumors) 
 При стадии: IA Low grade serous carcinoma LGSC;  
 G1 и G2  ендометроиден епителен карцином-I-ви стадий,  
 Муцинозен карцином – експанзивен тип I-ви стадий  
 Гранулозо-клетъчен карцином –ювенилен тип-I-ви стадий 
 Герминативно-клетъчни тумори-във всички стадии 
 При всички останали хистотипове и стадии при възможност за пълна резекция се 

извършва радикално хирургично лечение с fetus in utero и се прилага адювантна ХТ 
 

3. Вулварен карцином и бременност 
Максимално отлагане на ЛТ от 6 до 8 седмици. 

 
 

4. CIN и бременност 
  

Честотата на CIN по време на бременност е сравнително висока и варира между 0,19 % 

и 6,7%. CIN1 съставлява до 86% от всички преканцерози по време на бременност , а  

CIN3-0,1%-0,2%. 
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Цервикалният скрининг по време на бременност е задължителен, освен ако бременната 

няма две последователни цитонамазки без отклонения от нормата за последните 2 

години. Бременността не е застрашена при вземане на цитонамазка. 

Лечението на цервикалните преканцерози се извършва след раждането, в случай, че се 

изключи ранна инвазия. Така основният акцент пада върху колпоскопската диагноза на 

CIN и едновременно изключване на инвазия по възможно най-минимално инвазивния 

начин. 

 

Поведение при  абнормни цитонамазки на бременни 

Колпоскопското изследване е средство за верификация на абнормни цитонамазки. 

Бременността повлиява и води до значителни промени   върху маточната шийка- 

засилена васкуларизация, , застой, оток, уголемяване на екзоцервикса, ранимост на 

епитела , децидуална ектопия и контактно кървене.  Те се засилват с напредване на 

бременността. Затова колпоскопията в хода на бременността изисква специфична 

подготовка. 

Щипкова биопсия се извършва при колпоскопски индикации и под колпоскопски 

контрол. Съществува засилен риск от кървене, което се овладява с монсалова паста или 

тампонада. 

Чрез колпоскопия се установяват зони, суспектни за инвазия. Ранната инвазия най-

често е малка зона ,заобиколена от обширна зона с CIN3. Най-значимият колпоскопски 

белег за инвазия са атипичните съдове. При такава находка е важно да се определи 

дълбочината на инвазия, като ексцизионната биопсия е силно препоръчителна. Обемът 

на ексцизираната тъкан варира индивидуално и се базира на колпоскопията. Целта на 

ексцизията е само диагностична- определяне на дълбочината на инвазия в мм. Лечебна 

конизация не трябва да се предприема. Колкото по-голям е обемът на ексцизираната 

тъкан, толкова нараства рискът за ексцисивно кървене, аборт или предтерминно 

раждане. Ексцизионен метод на пръв избор е бримковата ексцизия. Размерът на 

бримката се избира индивидуално, а оптималната дълбочина на ексцизия е 6-10 мм. 

Ендоцервикалният кюретаж е контраиндициран при бременни жени. 

Поведение при цитологични резултати: ASCUS , LGSIL 

 Счита се, че при бременни с такива цитологии, рискът за инвазия е минимален. При 

ASCUS извършването/неизвършване на колпоскопия не повлиява поведението и 

прогнозата. При LGSIL задължително се извършва колпоскопия. Ако липсват 

колпоскопски данни за инвазия, не се налага вземане на щипкова биопсия. Ако 

цитологичната и колпоскопска находка корелират, не се налага проследяване до края 

на бременността. Няма онкологични индикации за цезарево сечение. Пациентката 

подлежи на цитонамазка 6-8 седмици след раждането. 

