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Abstrakt
Hyrje: Vezoret (ovarium; greqisht oophoros), janë organe të brendshme gjenitale
çifte, të vendosura nën tubat uterine. Tumoret (neoplazitë) e vezoreve ndahen në: tumorë
beninje dhe tumorë malinje ose kancer.
Qëllimi i punimit: është të paraqesim të dhënat mbi diagnostikimin, shkallët e
përhapjes dhe mjekimin e kancerit të vezoreve duke bërë rishikimin e literaturës.
Të dhëna të përgjithshme: Karcinoma e vezoreve (carcinoma ovarii) quhet si
karcinoma më malinje e femrës për shkak të ecurisë shumë tinzare, të ngadalshme, të qetë
dhe metastazimit të hershëm të saj. Kap rreth 27% të të gjitha sëmundjeve malinje të
organeve gjenitale të femrës. Karcinoma e vezoreve shfaqet edhe në mosha të reja, edhe
në mosha të vjetra. Ky kancer zakonisht është fatal, dhe është shkaktari i tetë më i
shpeshtë i vdekjeve nga kanceri te gratë në gjithë botën, ndërsa i katërmbëdhjeti marrë në
tërësi. Diagnostikimi i tumoreve beninje dhe malinje të vezoreve bëhet në bazë të:
pasqyrës klinike, vizitës ultrasonografike, vizitës gjinekologjike, gjatë së cilës palpohet
tumori adneksal. Në rastet me tumor të adnekseve, duhet të bëhet edhe vizita e gjinjve
dhe e traktit gastrointestinal dhe atë: Ekzaminim ultrasonografik i gjinjve, mamografia,
gastroskopia, rektoskopia, irigografia, ultrasonografia e mëlçisë dhe e pankreasit. Në
zbulimin dhe diagnostikimin e karcinomës të vezoreve, ndihmon edhe gjurmuesi
(markuesi) tumoral CA-125, që përcaktohet në gjakun periferik të pacientes. Mjekimi i
karcinomës së vezoreve, është: kirurgjikal që ka parim bazë zvogëlimin sa më shumë të
masës tumorale, dhe medikamentozë-citostatik.
Infermieret janë pjesë integrale e personelit mjekësor për kujdesin ndaj pacientit me
kancer të vezoreve dhe familjes së saj. Kujdesi infermierik duhet të jetë i individualizuar,
duke u bazuar në stadin e sëmundjes, nga mënyra se si pacienti ballafaqohet me
sëmundjen fizikisht dhe emocionalisht, dhe nga tipi i trajtimit që pacienti është duke
pranuar.
Përfundim: Kanceri i vezoreve, është karcinoma më malinje e organeve gjenitale
femërore. Zbulimi i hershëm mundëson edhe mjekim të suksesshëm, për çka këshillohen
të gjitha gratë – femrat ti nënshtrohen vizitave të rregullta gjinekologjike.
Fjalët kyç: kanceri i vezoreve, diagnostikimi, shkalla e përhapjes, mjekimi.
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Abstract
Introduction: Ovaries (ovarium; Greek oophoros), are internal female genitalia found
in pairs, that are located under the uterine tubes. Ovarian tumors (neoplasia) are divided
into: benign tumors and malignant tumors or cancer.
The purpose of this paper: is to present data on diagnostication, stages of
development and treatment of ovarian cancer by reviewing the literature.
General information: Ovarian carcinoma (carcinoma ovarii) is considered the most
malignant carcinoma of the women due to its insidious, slow and quiet progression, and
its early metastasis. It consists 27% of all malignant diseases of female genitalia. Ovarian
carcinoma appears in early ages, as well as late ones. Diagnostication of the ovarian
benign and malignant tumor is performed based on: clinical review, ultrasound
examination, gynecologic examination, during which the adnexal tumor is palpated. In
cases with adnexal tumor, breast and gastrointestinal examinations should be performed:
ultrasound examination of breasts, mammography, gastroscopy, rectoscopy, irigography,
liver and pancreas ultrasound. In detection and diagnostication of ovarian carcinoma,
CA-125 tumor marked could be of help, which is determined in patient’s peripheral blood.
Treatment of ovarian carcinoma may be: surgical whose goal is decrease in tumor’s size,
and medical – cytostatic.
Nurses are integral part of medical staff for ovarian cancer patient and her family.
Nursing care must be individualized based upon the stage of illness, how the patient is
coping emotionally and physically and the type of treatment the patient is receiving.
Conclusion: Ovarian cancer is the most malignant carcinoma of femal gjenital organs.
Early detection enables successful treatment; thus, all women are advised to undergo
regular gynecological examinations.
Keywords: ovarian cancer, diagnostication, development stages, treatment.
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1 Vezoret
Vezoret janë çift organesh që janë pjesë e sistemit reproduktiv të gruas. Sistemi
reproduktiv është grup organesh që funksionojnë së bashku për të mundësuar lindjen e
foshnjës. Te gratë, ky sistem përfshin vezoret, tubat fallopiane, mitrës, qafën e mitrës dhe
vagjinën.
Çdo vezore ka formë ovale, 3 cm të gjata dhe 1 cm të gjera. Janë të vendosura në
pjesën e poshtme të abdomenit, në kavitetin pelvik. Ka nga një vezore në të dy anët e
mitrës, të majtën dhe të djathtën. Çdo vezore është e lidhur me mitrën me një tubë të gjatë
e të hollë që quhet tubi fallopian.

