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Епидемиология

Първичен карцином на яйчника

• Честота-заема 3-то място сред рака на 
гениталиите

• 13-14 случая на 100 000жени

• първо място по смъртност

• късно откриване

• м/у 40-70год



Стадиране на овариалния карцином

I стадий- ограничен в яйчниците

Ia- в единия яйчник

Ib- в двата яйчника

Ic- руптурирала киста



II стадий- тазово разпространение

IIa-матка,мат.тръби

IIb- други тъкани в таза

IIc- “+” перитонеален смив/ руптура на капсула



III стадий – коремно разпространение

IIIa- микроскопски перитонеални метастази IIIb- макроскопски 
перитонеални мета <2см.

IIIc- перитонеални мета>2см и/или лимфни метастази

IV- далечни метастази



Пътища на разпространение

а) интраперитонеален

б) лимфогенен

в) далечни метастази



• Оперативното лечение е основно, целта е:

а) диагноза

б) стадиране чрез стадираща процедура

в) максимална циторедукция

• Резидуалният тумор е най-важния 
прогностичен фактор!



Значение на резидуалния тумор за 
преживяемостта

А. GOG 0182 – ICON 5 

4312 п.  III – IV стадий

на 5 година:

- Микроскопски тумор – 10.44 – 671 живи – 64%  
(68мес.)

- Макроскопски тумор < 1см. – 1949 – 829 живи –
42% (40мес.)

- Макроскопски тумор > 1см. – 1319 – 459 живи –
35% (33мес.)



Значение на резидуалния тумор за 
преживяемостта

Б.   Winter, 2008 –

1895 п.    III стадий

- Микроскопски тумор – 437 – 238 живи – 54% (72 мес.)

- Макроскопски тумор - 0.1-1см. – 791 – 231 живи –
29% (42 мес.)

- Макроскопски тумор > 1см. – 667 – 103 живи – 15% 
(35мес.)



Значение на резидуалния тумор за 
преживяемостта

B. Du Bois, 2010

1779 п. III стадий
AGO – OVAR 1, 3, 5 

- Микроскопски тумор – 81 мес.

- Резидуален тумор – 34 мес.



Значение на резидуалния тумор за 
преживяемостта

Г.   Chiva L. и сътр. 2016

What should we expect after a 
complete cytoreduction at the time of 
interval or primary debulking surgery 
in advanced ovarian cancer. Ann Surg
Oncol.2016 23(5); 1666-73



Значение на резидуалния тумор за 
преживяемостта

- Обзор на 11 871 п. III – IV ст. ОК 
за периода 2008-
2014г.подложени на  първична 
циторедукция

- 27% е постигната RO (3205 п.)

- Обща преживяемост (мес.)

при RO – 69мес.

- За останалата популация – 43 мес. 

- 2 години по-дълга преживяемост !



Г. Chiva L. и сътр.
What should we expect after a complete cytoreduction at 
the time of interval or primary debulking surgery in 
advanced ovarian cancer. Ann Surg Oncol.

IDS – 308             35% RO

OS – 28 мес.      35 мес.

IV стадий - 1796 п.  

PDS – 1488         15% RO

OS – 27мес.       63 мес.

Ролята на началната хирургия с постигната цeл RO



Ролята на началната хирургия
(Gadducci и сътр. ,2017)

• International Journal of Gynecological Cancer & Volume 27, Number 
1, January 2017



Gadducci и сътр. 2017



Значение на резидуалния тумор за 
преживяемостта

Chiva L et al.International Journal of Gynecological 
Cancer & Volume 26, Number 5, June 2016



Значение на резидуалния тумор за 
преживяемостта

(L.Chiva и сътр,2016)



Значение на резидуалния тумор за 
преживяемостта

(L.Chiva и сътр,2016)



Значение на резидуалния тумор за 
преживяемостта

Д.   Int J Gynecol Oncol – L.Chiva ,2016

Микроскопски тумор – 70мес.

Минимален макроскопски 0.1-1см. 
– 40 мес.

Макроскопски тумор > 1см. – 30мес.



ИЗВОДИ:

1) Липсата на макроскопски резидуален 
тумор увеличава общата преживяемост  с 
над 2 години. Това следва да бъде целта 
на хирургичното лечение при АОК.

2) Началната циторедуктивна хирургия се 
свързва с по-добра преживяемост и 
следва да се предпочита пред 
интервалната циторедукция. 



I. Възможности за постигане на пълна 
циторедукция 

II. Прогностични фактори 
ограничаващи постигането на 

първична циторедукция



I. Възможности за постигане на пълна 
циторедукция 

Анатомични зони генериращи резидуален тумор

1. Малък таз и тазов перитонеум

2. Ретроперитонеум (тазови, парааортални, 
ингвинални, целиачни ЛВ)

3. Горен абдомен

а) оментум – слезка 

б) диафрагмални куполи

в)  bursa omentalis – porta hepatis , целиачни ЛВ

г) ч.др. и жл.мехур (ч.др.резекция и холецистектомия)



I. Възможности за постигане на пълна 
циторедукция

Тазов компонент на пълната 
циторедукция

1. Малък таз и тазов перитонеум

- Операция на Hudson (frozen pelvis)

- Ретроперитонеален подход 

- Урологичен компонент (резекция на 
пик.мехур, по-рядко стент на уретери)



Тазов компонент на пълната 
циторедукция



Тазов компонент на пълната 
циторедукция



Тазов компонент на пълната 
циторедукция



I. Възможности за постигане на пълна 
циторедукция 

Тазов компонент на пълната 
циторедукция 



Резекция и затваряне на пикочен мехур-
урологичен компонент на 

циторедукцията в малкия таз



I. Възможности за постигане на пълна 
циторедукция

2. Циторедукция на ретроперитонеума

(само при увеличени, суспектни ЛВ) 

Du Bois et al, JSO, 2011

При АОК > 50% се установява +ЛВ



Циторедукция на ретроперитонеални 
лимфни метастази



I. Възможности за постигане на пълна 
циторедукция 

3. Хирургия в горен абдомен 

Dennis Chi et al. improved progression – free and overall survival 
in advanced ovarian cancer as a result of a change in surgical 
paradigm. Gynecol Oncol 2009.