Поведение при цитологичен резултат: ASC-H, HGSIL 



14 
 

 Незабавно колпоскопско изследване- при колпоскопски данни за нискостепенна лезия 

не се препоръчва  биопсия. Ако колпоскопията показва високостепенна лезия се 

извършва прицелна щипкова биопсия. При данни за инвазия (атипични съдове)-

показана е бримкова ексцизионна биопсия . Ако не се диагностицира инвазия , 

цитология и колпоскопия са показани по време на бременността след 12 седмици на 

проследяване, както и 6-8 седмици след раждането. Повторни биопсии се извършват 

само при колпоскопски или цитологични данни за инвазия.  

HGSIL/CIN2-3 не трябва да се лекуват по време на бременност, при условие че се 

изключи ранна инвазия. 

Поведение при цитологични резултати: AGC, Adenocarcinoma in situ 

 Незабавна колпоскопия-всяка атипична находка се биопсира. При липса на 

колпоскопски атипизъм, няколко слепи биопсии влизат в съображение. 

Ендоцервикалният кюретаж е контраиндициран. 

 

Родоразрешение при бременни с цервикални преканцерози 

Липсват онкологични индикации за цезарево сечение при цервикалните преканцерози.        

 

 

 

 

 

5. Общи принципи на поведение при бременност и 
неоплазми 
 
 
 
 

А. Време за родоразрешение 
 

 Най-малко 3 седмици л след курс от ХТ (превенция на миелосупресия на майката и 

плода – риск от кървене, инфекции, анемия) 

 

 Максимални усилия за раждане след 37 г.с.-за целта  се прилага при РМШ или 

яйчников карцином, в зависимост от срока на бременността,  поне 1 курс ХТ) 

 

 ХТ не се прилага в 1-ви триместър и след 35 г.с.  
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Б. Начин на родоразрешение 

 Оперативно 

 

 при РМШ и Ca vulvae 

 при необходимост от хирургични интервенции свързани с онкологичното 

заболяване 

  
При РМШ  и решение за запазване на матката се извършва  корпорално 
цезарово сечение (избягва се долния утеринен сегмент и риска от карциномна 
дисеминация) 

  

 Вагинално  

 при яйчникови тумори 

 
 Онкологичното лечение може да започне  1 седмица  след неусложнено s.c. 
 

6.  Бременност и негинекологични  злокачествени  тумори 

Предлечебен минимум: анамнеза, гинекологичен преглед, ехография на малък таз,  

ПКК, биохимия и коагулация, хистологична верификация на онкологичното 

заболяване. 

Допълнителни изследвания. В резултат на предлечебния минимум и с цел 

максимално стадиране може да се наложи извършването на специализирани 

допълнителни изследвания: туморни маркери Са 15-3 (при рак на млечнта жлеза) и Са 

19-9 (при рак на дебелото черво), Ядрено-магнитен резонанс и др.  

Информирано съгласие: На всяка бременна трябва подробно да се разясни какви са 

рисковете за нея и плода при отказ от лечение и при лечение на онкологичното 

заболяване, като се иска иформирано съгласие за лечение на онкологичното 

заболяване. 

Решение за лечение: Лечението трябва да се планира предварително и да е 

определено от мултидисциплинарен екип на клиничен онкологичен (хематологичен) 

комитет. Решението се определя от вида и стадия на онкологичното заболяване и срока 

на бременността. 

1.Карцином на млечната жлеза и бременност 

Ракът на гърдата е най-често срещаният рак по време на бременността.  

Обикновено се открива в по-късен стадии по сравнение с небременните. Закъснението 

на диагнозата е често, със средно закъснение от 5 до 15 месеца от появата на 

симптомите.   
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Клиника: Най-често се палпира тумор в млечната жлеза. По-рядко първо се палпират 

метастатичните лимфни възли в аксилата.  

Диагностика: За откриване на рак на гърдата, бременните трябва да се подлагат на 

преглед на гърдите като част от рутинният преглед. Могат да се използват ехография  и 

мамография. С подходящо екраниране, мамографията не представлява риск  за плода. 