Fig. 1: Organet reproduktive femërore

Fig. 2: Vezoret
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Vezoret krijojnë vezë për reproduktim. Ato po ashtu krijojnë hormone që ndikojnë në
rritjen e gjinjve, formën trupore dhe ciklin menstrual.
Një vezë, e quajtur ovum, lirohet nga njëra prej vezoreve çdo muaj (ovulacion). Nëse
veza është mbarësuar nga sperma, ajo mund të rritet duke u shndërruar në foshnje. Nëse
veza nuk është fertilizuar, ai dezintegrohet dhe largohet gjatë menstruacionit.
Vezoret po ashtu lirojnë hormone femërore estrogjen dhe progesteron nga qelizat e
quajtura qeliza stromale.
Vezët kalojnë nëpër vezore dhe kalojnë nëpër tubat fallopine për të arritur në mitër.
Mitra është vendi ku foshnja rritet gjatë shtatzënisë. Së paku një vezore dhe një mitër i
duhet gruas për të pasur cikël menstruar dhe për të qenë në gjendje të mbetet shtatzënë.
Çdo vezore është e mbështjellur me një shtresë të quajtur epitel. Brenda vezoreve ka
qeliza të quajtura qeliza embrionale të cilat më vonë shndërrohen në vezë.
Me kalimin e moshës, vezoret prodhojnë gjithnjë e më pak hormone estrogjen dhe
progesteron. Po ashtu bie edhe prodhimi i vezëve të maturuara dhe menstruacionet bëhen
të parregullta për t’u ndalur në fund. Kjo njihet si menopauzë, që rëndomë ndodh ndërmjet
moshës 45 dhe 55 vjeçe. Pas menopauzës, nuk është më i mundur mbarësimi natyral.
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2 Hyrje
Vezoret (ovarium; greqisht oophoros), janë organe të brendshme gjenitale çifte, që në
të vërtetë janë organe gjëndërore seksuale të femrës, të vendosura nën tubat uterine me
formë dhe madhësinë e një bajameje deri në madhësinë e vesë së pëllumbit. Kanë përmasa
4:2:1 cm, gjegjësisht mesatarisht i gjatë rreth 25 – 50 mm, gjerësi rreth 5-20 mm dhe
trashësi rreth 5-15mm si dhe peshojnë rreth 8-10 gram. Zakonisht vezorja e djathtë është
më e madhe se vezorja e majtë. Kanë ngjyrë të bardhë në të përhimët ose të trëndafiltë.
Te femrat para pubertetit kanë sipërfaqe të lëmuar. Pas pubertetit në sipërfaqe humbet
lëmuershmëria, dhe në të vihen re vraga apo cikatrice, për shkak të ndryshimeve që pëson
sipërfaqja në vendin ku ndodh ovulacioni.
Karcinoma e vezoreve (carcinoma ovarii) quhet si karcinoma më malinje e femrës për
shkak të ecurisë shumë tinzare, të ngadalshme, të qetë dhe metastazimit të hershëm të saj.
Kanceri i vezoreve është kancer që fillon në vezore ose tubat fallopian. Më tepër se
21.000 gra në SHBA diagnostikohen me kancer të vezoreve çdo vit. Avancimet shkencore
kanë kontribuar në rritjen e shkallës së mbijetesës së grave nga ky kancer. Megjithatë,
75% e grave diagnostikohen me kancer të avancuar të vezoreve sepse nuk ka metodë
efektive për detektim të hershëm dhe shpesh shenjat dhe simptomet gratë i hetojë tek
atëherë kur sëmundja të ketë arritur stad të avancuar. Kanceri i vezoreve shpesh trajtohet
si sëmundje kronike sepse 85% të grave që janë diagnostikuar me këtë sëmundje kanë
rekurrencë të saj pas përfundimit të trajtimit inicial.
Rreth 85 deri 90% të rasteve me kancer të vezoreve janë karcinoma epiteliale1.
Ky kancer zakonisht është fatal, dhe është shkaktari i tetë më i shpeshtë i vdekjeve nga
kanceri te gratë në gjithë botën, ndërsa i katërmbëdhjeti marrë në tërësi.
Shkalla e incidencës së kancerit të vezoreve është më e lartë në vendet e zhvilluara në
krahasim me vendet me të hyra të mesme apo të ulta. Në nivel global, incidenca sillet nga
11 në 100.000 gra në Europën Qendrore dhe Lindore deri në më pak se 5 në 100.000 në
pjesë të ndryshme të Afrikës. Shkallët e incidencës janë 11.7 në 100.000 në Mbretërinë e
Bashkuar, 8.0 në 100.000 më SHBA, 5.2 në 100.000 në Brazil dhe 4.1 në 100.000 në
Kinë2.
Patogjeneza e kancerit të vezoreve ende nuk është e karakterizuar, edhe pse
mekanizma të ndryshëm janë sugjeruar. Përgjatë shumë cikleve të ovulacionit, sipërfaqja
e vezoreve epiteliumi i nënshtrohet çrregullimit dhe riparimit të përsëritur. Qelizat
epiteliale janë të stimuluara të proliferojnë, gjë që e rrit probabilitetin për mutacione
10

spontane3. Alternativisht, pas ovulacionit, këto qeliza mund të ngujohen brenda indit
lidhës që e mbështjell vezoren, gjë që mund të shpie në formimin e cistës inkluzive. Kur
kjo ndodh, qelizat epiteliale i nënshtrohen një ambienti që rrit shkallën e dëmtimeve të
ADN, kështu duke ndikuar në riskun e kancerit. Shumica e kancerëve të vezoreve
paraqiten spontanisht, edhe pse 5-10% të rasteve zhvillohen për shkak të predispozitave
gjenetike4.
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3 Kanceri
Kanceri është sëmundje e qelizave, të cilat përbëjnë blloqet ndërtuese bazike të trupit.
Trupi në mënyrë të vazhdueshme krijon qeliza të reja për ta ndihmuar rritjen,
zëvendësimin e indit të konsumuar dhe për të shëruar lëndimet. Normalisht, qelizat
shumëzohen dhe vdesin në mënyrë të caktuar.

Fig. 3: Paraqitja grafike e qelizave të kancerit

Ndonjëherë qelizat nuk rriten, ndahen dhe vdesin në mënyrë të pazakonshme. Kjo bën
që gjaku apo lëngu limfatik në organizëm të bëhet abnormal, ose të formohen gunga të
quajtura tumore. Tumori mund të jetë beninj apo malinj.
Tumori beninj – Qelizat janë të mbyllura në një zonë dhe nuk janë në gjendje të
përhapen në pjesët e tjera të trupit. Ky nuk është kancer.
Tumori malinj – Përbëhet nga qelizat kanceroze, të cilat kanë aftësi të përhapen duke
udhëtuar nëpër sistemin e qarkullimit të gjakut apo sistemin limfatik.
Kanceri që së pari zhvillohet në një ind apo organ quhet kancer primar. Tumori malinj
rëndomë e merr emrin sipas organit apo tipit të qelizave.
Tumori malinj që nuk është përhapur në pjesët e tjera të trupit quhet kancer i lokalizuar.
Tumori mund të depërtojë më thellë në indin rrethues dhe mund t’i zhvillojë enët e veta
të gjakut në një proces që quhet angiogjenezë.
Nëse qelizat kanceroze rriten dhe formojnë tumor tjetër në një lokacion të ri, ajo quhet
kancer sekondar apo metastazë.
Metastaza mban emrin e kancerit fillestar. Për shembull, kanceri i vezoreve që është
përhapur në abdomen quhet kancer metastatik i vezoreve, edhe pse gruaja mund të
përjetojë simptoma të shkaktuar nga problemet në abdomen.
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4 Kanceri i vezoreve
Kanceri i vezoreve është tumor malinj në njërën apo në të dy vezoret. Hulumtimet
sugjerojnë se shumë kancere të vezoreve fillojnë në tubat fallopiane. Këto dallojnë nga
kanceret e tubave fallopianë, që janë të rrallë.