Метаанализ на данните за периода 1987 – 2004год.

Екстензивната хирургия в горен абдомен се 
асоциира с повишена обща преживяемост и 
постигане на пълна циторедукция. 



I. Възможности за постигане на пълна 

циторедукция 

3. Хирургия в горен абдомен 

а) оментум – слезка 
б) диафрагмални куполи
в)  bursa omentalis – porta hepatis , 
целиачни ЛВ
г) ч.др. и жл.мехур (ч.др.резекция и 
холецистектомия)



Ролята на супраколичната оментектомия при 
АОК

(Vidal и сътр. 2017)

• International Journal of Gynecological Cancer & Volume 27, 
Number 2, February 2017



International Journal of Gynecological Cancer & 
Volume 27, Number 2, February 2017

In this study, evidence is 
given that total 
omentectomy including 
the perigastric area is a 
necessary component of 
complete cytoreductive
surgery in advanced 
ovarian cancer, whatever 
the macroscopic 
appearance of the 
omentum.



Оментектомия-спленектомия
(Корновски и сътр)



Оментектомия-спленектомия



Диафрагмална хирургия



Диафрагмална хирургия



Циторедукция на bursa omentalis



Циторедукция на bursa omentalis



Циторедукция на bursa omentalis



Циторедукция на черен дроб



Циторедукция на черен дроб



II. Прогностични фактори ограничаващи 
постигането на първична циторедукция

1. Лош Performance status

2. Възраст > 75год. + обемни тумори + лош нутритивен 
статус, (албумин <30)

3. Високи стойности CA-125

4. Масивен плеврален излив, особено двустранни

5. Масивен асцит

6. Множество ч.др. метастази, особено в двата лоба



II. Прогностични фактори ограничаващи 
постигането на първична циторедукция

7. Масивно засягане на porta hepatis с подозирана 
обструкция на жл.канали и v.portae

8. Масивно засягане на тънкочревния мезентериум 
(ретракция на мезентериум) е контраиндикация за 
първична хирургия.

9. Екстензивно засягане на коремната стена предполага 
неоадювантна химиотерапия и интервална 
циторедуктивна хирургия.  



Екстензивно засягане на 
коремната стена



Оценка на операбилността преди 
хирургичната намеса

1) Възраст, общо състояние, коморбидност, 
нутритивен статус

2) Образни методи – PET/CT

3) Диагностична лапароскопия – състояние на 
мезентериума, тънките черва и 
диафрагмалните куполи (скорова система)



Кандидати за неоадювантна ХТ

1. Общо състояние нетолериращо първична екстензивна 
хирургия

2. Двустранни масивни плеврални изливи

3. Масивни ч.др. метастази

4. Обемни метастази в порта хепатис

5. Обемни супраренални, целиачни, медиастинални, 
супраклавикуларни ЛВ

6. Масивно засягане на мезентериума



Кандидати за неоадювантна ХТ

7. Масивна инфилтрация на коремната стена

8. Обструкция на жл.канали от тумор

9. Множество чревни обструкции

10. Възраст >75год. с обемен IIIC – IV стадий, ASA > 3 или 
Албумин < 3

11. Рядък хистологичен тип – дребноклетъчен 
невроендокринен тумор. 



Оценка на операбилността след 
НХТ

• International Journal of Gynecological Cancer & Volume 27, 
Number 3, March 2017



Оценка на операбилността след 
НХТ

• Conclusions: A 
significant drop of 
CA-125 after NACT 
and progressive 
disease on follow-
up image are 
independent 
preoperative 
predictors for 
complete 
cytoreduction and 
early recurrence 
and death.



Ограничения намаляващи ползата от 
хирургично лечение

1. Възраст

2. Performance status и коморбидност

3. Разпространение и обем на тумори –
засягане на множество анатомични зони.

4. Хистологичен тип



Хистологичен тип – ограничения на 
ползата от радикалната хирургия

Winter, 2008 1895 п. – III стадий.
Journal of Clin Oncol.

Ендометроиден – 56мес.

Серозен – 45мес.

Светлоклетъчен – 24мес.

Муцинозен – 14мес.



Ограничения намаляващи ползата от 
хирургично лечение

Aleti G. et al. Identification of patient groups at highest risk from 
traditional approach to ovarian cancer treatment. Gynecol Oncol
(2011)

1) Масивен тумор или IV стадий            63.5%

2) Performance Status  ASA >/=3 ограничена  полза

3) Възраст > 75г.                                    в преживяемостта



Заключение

• Целта на хирургичното лечение е постигане на пълна 
циторедукция-липса на видим тумор

• Възможностите за постигане на тази цел са свързани със 
сложни мултиорганни интервенции 

• Тази цел може да се постигне чрез начална или 
интервална (след НХТ) хирургия

• Началната хирургия осигурява по-добра преживяемост 
при АОК

• Редица фактори от страна на пациента и от страна на 
тумора дават основание да се избере най-добрият подход 
за всеки индивидуален случай