Компютърната томография (КТ), костната и позитронно-емисионни томографии (PET) 

трябва да се избягват през целия период на бременността. Биопсията (аспирационна 

или ексцизионна) е задължителна за диагнозата. За да се избегне фалшиво-

положителна диагноза като резултат от неправилно тълкуване на промените, свързани 

с бременността, патологът трябва да бъде информиран, че пациентката е бременна. 

При стадирането на регионални лимфни възли маркирането с технеций 99m е за 

предпочитане.  

Предлечебна оценка: Начините на лечение, включително хирургия, химиотерапия и 

лъчетерапия зависи от гестационната възраст на плода. Като цяло, те трябва да се 

третират като небременни пациенти, с някои изключения, за защита на плода.  

Лечение при начален рак на млечната жлеза (І и ІІ стадии):  

В пърия триместър на бременността се препоръчва оперативното лечение като 

първично лечение на рак на гърдата при бременни жени. Модифицирана радикална 

мастектомия е лечение на избор. Адювантната лъчетерапия никога не е спешна 

процедура и затова е препоръчително да се отложи до раждането, тъй като ЛТ в 

терапевтични дози може да изложи плода на потенциално вредна радиация. Когато се 

планира органосъхраняваща операция, отлагането на лъчетерапията до раждането 

може да доведе до забавяне на лъчетерапията за > 6 месеца, което може да увеличи 

риска от локален рецидив. Следователно трябва да се проведе задълбочена дискусия 

между пациента и мултидисциплинарния екип, за да се обсъдят рисковете и ползите от 

различните хирургични модалности и времето на лъчетерапия. Във втория и третия 

триместър е възможно извършването на консервативната хирургия с ЛТ след 

раждането. Ако е необходимо провеждане на адювантна химиотерапия  (при метастази 

в лимфни възли), то тя не трябва да се прилага по време на първия триместър на 

бременността, за да се избегне риска от тератогенност. Химиотерапията след първия 

триместър обикновено не се свързва с висок риск от малформации на плода, но може 

да бъде свързана с преждевременно раждане. Най-често се използва anthracycline- 

базирана химиотерапия и cyclophosphamide и fluorouracil до 34 гестационна седмица. В 

случаите, когато се налага прилагането на лъчетерапия се използват специални защити 
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за бременната матка. Препоръчва се раждането да се планира след 37 седмица и поне 

три седмици след последния цикъл на химиотерапия. След раждането трябва да се 

изследва плацента за метастази, а онкологичното лечение може да продължи веднага 

след вагинално раждане или една седмица след Цезарово сечение. При хормонално 

зависим рак на гърдата, хормоналната терапия с LHRH или tamoxifen е 

контраиндицирана по време на бременността и следва да се включи след раждането. 

При HER 2 позитивен рак на млечната жлеза, HER 2- таргетните агенти са 

противопоказани по време на бременност. Trastuzumab се включва след раждането. 

При тройно негативен рак на млечната жлеза се добавя и Тaxol.   

Лечение при авансирал рак на млечната жлеза (ІІІ и ІV стадии): През І триместър 

лъчетерапията трябва да се избягва. Ако е необходимо спешно да се започне 

химиотерапия и / или лечение с Trastuzumab през първия триместър, следва да се 

обсъди прекъсване на бременността. След І триместър химиотерапията се определя от 

вида рак на млечната жлеза. Тъй като майката има малък шанс за оцеляване (5-

годишната преживяемост от 10% при бременни в стадий III и IV болест) и има риск от 

увреждане на плода с лечението по време на първия триместър, а  въпросите, свързани 

с продължаването на бременността трябва да се обсъжда с пациентката и семейството 

и. Терапевтичният аборт не подобрява прогнозата. Бременните имат значително по-

лоша прогноза отколкото не бременните, като най-лоша преживяемост е установена 

при жените, които наскоро са родили.   