Fig. 4: Stadet e kancerit të vezoreve

4.1 Simptomat e kancerit të vezoreve
Në fazat e hershme, kanceri i vezoreve rëndomë nuk jep simptoma apo simptomat janë
të dobëta. Nëse paraqiten simptomat, ato mund të përfshijnë:


presion,



jorahati - diskomfort ose dhimbje në abdomen apo pelvik;



abdomen të ënjtur;



humbje të oreksit apo të ngopurit e shpejtë;



ndryshime në shprehitë e kryerjes së nevojës (konstipacion, diarre, fryrje të rritur)



djegie në gjoks (nga thartina e lukthit që kthehet në ezofag) dhe të përzier (nausea)



lodhje



humbje apo fitim i pashpjegueshëm i peshës



ndryshime në ciklin menstrual apo gjakderdhje pas menopauzës



dhimbje gjatë marrëdhënieve seksuale

Nëse këto simptome janë të reja apo zgjasin disa javë, pacientja duhet të kontrollohet
te mjeku i praktikës së përgjithshme. Këto simptome nuk janë domosdoshmërish shenjë
e kancerit.
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4.2 Tipet e kancerit të vezoreve
Ka shumë tipe të kancerit të vezoreve. Në tabelë kanë paraqitur 3 tipet më të shpeshta.
Tab. 1: Tipet e kancerit të vezoreve

Qelizave epiteliale



Fillon në sipërfaqen e vezores (epitelium)



Tipi më i shpeshtë (9 nga 10 raste)



Nëntipet përfshijnë: seroze, mucinoze, endometroide
dhe kanceret e qelizave të kthjellta

Qelizave
embrionale

Qelizave stromale



Fillon në qelizat embrionale



Tip i rrallë i kancerit të vezoreve (rreth 4% të rasteve(



Zakonisht zhvillohet tek gratë në 30 vjeçe



Kancer i rrallë që fillon në qelizat që prodhojnë
hormonet estrogjen dhe progesteron



Mund të shfaqet në cilëndo moshë



Mund të shkaktojë prodhim të shtuar të hormoneve siç
është estrogjeni

Fig. 5: Tipet e kancerit të vezoreve

Disa gra, rëndomë ato më të rejat, diagnostikohen me tumor kufitar (borderline). Kjo
nuk konsiderohet të jetë kancer, sepse edhe pse përhapet, nuk i pushton organet e tjera.
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Për këtë arsye, tumoret ne kufij te malinjitetit – ne mes te tumoreve beninje dhe malinj,
po ashtu njihen edhe si tumoret me potencial të ultë malinj.
Kanceri epitalial i vezoreve ka prejardhje nga tipet e ndryshme të qelizave në
sipërfaqen e vezoreve. Me rritjen e tumorit, ai depërton në vezore dhe e pushton indin
stromal, duke u zhvendosur në zonën pelvike.
Janë dy mekanizma kryesorë të përhapjes së kancerit të vezoreve:
•

Përhapja direkte në indet dhe organet rrethuese. Kjo ka ndikim te tubat
fallopian, mitër, fshikëz urinare, zorrën e trashë dhe peritoneum.

•

“Mbjellja” peritoneale. Kjo shfaqet kur qelizat nga kanceri i vezoreve
zbërthehet në kavitetin peritoneal. Qelizat e tumorit pastaj barten nga lëngu
askitik (ascitic fluid), nëpër kavitetin abdominal. Nodulet e tumorit apo “farat”
mund të gjenden në sipërfaqet peritoneale të mëlçisë, diafragmës, fshikëzës së
urinës dhe zorrës së hollë e të trashë.

Kanceri i vezoreve më rrallë përhapet nëpërmes sistemit limfatik apo gjakut, por
vendet më të shpeshta të përhapjes metastatike janë: mëlçia, mushkëritë dhe pleura.
Kanceri epitelial. Stadi dhe grada e kancerit ndikon në rezultatin përfundimtar. Nëse
kanceri epitelial i vezoreve është diagnostikuar dhe trajtuar para se kancerit të jetë
përhapur jashtë vezores (stadi I), atëherë ka prognozë të mirë. Shumë gra me kancer të
avancuar mund të reagojnë mirë ndaj trajtimit, por kanceri shpesh kthehet dhe ka nevojë
për trajtim të mëtejmë5.
Tumorët e qelizave embrionale dhe stromale. Rëndomë trajtohen me sukses.
Tumorët kufitarë – Rëndomë kanë prognozë të mirë.

4.3 Risk faktorët
Shkaktarët e kancerit të vezoreve janë të panjohur, por në risk faktorët mund të
përfshihen:


Mosha – kanceri i vezoreve është më i shpeshtë te gratë mbi 50 vjeçe dhe te gratë
në menopauzë, dhe risku rritet me moshën



Anamneza reproduktive – gratë që nuk kanë pasur fëmijë, nuk kanë qenë në
gjendje të kenë fëmijë, apo kanë lindur fëmijë pas moshës 30 vjeçe kanë risk pak
më të rritur
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Endometrioza – një gjendje beninje në të cilin endometri mund të gjendet jashtë
mitrës6.



Faktorët e stilit të jetesës – siç janë mbipesha apo të konsumimi i ushqimeve të
yndyrshme



Faktorët hormonalë – ku përfshihen puberteti i hershëm apo menopauza e
vonshme, apo përdorimin i terapisë zëvendësuese hormale të bazuar vetëm në
estrogjen për 5 vjet apo më tepër

Disa faktorë mund ta ulin riskun për zhvillimin e kancerit të vezoreve. Këtu përfshihen:
lindja e fëmijëve, dhënia gji, përdorimi i kontraceptivëve oralë të kombinuar për disa vjet,
dhe të pasurit e tubave fallopian të shtrënguar/bllokuar

4.4 Rëndësia e anamnezës familjare
Shumica e grave të diagnostikuar me kancer të vezoreve nuk kanë anamnezë familjare
të kësaj sëmundjeje. Rreth 1 në 10 gra kanë gjen me defekt të trashëguar që rrit riskun për
zhvillimin e kancerit të vezoreve. Megjithatë, jo të gjitha gratë që e trashëgojnë këtë gjen
e sëmuren nga kjo sëmundje.
Dy gjendjet kryesore gjenetike për të cilat dihet se e rrisin riskun e kancerit të vezoreve
përfshijnë:


Gjenet me defekt BRCA1 dhe BRCA2, dhe



Më rrallë sindromin Lynch.

Disa faktorë që rrisin shansat e kancerit të vezoreve të jetë trashëguese:


Nëse dikush nga anëtarët e familjes ka qenë i diagnostikuar me kancer të vezoreve



Pacientja apo dikush nga anëtarët e familjes ka qenë i diagnostikuar me kancer të
gjirit



Pacientja apo dikush nga anëtarët e familjes ka qenë i diagnostikuar me kancer të
zorrëve apo të mitrës



Pacientja të ketë prejardhje çifute Ashkenazi

Nëse pacientja është e brengosur në lidhje me anamnezën familjare të kancerit, mund
t’i nënshtrohet analizave gjenetike8.
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5 Diagnostikimi
Testet dhe skanimet e përshkruara në vijim mund të tregoj nëse ka abnormalitete, por
nuk mund të ofrojnë diagnozë të kancerit të vezoreve. Mënyra e vetme e konfirmimit të
diagnozës është me marrjen e mostrës së indit (biopsi) dhe kontrollimin e qelizave nën
mikroskop. Kjo zakonisht bëhet gjatë intervenimit kirurgjik, që do të thotë se kanceri
diagnostikohet dhe trajtohet në të njëjtën kohë.
Ndonjëherë kanceri i vezoreve zbulohet papritmas gjatë ndonjë operacioni tjetër, siç
është histerektomia (kur largohet mitra dhe qafa e mitrës). Në shumë raste, kanceri i
vezoreve është prezent ca kohë para se të jetë diagnostikuar.

5.1 Ekzaminimi fizik
Mjeku verifikon nëse ka masa apo gunga duke e kontrolluar abdomenin dhe duke bërë
ekzaminime të brendshme vagjinale. Ekzaminimi i brendshëm nuk shoqërohet me
dhimbje por mund të jetë i sikletshëm.

