
КАКВИ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА РАК НА ГЪРДАТА? 
 

 

Не се знае какво точно причинява рака на гърдата, но има определени рискови 

фактори, които са свързани с това заболяване. Потенциално всички жени могат да 

развият рак на гърдата. Рисковите фактори, които ще изброим по-долу, увеличават 

възможността от поява на заболяването: 

- възраст над 50 години; 

- ранно започнала менстурация; 

- късно настъпила менопауза; 

- жени, родили първото си дете над 30-годишна възраст; 

- нераждали; 

- некърмили; 

- консумиращи големи количества алкохол; 

- приемащи противозачатъчни медикаменти повече от 10 години; 

- продължителна хормонално заместителна терапия; 

- роднини, боледували от рак на гърдата; 

- жени с наднормено тегло. 

Намаляване на риска от заболяването: 

- преодоляване на стреса; 

- редовни физически упражнения; 

- контролиране на личното тегло; 

- намалена консумация на мазнини. 

Повечето от новообразуванията на гърдата са доброкачествени, което значи, че не 

са рак. За тях е също е присъщ силен растеж, но те не се разпространяват извън гърдата 

и не застрашават живота. Въпреки това някои от доброкачествените тумори на гърдата 

са потенциален риск за развитието на рак. Някои от така наречените „бучки“ не са 

тумори изобщо. Тези бучки често са резултат от „фибро-кистозни“ изменения в 

гърдата. Подобни изменения в гърдата могат да предизвикат подуване, напрежение и 

болезненост. Moже да има усещане за „зърнистост“, както и прозрачнен или леко мътен 

секрет от зърното. 

Основните признаци за рак на гърдата често са неспецифични. Ето най-важните: 

- наличие на „бучка“ в гърдата; 

- подуване на част от гърдата; 

- раздразнена кожа и грапавост; 

- болка или хлътване на зърното; 

- раничка или зачервяване на зърното или кожата на гърдата; 

- секрет от зърното, различен от майчина кърма; 

- бучка, подутина в подмишницата. 

Колкото по-рано се открие рака на гърдата, толкова шансовете за успешно лечение 

са по-добри. Ето основните и много достъпни методи за ранна диагностика: 

 Клинично изследване на гърдите – представлява преглед на гърдите извършен от 

медицински специалист. Изследващият първо оглежда за изменения във формата и 

размера. Лекарят внимателно обследва гърдите за наличие на бучки. Областта под 

мишниците също трябва да бъде прегледана. Този преглед е възможност да се научите 

да изследвате гърдите си сами, ако все още не знаете как. Жените на възраст между 20 

и 30 г., трябва да провеждат клинично изследване на гърдите при медицински 

специалист препоръчително на всеки 3 години. След 40 г., такова изследване се 

препоръчва всяка една година. 

 Мамография – мамографията е рентгеново изследване на гръдния кош. Този 

метод се използва обикновено за откриване на заболяване у жени, които нямат 



конкретни оплаквания или имат някои от изброените по-горе симптоми. Използват се 

много ниски нива на облъчване, сравними с облъчването, което човек получава при 

дълъг полет със самолет. Жените на възраст 40 и повече години трябва да провеждат 

мамографско изследване всяка година. 

Как се лекува ракът на гърдата? Най-общо, лечението на рака на гърдата може да бъде 

хирургично, химиотерапия, лъчетерапия, хормонална терапия или комбинация от 

гореизброените. 

Не забравяйте – можете с малко усилия да се предпазите, а и да спасите ваши 

близки, роднини, съседки и приятелки, като ги посъветвате и те да се преглеждат 

редовно.  

ВАЖНО! Всяка жена трябва веднъж месечно,след края на редовната 

менструация, да си прави сама прегледи (автотест) за наличие на „бучки“ и други 

проблеми, съврзани с гърдите. 

 

 

А В ТО Т Е С Т 

 

Ако сте под душа, повдигнете едната си ръка. С върховете на пръстите на 

противоположната ръка опипайте двете си гърди, като внимавате за бучка или 

подутина. 

Ако сте пред огледалто с ръце на кръста и вдигната глава, внимателно огледайте 

гърдите си за промени в големината, формата или очертанията им. Търсете 

набръчквания или промени по кожата. Внимателно стиснете и двете зърна и проверете 

за тече ние. 

Ако сте в легнало положение, поставете хавлиена кърпа или възглавница под 

дясното си рамо, като положите дясната си ръка зад главата. Внимател но опипайте с 

лявата ръка дясната си гърда. За почнете от най-външнта й част и спираловидно се 

приближавайте към зърното, като притискате внимателно гърдата с върховете на 

пръстите си и извършвате кръгови движения. Повторете и върху лявата гърда. 

Като използвате същите кръгови движения, внимателно опипайте областта под 

мишниците. Тъканта там също може да бъде индикатор за състоянието на Вашите 

гърди. 

 

 



 