Лактация: Потискането на лактацията не подобрява прогнозата. Ако обаче се планира 

операция, кърменето следва да се спре за да намалее размера и кръвоснабдяването на 

гърдата. Жените, подложени на химиотерапия, не трябва да кърмят.  

2. Хематологичен рак и бременност.  

Хематологичният рак е вторият най-често срещан рак по време на бременността.  

Диагностика: ПКК, биопсия на костен мозък, биопсия на лимфен възел. За да се 

избегне излагането на бременна жена на йонизиращо лъчение, магнитният резонанс е 

предпочитаният метод за оценка на стадия. Забавянето в диагностиката и лечението ще 

окаже влияние върху прогнозата при остра левкемия и агресивни,  напреднали 

лимфоми, както и при неходжкинов лимфом.  

Лечение на болестта на Ходжкин: В определени случаи с начален стадий на болестта 

на Ходжкин тумор над диафрагмата с бавен растеж, лечението може безопасно да се 

отложи до след раждането. Решението да се използва химиотерапия по време на 

бременност трябва да бъдат внимателно преценено. Ако е възможно, химиотерапия 
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трябва да се избягва по време на първия триместър на бременността и се препоръчва 

аборт.  В случаи, че бременната откаже аборт се прилагат антрациклини и винка 

алкалоиди. Използване на химиотерапията във втория и третия триместър изглежда е 

относително безопасна и се използва химиотерапия с Vinblastyin или 

полихимиотерапия -  ABVD. Лъчетерапия по време на бременност е възможно, ако 

фетална експозиция не надвишава прага на доза 10 Gy. Лъчетерапията тип  “Горен 

Каплан” (облъчване над диафрагмата) не е рискова за бременността с подходящо 

екраниране и се прилага при медиастинални тумори за подобряване на състоянието на 

белия дроб.  Стероидите се използват както с противотуворен ефект, така и за 

ускоряване на зрелостта на белия дроб на плода.  

Лечение на неходжкинов лимфом: Ако е възможно, химиотерапия трябва да се 

избягва по време на първия триместър на бременността и се препоръчва аборт.  При 

неходжкинов лимфом във втория и третия триместър CHOP е стандартният режим на 

химиотерапия.  

Лечение на левкемия: При остра левкемия- миелоидна, лимфоцитна и промиелоцитна 

се препоръчва прекъсване на бременността в първия триместър. Във втория триместър 

се прилага химиотерапия с Doxorubicin и Cytarabine. При установяване на заболяването 

в третия триместър първо се извършва индукция на раждането, след което се провежда 

химиотерапия. При бременни жени с хронична миелоидна левкемия лечението е 

Интерферон-алфа и може да се прилага безопасно дори през първия триместър. 

3. Малигнен меланом и бременност 

Третият по честота рак по време на бременността.  

Диагностика: Клиничен преглед, цитологично изследване. 

Лечение: Независимо от срока на бременността, хирургично отстраняване на тумора с 

адекватните ръбове остава стандарт за първичното лечение за ранния меланом.  

Хирургичните ръбове са добре дефинирани (меланом < 2 mm в дълбочина, ексцизия в 

здраво 1 см, а при меланом > 2 mm в дълбочина, ексцизия в здраво 2 см). Изборната 

лимфна дисекция се препоръчва. Може да се прилага Интерферон-алфа. При 

наличието на лимфни метастази по време на бременността (ІІІ стадий), е 

препоръчително метастазите да се отстранят при първа възможност. При поява на 

хематогенни метастази (ІV стадий) по време на бременността, ситуацията е сложна, 

тъй като се налага да се провежда химио- и лъчетерапия. След раждането 

задължително трябва да се изследва плацентата за наличие на метастази. Има описани 
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случаи на трансплацентарно  метастазиране в плода, но тези тумори обикновено бързо 

след раждането претърпяват спонтанна регресия.   

 

4. Рак на щитовидната жлеза и бременност 

Четвъртият по честота рак по време на бременността. 

Диагностика: ехография на щитовидната жлеза, биопсия на щитовидната жлеза. 