5.2 Largimi i fluideve – lëngjeve nga abdomeni
Ndonjëherë shkaktohet ënjtje apo fryrje për shkak të grumbullimit të fluideve në
abdomen, që njihet si ascites. Për kontrollimin e fluidit për qeliza kanceroze, doktori
injekton një anestetik lokal në zonën abdominale dhe e kalon një gjilpërë nëpër lëkurë për
ta marrë mostrën. Mostra dërgohet për ekzaminim laboratorik. Kjo procedurë quhet
paracentezë. Lëngu i tepërt largohet në mënyrë që pacientja të ndihet më mirë.

5.3 Analizat e gjakut
Pacientja mund të ketë nevojë analizave të gjakut për të verifikuar ekzistencën e
proteinave të prodhuara nga qelizat e kancerit, të cilat quhen tumor markerë. Tumor
markeri më i shpeshtë për kancerin e vezoreve është CA125.
Niveli CA125 mund të jetë më i lartë te gratë me kancer të vezoreve. Megjithatë, mund
të shënojë rritje edhe për arsye të tjera që s’kanë të bëjnë me kancer, duke përfshirë këtu:


Ovulacionin,



Sindromin e zorrës iritabile,



Sëmundjen e mëlçisë,
17



Sëmundjen e veshkave,



Endometriozën, ose



Fibroidet.

Testi CA125 i gjakut përdoret gjatë diagnostikimit, trajtimit dhe pas trajtimit.

5.3.1 Gjatë diagnostikimit
Testi i CA125 është më i saktë në diagnostikim tek gratë postmenopauzale se te ato
paramenopauzale. Gratë me stad të hershëm të kancerit të vezoreve shpesh kanë nivele
normale të CA125. Kjo është arsyeja pse mjekët i kombinojnë testet e CA125 me
ekzaminimet ultrasonografike.
PAP testi nuk përdoret për diagnostikimin e kancerit të vezoreve. Ai përdoret për
qelizat abnormale të qafës së mitrës që mund të zhvillohen në kancer të qafës së mitrës.

5.3.2 Gjatë trajtimit
Nëse është zbuluar kanceri i vezoreve që prodhon CA125, analizat e gjakut po ashtu
mund të përdoren për të verifikuar efektivitetin e trajtimit. Rënia e vlerave të CA125 do
të thotë se trajtimi po jep rezultat, ndërsa rritja e vlerave të CA125 mund të tregojë se
trajtimi nuk po jep efekt.

5.3.3 Pas trajtimit
Testet CA125 të gjakut ndonjëherë përfshihen edhe në përcjelljen e gjendjes së
pacientes pas trajtimit.
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6 Ekzaminimet imazherike
Mjeku mund të rekomandoj një numër të skanimeve imazherike dhe investigimeve për
ta përcaktuar shtrirjen dhe stadin e sëmundjes. Këtu mund të përfshihet edhe rëntgeni i
kraharorit për ta verifikuar nëse mushkëritë kanë kancer apo fluide.

6.1 Ultrasonografia
Ultrasonografia përdorë jehonën e valëve të zërit për ta krijuar imazhin e organeve në
kompjuter. Mjeku ose në ato shtete ku ka formë të edukimit edhe tekniku i quajtur
sonografist e kryen skanimin, dhe kjo mund të bëhet në dy mënyra: abdominale dhe
transvagjinale.

6.2 Skanimi CT
CT skanimi (tomografia e kompjuterizuar) përdor rreze Rëntgen për të formuar figurë
të detajuar tredimensionale të brendësisë së trupit. Përdoret për të kërkuar shenjat e
përhapjes së kancerit, por CT skanimi mund të mos jetë në gjendje t’i zbulojë të gjithë
tumoret e vezoreve.
CT skanimet kryhen në spital apo klinikë radiologjike. Nga pacientja kërkohet që të
mos hajë dhe pijë disa orë para skanimit. Një ngjyrë e lëngët, i quajtur kontrast, mund të
injektohet në venë për ta bërë imazhin më të qartë. Kontrasti mundëson që organi të duket
i bardhë gjatë skanimit, ashtu që gjërat jo të rëndomta të mund të dallohen më qartë9.

6.3 Skanimi PET
PET skanimi (positron emission tomography) përdoret për gjetjen e indeve abnormale
në trup dhe mund të jetë më i saktë se CT skanimi. Para skanimit, pacientes i jepet tretësirë
radiaktive e glukozës, për t’i paraqitur qelizat më të ndritshme gjatë skanimit, meqenëse
ato qeliza pranojnë më shumë glukozë se qelizat normale10.
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6.4 Kolonoskopia
Disa gra kanë nevojë për ekzaminim të zorrëve (kolonoskopi) për t’u siguruar se
simptomat nuk vijnë nga problemet me zorrë. Mjeku fut brenda në zorrë një tub të hollë
të lakueshëm me kamerë të vogël dhe dritë.
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7 Stadet dhe shkallëzimi i kancerit të vezoreve
Vlerësimi i stadit të kancerit është proces i gjetjes së shkallës së rritjes dhe përhapjes
të kancerit nëpër organizëm. Stadi i kancerit është shkalla e shtrirjes së kancerit dhe
përdoret nga mjeku për përcaktimin e terapisë adekuate për pacientin.

7.1 Vlerësimi kirurgjik i stadit
Vlerësimi i stadit të kancerit rëndomë bëhet 2 herë. Vlerësimi klinik i stadit bazohet
në analizat e kryera para intervenimit kirurgjik. Ky vlerësim mund t’u japë mjekëve idenë
se deri ku ka mundur të shtrihet kancerit. Por, për ta ditur shtrirjen reale të kancerit të
gjirit, nevojitet intervenimi kirurgjik. Vlerësimi patologjik i stadit bazohet në rezultatet e
intervenimit kirurgjik dhe të analizave të indit të larguar gjatë operacionit, dhe është
vlerësimi më i rëndësishëm që merret parasysh gjatë planifikimit të trajtimit.
Gjatë operacionit për largimin e kancerit, mjeku do të kryejë disa analiza për të
përcaktuar deri ku është shtrirë kanceri. Ky quhet vlerësim kirurgjik i stadit dhe paraqet
mënyrën më komplete dhe më të saktë për vlerësimin e stadit të kancerit të vezoreve.
Gjatë vlerësimit kirurgjik të stadit, mjeku do të inspektojë me kujdes indet dhe organet
pranë tumorit për të parë ku është përhapur kanceri. Disa inde do të largohen në mënyrë
që të bëhen analiza nëse kanë qeliza të kancerit. Kjo përfshin largimin e disa apo të tërë
omentumit dhe nyjave të afërta limfatike. Operacioni për largimin e omentumit quhet
omentoktomi. Operacioni për largimin e nyjave limfatike quhet diseksion i nyjave
limfatike. Mjeku gjithashtu merr mostra bioptike edhe të indeve rrethuese që duken sikur
nuk kanë kancer, për të verifikuar nën mikroskop nëse përmbajnë qeliza të kancerit, të
ashtuquajturat metastaza mikroskopike. Mjeku do të marrë mostra nga lokacionet ku
kanceri i vezoreve përhapet më së shpeshti, e të cilat janë:


Nyjat e afërta limfatike



Pelviku



Abdomeni



Diafragma



Omentumi



Peritoneumi



Ascitet
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Sistemi për klasifikimin e kancerit të vezoreve sipas stadeve është sistemi i Federatës
Ndërkombëtare të Gjinekologjisë dhe Obstatrikës (International Federation of
Gynecology and Obstetrics - FIGO).
Ky sistem e ndan kancerin e vezoreve në katër stade. Secili stad pastaj ndahet në nënstade, si A, B, C.
Stadi I do të thotë kancer i hershëm i vezoreve.
Stadet II-IV do të thotë se kancerit është përhapur jashtë vezores dhe se është i
avancuar.
Rreth 7 nga 10 e grave të diagnostikuara me kancer të vezoreve, janë në stadin III ose
IV në kohën e diagnostikimit.

