Rakovina vaječníků je druhé nejčastější gynekologické
zhoubné nádorové onemocnění v naší republice.
C56 - ZN vaječníku, ženy
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Analyzovaná data: N(inc)=33688, N(mor)=21351

Vaječník (ovarium) je párový orgán, který je uložený v malé pánvi ženy po obou stranách dělohy. Jeho
dvěma hlavními funkcemi jsou produkce ženských
pohlavních hormonů a uchování vajíček (ženských
pohlavních buněk).
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JAK SE ONEMOCNĚNÍ PROJEVUJE:

RAKOVINA VAJEČNÍKŮ  5 ZÁKLADNÍCH FAKTŮ:

Rakovina vaječníků bývá velmi málokdy odhalena v počátečním
stadiu, protože nádor nemá žádné příznaky. Není úplně jasné,
proč některé ženy onemocní rakovinou vaječníku, ale existují
rizikové faktory, které mohou nemoc způsobovat. Mezi ně patří:

Rakovina vaječníků (část ženských reprodukčních orgánů, které
produkují vajíčka každý měsíc v reprodukčním období ženy) je
zákeřné a agresivní onemocnění – je to čtvrtá nejčastější příčina
smrti na zhoubné nádory u žen.

Rodinná anamnéza: pokud matka nebo sestra onemocněla buď
rakovinou ovarií, rakovinou prsu nebo rakovinou dělohy, má žena
vyšší riziko, že může onemocnět.

Ženy mají velkou šanci na přežití, pokud je rakovina ovarií
diagnostikována včas – pokud je rakovina objevena v raném
stádiu a nádor může být chirurgicky odstraněn – více než 90%
žen má šanci přežít více než 5 let. Je proto důležité pravidelně
navštěvovat svého gynekologa a nechat se vyšetřit 1x ročně vaginálním ultrazvukem. Pravidelné gynekologické kontroly mohou
v některých případech výrazně přispět k záchytu nemoci v raném
stádiu.

Porod, menopauza: ženy, které nerodily a nikdy nebraly antikoncepci, mají vyšší riziko vzniku nemoci než ženy, které dlouhodobě užívaly hormonální antikoncepci nebo opakovaně rodily.
Ženy, u nichž začala brzy menstruace a naopak pozdě začala
menopauza, mají rovněž zvýšené riziko.
Gynekologické problémy: Ženy, které měly v minulosti cysty
nebo ženy, které trpí endometriózou, mají také vyšší riziko, že
onemocní rakovinou vaječníků.
Sterilita, ať už léčená nebo bez léčby,
zvyšuje riziko vzniku rakoviny vaječníků 2,5 krát proti populaci žen, které
sterilitou netrpí.
Životní styl: obezita, strava
bohatá na živočišné tuky,
kouření, kontakt s azbestem
a talkem mohou vést k onemocnění rakovinou vaječníků.

Rakovina vaječníků je velmi často diagnostikována velmi pozdě.
Je to buď z důvodů, že ženy nemají jednoznačné nebo speciﬁcké
symptomy v raném stadiu. Např. příznaky jako je nechutenství, nepravidelná menstruace, nadýmání a bolesti v podbřišku
mohou být lehce zaměnitelné s jinými příčinami.
Informovanost o možných signálech nemoci, může zachránit
život.
Pokud žena často trpí některým z následujících tří příznaků, je
důležité o nich informovat svého lékaře:
• častá bolest v podbřišku a bolest žaludku
• zvětšení obvodu břicha, stálé nadýmání
• potíže s přijímáním potravy a rychlý pocit plnosti
I když to nemusí být nic vážného, vždy je lepší tyto příznaky
probrat se svým lékařem!
Pokud již žena onemocní rakovinou vaječníků, existuje vhodná
léčba, a žena by měla okamžitě navštívit odborníka – onkogynekologa.