Лечение: Лечението е оперативно - тироидектомия независимо от срока на бременността 

При бременни в първия триместър и високодиференциран тумор, лечението може да се 

отложи до втория триместър, а при бременни в третия триместър, операцията може да 

бъде забавена безопасно до периода след раждането. По време на бременността не се 

провежда лечение с радиоактивен йод. Следоперативно се включва хормонално 

заместителна терапия. 

 

5. Други локализации 

Рак на дебелото черво при бременни жени - в  повече от 60% от случаите са тумори на 

ректума. Обикновенно диагнозата е късна, което би могло да се обясни с грешката, че 

симптомите за рака на дебелото черво и ректума са нормалните промени, свълзани с 

бременността. Лечението е предимно хирургично, както при небременни жени. Но се 

описват технически затруднения, свързани с увеличената матка, особено във втория и 

третия триместър. Провеждането на лъчетерапия и химиотерапия е след раждането.  

Рак на белия дроб е с нарастваща честотата при бременни, поради нарастващата 

тенденция на тютюнопушенето при младото население.  Прилага се химиотерапия, като 

предпочитаната комбинация е Carboplatina с Paclitaxel.  

Сарком на меките тъкани - преди всичко е оперативното лечение, а при метастатично 

заболяване се препоръчва химиотерапия с Doxarubicyn.  

Лечението на другите локализации, които са единични случай: на рак на бъбрека, 

ларингса, хипофарингса, стомаха,  и други се провежда като при небременни.  

 

6. Проследяване на бременността по време на лечението на онкологичното 

заболяване 

Бременности, при които плодът е бил изложен на химиотерапия, през втория 

триместър, трябва да се считат за високорискови и трябва редовно да се извършва  

наблюдение на плода по време на бременността. Целта е плодът да се доноси до 

термин  
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 (т.е. ≥ 37 седмици), когато е възможно. Ранното или много ранно раждане трябва да 

бъде избегнато, освен ако здравето на майката и / или плода не е застрашено от 

отлагането на раждането до срока. Няма индикации за определен вид 

родоразрешаване. Видът на раждането се определя от асушерските индикации, а не от 

наличието на онкологично заболяване. Плацентата трябва да се изследва 

хистологично,  особено при пациентки с диагноза меланом и левкемия. 

 

7. Бременност след рак 

Запазването на фертилитета е важен аспект в живота на оцелелите след лечение за рак. 

Младите жени, желаещи бъдещо раждане, трябва да бъдат консултирани относно 

наличните възможности за запазване на фертилитета. Криоконсервирането на 

ембриони или яйцеклетки е основният метод за запазване на плодовитостта на жените. 

Стимулирането на яйчниците трябва да се извършва преди започване на химиотерапия. 

Техниката за запазване на яйчникова тъкан с хиляди незрели яйцеклетки в криобанка 

(в рамките на първичните фоликули), който след пубертета се връщат чрез 

автотрансплантация се използва предимно в случаите на хематологични онкологични 

заболявания при момиченца. Ефектът на лъчетерапията също така зависи от дозата и 

областта на проведената терапия, като при предстояща лъчетерапия в областта на таза 

също се препоръчва  криоконсервиране на яйцеклетки. Лекуваните заради рак на 

млечната жлеза в начален стадии могат да предприемат забременяване 5 години след 

приключване на лечението. Ако бременността настъпи по-рано, таргетната терапия с 

Trastuzumab трябва да бъде спряна за да продължи бременността. При пациентки с 

малигнен меланом в І и ІІ стадий се препоръчва да се изчака 2 години с нова 

бременност, а в ІІІ стадий – 5 години. Жените, получавали радиоактивен йод заради 

рак на щитовидната жлеза, не бива да забременеят поне 12 месеца след терапията, за да 

се гарантира елиминирането на радиоактивния йод и да се потвърди ремисията на 

заболяването.  
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