7.2 FIGO sistemi
Tab. 2: FIGO sistemi

FIGO sistemi
Çdo stad ka numër të caktuar të nënstadeve
Stadi I

Kanceri është në njërën apo të dy vezoret.

Stadi II

Kanceri është në njërën apo të dy vezoret dhe është përhapur në
organet tjera të pelvikut (mitër, tubat fallopianë, fshikëz ose zorrë).
Kanceri është në njërën apo të dy vezoret dhe është përhapur përtej

Stadi III

pelvikut deri te peritoneumi, zorrë apo nyjat limfatike.
Kanceri është përhapur në organet distante siç janë mushkëritë apo

Stadi IV

mëlçia.

7.3 Stadet e kancerit të vezoreve
7.3.1 Stadi I


Kanceri është i lokalizuar vetëm në vezore, në njërën apo të dyja,



Nuk është përhapur në organet apo indet tjera.

7.3.1.1 Stadi IA


Kanceri është i përhapur vetëm në vezore dhe tumori është i tëri brenda
vezores.



Kapsula e jashtme e vezores është e paprekur.
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Nuk ka kancer në sipërfaqen e jashtme të vezores.



Nuk gjenden qeliza të kancerit në ascite apo shpërlarjen e kavitetit peritoneal.

7.3.1.2 Stadi IB


Kanceri është i lokalizuar në të dy vezoret.



Kapsulat janë të paprekura



Nuk ka kancer në sipërfaqen e jashtme të vezoreve.



Nuk gjenden qeliza të kancerit në ascite apo shpërlarjen e kavitetit peritoneal.

7.3.1.3 Stadi IC


Kanceri është i lokalizuar në njërën apo të dy vezoret, dhe mund të ketë
ndodhur:


Stadi IC1 – Kapsula e vezores ka pëlcitur (ka pësuar rupturë) gjatë
operacionit.



Stadi IC2 – Kapsula ka pëlcitur para operacionit, ose kanceri ka dalë në
sipërfaqen e jashtme të vezores



Stadi IC3 – Qeliza të kancerit ka në ascite dhe shpërlarje të kavitetit
peritoneal.

7.3.2 Stadi II


Kanceri është lokalizuar në njërën apo të dy vezoret, dhe



Është përhapur në organet apo indet tjera brenda pelvikut.

7.3.2.1 Stadi IIA


Kanceri është rritur dhe/ose ka përhapur implante në mitër, tuba fallopian, ose
në të dyja.

7.3.2.2 Stadi IIB


Kanceri është rritur dhe/ose ka përhapur implantet në organet apo indet tjera
në pelvik.



Kjo mund të përfshijë:
o fshikëzën e urinës,
o zorrën sigmoide,
o rektumin, ose
o peritoneumin brenda pelvikut.
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7.3.3 Stadi III


Kanceri është i lokalizuar në njërën apo të dy vezoret.



Është përhapur jashtë pelvikut deri te indet në abdomen.



Ka ndodhur njëra ose të dy këto:
o Kanceri është përhapur në peritoneum
o Kanceri është përhapur në nyjat limfatike në pjesën e pasme të
abdomenit prapa peritoneumit

7.3.3.1 Stadi IIIA1


Kanceri është përhapur jashtë pelvikut, por vetëm te nyjat limfatike në pjesën
e pasme të abdomenit – nyjat limfatike retroperitoneale.


Stadi IIIA1 (i). Kanceri në nyjat limfatike ka madhësi 10mm ose më pak.



Stadi IIIA1 (ii). Kanceri në nyjat limfatike është më i madh se 10mm.

7.3.3.2 Stadi IIIA2


Kanceri është përhapur në peritoneum por është aq i vogël sa që mund të shihet
vetëm me mikroskop.



Kanceri mund të jetë përhapur në nyjat limfatike në pjesën e prapme të
abdomenit.

7.3.3.3 Stadi IIIB


Kanceri është përhapur në peritoneum dhe mund të shihet pa mikroskop.



Zonat e përfshira nga kanceri janë 2cm ose më të vogla.



Kanceri ka mundur gjithashtu të përhapet në nyjat limfatike në pjesën e prapme
të abdomenit.

7.3.3.4 Stadi IIIC


Kanceri është përhapur në peritoneum dhe mund të shihet pa mikroskop.



Zonat e përfshira nga kanceri janë më të mëdha se 2cm.



Kanceri ka mundur gjithashtu të përhapet në nyjat limfatike në pjesën e prapme të
abdomenit.



Kanceri ka mundur të përhapet edhe në sipërfaqen e jashtme të mëlçisë ose shpretkës.

7.3.4 Stadi IV


Kanceri është përhapur në lokacionet distante në trup përtej pelvikut dhe
abdomenit.
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Kanceri ka mundur të përhapet në organet distante siç janë mushkëritë, truri apo
lëkura.



Kanceri mund të jetë përhapur në brendësi të mëlçisë apo shpretkës.



Kanceri mund të jetë përhapur edhe në nyjat limfatike jashtë abdomenit – nyjat
limfatike distante.

7.3.4.1 Stadi IVA


Qelizat e kancerit gjenden në fluidin rreth mushkërive – efuzionin pleural, por
kanceri nuk është përhapur askund jashtë abdomenit.

7.3.4.2 Stadi IVB
Kanceri është përhapur në mëlçi apo shpretkë, apo nyjat limfatike distante, ose organet
tjera jashtë abdomenit11.

Fig. 6: Stadet e kancerit të vezoreve

7.4 Gradimi i kancerit të vezoreve
Kanceri i vezoreve mund të klasifikohet në bazë pamjes nën mikroskop. Grada e
kancerit të vezoreve përshkruan sa janë të ngjashme qelizat e kancerit me qelizat normale.
Mënyra e vetme për vlerësimit të gradës së kancerit dhe nëntipit të qelizave është me anë
të biopsisë.
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Grada e kancerit është shenjë se sa shpejtë ka gjasa që kanceri të rritet dhe përhapet.
Batuar në karakteristikat e qelizave të kancerit, kanceri mund të gradohet në gradat 1, 2
ose 3.
Trajtimi ka më tepër gjasa për sukses nëse grada është më e ultë.

7.4.1 Grada 1
Qelizat e kancerit duken ngjashëm me qelizat normale, gradë e ultë. Këto qeliza të
kancerit rriten më ngadalë dhe kanë më pak gjasa për t’i përhapur.

7.4.2 Grada 2
Qelizat e kancerit duken më abnormale se ato të gradës 1, por jo aq abnormale sa ato
të gradës 3. Këto qeliza të kancerit rriten me shpejtësi mesatare.

7.4.3 Grada 3
Qelizat e kancerit duken shumë ndryshe nga qelizat normale, shkallë e lartë. Këto
qeliza të kancerit rriten më shpejtë dhe ka shumë mundësi të përhapen12.

7.5 Nëntipet e qelizave të kancerit të vezoreve
Kanceri i vezore klasifikohet në grupe më të vogla të quajtur nëntipet e qelizave.
Nëntipi i qelizës bazohet në karakteristikat e qelizave të kancerit. Patologu e bën
kategorizimin e nëntipeve të qelizave duke i analizuar nën mikroskop.
Janë 4 nëntipe kryesore të kancerit të vezoreve, ku më të shpeshtat janë qelizat seroze.
Nëntipet tjera kryesore janë: mukinoze, endometroid dhe qelizë e kthjelltë.
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8 Analizat e nevojshme
Tab. 3: Analizat

Analizat e përgjithshme

Analizat e gjakut

•

Anamneza familjare dhe shëndetësore

•

Këshillimi dhe analizat gjenetike

•

Ekzaminim i abdomenit dhe pelvikut

•

CBC (complete blood count)

Profili i kimisë së gjakut me testet funksionale të mëlçisë
•

CA-125 (Cancer antigen 125) dhe marker të tjerë të
tumorit

Ekzaminimet
imazherike

•

Ultrasonografia

•

CT (tomografi e kompjuterizuar) skanim i abdomenit
dhe pelvikut

•

MRI (rezonacë magnetike) skanim i abdomenit dhe
pelvikut

•

Rëntgen i kraharorit apo teste të tjera imazherike të
kraharorit

Analiza e indit

•

Vlerësimi gastrointestinal

•

Biopsia

•

Rishikimi i indit të tumorit
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9 Trajtimi
9.1 Trajtimi kirurgjik
Trajtimi kirurgjik është trajtimi i parë dhe primar për shumicën e kancereve të
vazoreve. Trajtimi primar është trajtimi kryesor që jepet për largimin e kancerit nga trupi.
Ekspertët rekomandojnë që kanceri i vezoreve duhet të kryhet nga një onkolog
gjinekologjik. Onkologu gjinekologjik është kirurg që është ekspert i kancereve që
zhvillohen në organet reproduktive të gruas.
Janë dy objektiva të trajtimit kirurgjik të kancerit të vezoreve. Njëri është të
konstatohet se sa larg është përhapur kanceri, ndërsa tjetri është largimi i tërë kancerit apo
sa më shumë të jetë e mundur. Për ta bërë këtë, tumori largohet së bashku me organet apo
indet tjera ku qelizat e kancerit janë përhapur apo mund të përhapen.
Një numër i procedurave mund të ndërmerren gjatë trajtimit kirurgjik të kancerit të
vezoreve. Tipi dhe shtrirja e operacionit varet nga shumë faktorë. Këtu përfshihen:


Madhësia e tumorit



Vendndodhja e tumorit



Shtrirja e tumorit

Faktor tjetër është se a dëshiron gruaja të ketë fëmijë në të ardhmen, pas operacionit.

9.1.1 Tipet e trajtimeve kirurgjike
Trajtimi kirurgjik shpesh përfshin largimin e të dy vezoreve, të dy tubave fallopian dhe
të mitrës. Bilateral Salpingo-Oophorectomy (BSO) është operacion për largimin e të dy
vezoreve dhe të dy tubave fallopian. Kur largohet vetëm një vezore dhe tubi përkatës
fallopian, quhet Unilateral Salpingo-Oophorectomy (USO). Me USO mundësohet ruajtja
e aftësisë reproduktive të gruas, nëse ajo ende nuk ka kaluar në menopauzë. USO merret
në konsideratë vetëm në rast se konstatohet se vetëm një vezore është e prekur me kancer.
Histerektomia është operacion për largimin e mitrës. Kur largohen mitra dhe qafa e
mitrës, quhet histerektomi totale. Më së shpeshti, mitra dhe qafa e mitrës largohen
nëpërmes një prerjeje kirurgjike në abdomen. Kjo quhet TAH (Total Abdominal
Hysterectomy) dhe bëhet krahas me BSO. Pas TAH dhe BSO, gruaja nuk është në gjendje
të mbetet shtatzënë.
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Fig. 7: Largimi kirurgjik i vezoreve, tubave fallopian, mitrës dhe qafës së mitrës

Nëse kanceri është përhapur jashtë vezoreve, atëherë mjeku përpiqet ta largojë
kancerin sa më shumë të jetë e mundur. Kjo quhet kirurgji citoreduktive. Gjatë këtij
operacioni, mjeku përpiqet ta largojë masën e dukshme të kancerit. Nëse ai është në
gjendje të largojë të gjithë tumoret 1 cm e më të mëdhenj, operacioni mund të premtojë
rezultate më të mira.
Me këtë tip të operacionit mund të largohen edhe organet apo një pjesë e organeve në
afërsi të vendit ku është përhapur kanceri. Kjo mund të përfshijë largimin e organeve siç
janë:


Shpretka



Fshikëza e tëmthit



Apendiciti

Mund të largohen edhe pjesë të:


Lukthit



Mëlçisë
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Pankreasit



Fshikëzës së urinës



Diafragmës



Zorrëve

Nyjat limfatike që duken ndryshe apo që janë më të mëdha se ato normale, duhet po
ashtu të largohen nëse është e mundur.

9.1.2 Metodat kirurgjike
Në trajtimin kirurgjik të kancerit të vezoreve më së shpeshti aplikohet laparotomia.
Laparotomia është një prerje e gjatë në abdomen. Shpesh është prerje vertikale nga pjesa
e sipërme e kërthizës deri te ashti pelvik. Kjo i mundëson mjekut që ta shohë tumorin dhe
organet e indet tjera në abdomen dhe pelvik, prandaj dhe është metodë e preferuar për
trajtim kirurgjik të kancerit të vezoreve.
Laparoskopia është metodë tjetër kirurgjike që mund të përdoret në raste të caktuara.
Laparoskopia përdor prerje të vogla në abdomen, nëpër të cilat kalohen mjetet për
kryerjen e operacionit. Një prej mjeteve quhet laparoskop dhe është gyp i gjatë me dritë
dhe kamerë. Kamera i mundëson mjekut t’i shohë vezoret dhe indet tjera brenda
abdomenit. Mjete tjera përdoren për largimin e indit. Laparoskopia mund të përdoret në
rast të zgjedhura, si për shembull kur kanceri është prezent vetëm në vezore.

Fig. 8: Laparoskopia

Në përgjithësi, intervenimi kirurgjik laparoskopik involvon më pak dhimbje
postoperative dhe periudhë më të shkurtër të rikuperimit se laparotomia. Mirëpo, ky tip i
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intervenimit kirurgjik kërkon kirurg është ka përvojë me teknikat e laparoskopisë. Pastaj,
jo çdo grua është kandidate për procedurë laparoskopike. Një ndërlikim potencial i
intervenimit kirurgjik laparoskopik është se gjatë procedurës kirurgu mund të ketë nevojë
të kalojë në prerje laparotomike. Kjo mund të ndodh për arsye të ndryshme, siç janë:
vizualizimi më i mirë i pelvikut, apo kontrollimi i gjakderdhjes gjatë procedurës.
Në disa raste, kirurgu detyrohet të largojë pjesë të zorrës. Kjo bëhet vetëm atëherë kur
kanceri është përhapur atje dhe është duke e bllokuar zorrën. Kirurgu mund ta bëjë një
hapje (stoma) në anën e jashtme të abdomenit për nxerrjen e jashtëqitjeve në një qese.
Kjo quhet kolostomi dhe shpesh është masë e përkohshme. Kirurgu mund ta kryejë një
operacion tjetër të vogël për mbylljen e stomës pasi të jenë kryer veprimet e nevojshme
lidhur me operacionin e parë.

Fig. 9: Kolostomia

9.2 Kimioterapia
Kimioterapia nënkupton përdorimin e barnave për shkatërrimin e qelizave të kancerit.
Kimioterapia i vret qelizat që rriten shpejtë nëpër të gjithë trupin, përfshirë këtu qelizat e
kancerit si dhe qelizat normale.
Shumica e grave me kancer të vezoreve marrin kimioterapi pas trajtimit primar
kirurgjik. Ky quhet trajtim ndihmës (adjuvant). Në raste të caktuara, kimioterapia jepet
për ta zvogëluar/tkurrur tumorin/kancerin para ndërhyrjes kirurgjike13.
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Tipe të ndryshme të barnave të kimioterapisë i sulmojnë qelizat e kancerit në mënyra
të ndryshme. Disa i shkatërrojnë qelizat e kancerit duke iu dëmtuar ADN-në e tyre molekular që përmbajnë instruksione të koduara për krijimin dhe kontrollimin e qelizave.
Barnat tjera interferohen me pjesët e qelizave që shërbejnë për krijimin e qelizave të
reja. Për trajtimin e kancerit të vezoreve përdoren shumë tipe të barnave të kimioterapisë.
Dy tipet më kryesore janë:


Agjentët e platinës (platinum agents)



Taksanet (taxanes)

Agjentët e platinës e dëmtojnë ADN-në në qeliza, me çka ndërpritet krijimi i qelizave
të reja dhe bën që ato të vdesin. Disa agjentë të platinës që përdoren për kancerin e
vezoreve janë:


Carboplatin



Cisplatin, dhe



Oxaliplatin

Taksanet bëjnë bllokimin e pjesëve të caktuara të qelizave për ndërprerjen e ndarjes së
qelizës në dy pjesë. Disa nga taksanet që përdoren për kancerin e vezoreve janë:


Paclitaxel,



Paclitxel me lidhje albumine (paclitaxel albumin-bound)



Docetaxel

Duke qenë se barnat e kimioterapisë dallojnë në mënyrën si funksionojnë, në terapi
përdoren më tepër se një bar, në formë të regjimit të kombinimeve të dy apo më tepër
barnave.
Regjimi është plan i trajtimit që specifikon cilat barna do të përdoren, dozat e tyre,
orarin dhe kohëzgjatjen e trajtimit.
Regjimet më të përdorura për trajtim inicial kimioterapik janë:


Paclitaxel dhe carboplatin,



Paclitaxel dhe carboplatin (javore),



Dose-dense paclitaxel dhe carboplatin,



Paclitaxel dhe cisplatin, dhe



Docetaxel dhe carboplatin
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Tab. 4: Barnat e kimioterapisë

Emri gjenerik
Altretamine
Capecitabine
Carboplatin
Cisplatin
Cyclophosphamide
Docetaxel
Doxorubicin
Etoposide, oral
Gemcitabine
Ifosfamide
Irinotecan
Liposomal doxorubicin
Melphalan
Oxaliplatin
Paclitaxel
Paclitaxel, albumin-bound
Pemetrexed
Topotecan
Vinorelbine

Emri komercial
Hexalen
Xeloda
Paraplatin
Platinol, Platinol-AQ
Cytoxan
Taxotere
Adriamycin
VP-16
Gemzar
Ifex
Camptosar
Doxil
Alkeran
Eloxatin
Taxol
Abraxane
Alimta
Hycamtin
Navelbine

Kimioterapia jepet në cikle. Cikli përfshin numrin e ditëve të trajtimit dhe numrin e
ditëve të pushimit. Dhënia e kimioterapisë në cikle i jep mundësi trupit të rikuperohet
para trajtimit të ardhshëm. Ciklet dallojnë në kohëzgjatje në varësi prej barnave të
përdorura. Shpesh, ciklet janë 7, 14, 21 ose 28 ditëshe. Numri i ditëve të trajtimit për cikël
dhe numri i cikleve po ashtu ndryshon në varësi prej regjimit të zbatuar.

9.2.1 Mënyra e dhënies së kimioterapisë
Shumica e barnave të kimioterapisë janë lëngje që injektohen ngadalë në venë, dhe kjo
quhet infuzion intravenoz. Disa barna, si etoposide dhe altretamine janë pilula.
Kimioterapia mund të jepet edhe si lëng që injektohet ngadalë në abdomen (kavitetin
peritoneal), dhe kjo quhet kimioterapi intraperitoneale. Me këtë metodë, doza më të larta
të barit u jepen drejtpërsëdrejti qelizave të kancerit. Kimioterapia intraperitoneale jepet
nëpërmes kateterit, i cili vendoset brenda abdomenit gjatë operacionit. Studimet kanë
treguar se pacientët jetojnë më gjatë nëse kanë mundësi ta marrin kimioterapinë në këtë
mënyrë14.
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9.2.2 Efektet anësore të kimioterapisë
Çdo lloj trajtimi i kancerit të vezoreve mund të shkaktojë efekte anësore, te dikush më
shumë, te dikush më pak. Disa nga efektet anësore mund të jenë serioze, e disa të tjera të
pakëndshme por jo aq serioze.
Në përgjithësi efektet anësore shkaktohen nga vdekja e qelizave që rriten shpejtë, të
cilat gjenden në zorrë, gojë dhe gjak. Si rezultat, në efektet më të shpeshta anësore
përfshihen si vijon:


Mosndierja e urisë



Të përziera (nausea)



Vjellja



Plagë në gojë



Humbja e flokëve



Ligështimi



Numri i ulur i rruazave të gjakut



Risku i rritur për infeksione



Gjakderdhja



Neuropatitë

Efektet e caktuar anësore mund të jenë më të theksuara kur aplikohet regjim i caktuar
i terapisë. Regjimi me docetaxel dhe carboplatin ka më shumë gjasa ta rrisë riskun e
infeksionit. Regjimi me paclitaxel dhe carboplatin ka më shumë gjasa të shkaktojë
neuropati.
Efektet anësore varen edhe nga mënyra e dhënies së kimioterapisë; terapia
intraperitoneale jep efekte më të rënda anësore se terapia intravenoze.

9.3

Terapia e targetuar

Terapia e targetuar është trajtim me barna që targeton një karakteristikë të caktuar të
qelizave të kancerit, me çka bëhet ndërprerja e veprimit të molekulave që ndihmojnë në
rritjen e atyre qelizave. Terapia e targetuar më pak i dëmton qelizat normale se
kimioterapia.
Janë të aprovuara dy barna për trajtimin e kancerit të vezoreve:


Bevacizumab (Avastin), dhe
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Olaparib (Lynparza).

Pazopanib (Votrient) është një bar tjetër që ndonjëherë përdoret për trajtimin e kancerit
të gjirit. Këto barna i sulmojnë qelizat e kancerit në mënyra të ndryshme.

9.3.1 Bevacizumab
Bevacizumab është tip i terapisë së targetuar që quhet inhibitor i angiogjenezës.
Angiogjeneza është rritja e enëve të reja të gjakut. Sikurse qelizat normale edhe qelizat e
kancerit, për të lindur dhe për t’u rritur, kanë nevojë për materie ushqyese dhe oksigjen.
Për këtë arsye, qelizat e kancerit dërgojnë sinjale që shkaktojnë rritjen e enëve të reja të
gjakut të tumorit. Bevacizumabi ka për qëllim bllokimin e këtyre sinjaleve, ashtu që mos
të vie deri te krijimi i enëve të gjakut të tumorit dhe kështu qelizat e kancerit të mos mund
të furnizohen me gjak. Disa nga efektet anësore të bevacizumabit janë: tensioni i lartë i
gjakut, kokëdhimbja, gjakderdhjet nga hunda, rrjedhjet nga hunda, shija e ndryshuar,
iritimi i lëkurës dhe dhimbjet e shpinës. Efekte të rralla por serioze anësore janë: ataku
kardiak, dëmtimi i veshkave, vrima nëpër zorrë dhe gjakderdhje të brendshme.

9.3.2 Olaparib
Olaparib është tip i terapisë së targetuar që quhet inhibitor i PARP (poly ADP-ribose
polymerase). PARP është proteinë që ndihmonë në riparimin e ADN-së së dëmtuar në
qeliza. Gjenet BRCA1 dhe BRCA2 po ashtu ndihmojnë në riparimin e ADN-së në qeliza.
Por, mutacionet në këto gjene i paaftësojnë këtë gjene në riparimin e ADN-së. Qelizat e
kancerit me mutacione të BRCA e kanë shumë të vështirë ta riparojnë ADN-në e dëmtuar,
dhe për këtë shkak ato vdesin.
Disa nga efektet anësore më të shpeshta të olaparibit janë:


Të përzierit (nausea)



Vjellja



Diarrea



Dhimbje të stomakut



Dhimbje të muskujve dhe kyçeve



Ndjenja e të lodhurit apo plogështi



Mosndierja e urisë
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9.3.3 Pazopanib
Pazopanib është tip i terapisë së targetuar që quhet inhibitor i tirosin kinazës (TKI tyrosine kinase inhibitor). Tirosin kinazat janë proteina në qeliza që luajnë rol të
rëndësishëm në shumë prej funksioneve qelizore, ku përshihen: dërgimi i sinjaleve për
rritjen, mbijetesën dhe vdekjen e qelizave. Disa nga tirosin kinazat dërgojnë sinjale që i
thonë qelizave të kancerit të rriten dhe ndahen për të krijuar qeliza të reja. Disa dërgojnë
sinjale për rritjen e enëve të reja të gjakut.
Pazopanibi targeton disa tirosin kinaza dhe bllokon sinjalet që u ndihmojnë qelizave
në rritje dhe përhapje. Bllokimi i këtyre sinjaleve mund ta ngadalësojë rritjen e kancerit.
Efektet më të shpeshta anësore të pazopanibit janë:


Diarea,



Tensioni i lartë i gjakut



Ndryshimi i ngjyrës së flokëve



Të përzierat



Vjellja



Plogështia



Mosndierja e urisë

9.4 Terapia hormonale
Terapia hormonale është trajtim që e ndalon trupin në krijimin e hormoneve të caktuara
ose e ndërpret veprimin e hormoneve. Terapia hormonale nuk përdoret si trajtim inicial
për kancerin e vezoreve, por mund të përdoret në rastet e rikthimit të kancerit pas
aplikimit të trajtimeve të tjera.
Estrogjeni dhe progesteroni janë hormone që ndihmojnë në rritjen e disa prej
kancereve të vezoreve. Estrogjeni kryesisht krijohen në vezore dhe në sasi të vogla në
gjëndrat adrenale, mëlçi dhe yndyrnat e trupit15. Progesteroni po ashtu kryesisht
prodhohet në vezore. Bllokimi i këtyre hormoneve apo ulja e niveleve të tyre mund të
ndihmojë në ngadalësimin e rritjes së kancerit të vezoreve16.
Terapi të ndryshme hormonale, të bazuara në barna të ndryshme, kanë edhe veprime
të ndryshme. Barnat e terapisë hormonale që mund të përdoren në kancerin e vezoreve
përfshijnë:
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Tamoxifen. Ky bar e ndal efektin e estrogjenit në rritjen e qelizave të kancerit
dhe bën pjesë në klasën e barnave që quhen antiestrogjene.



Anatrozole, exemestane, dhe letrozole. Këto barna e ulin nivelin e estrogjenit
në organizëm dhe bëjnë pjesë në klasën e inhibitorëve të aromatazës17.



Acetati Leuprolid. Ky bar ndikon që vezoret të prodhojnë më pak estrogjen
dhe progesteron dhe bën pjesë në klasën e barnave agonistët e LHRH
(luteinizing hormone-releasing hormone – hormoni luteinizues hormonlirues).



Acetati megestrol. Ky bar e ndërpret efektin e estrogjenit në rritjen e qelizave
të kancerit dhe futet në klasën e barnave që quhet progestinet.

Terapia hormonale mund të shkaktojë një numër të efekteve anësore. Efektet anësore
mund të jenë të buta apo të fuqishme. Të rëndomta janë simptomat e menopauzës18, dhe
këtu përfshihen:


Ndjenja e të nxehtit,



Ndryshimet në disponim,



Tharja vagjinale,



Gjumë i parahatshëm, dhe



Djersitje gjatë natës.

Efektet e tjera anësore të terapisë hormonale përfshijnë:


Rrjedhjet vagjinale



Fitimin i peshës



Ënjtjen e duarve dhe të këmbëve



Plogështinë



Libidon e ulur

Mpiksjet e gjakut janë efekte anësore të rralla por serioze të tamoksifenit19. Inhibitorët
e aromatazës mund t’i dobësojnë eshtrat dhe po ashtu mund të shkaktojë dhimbje të
kyçeve dhe muskujve.
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10 Roli i infermieres në trajtimin e kancerit të vezoreve
Infermieret janë pjesë integrale e personelit mjekësor për kujdesin ndaj pacientit me
kancer të vezoreve dhe familjes së saj. Kujdesi infermierik duhet të jetë i individualizuar,
duke u bazuar në stadin e sëmundjes, nga mënyra se si pacienti ballafaqohet me
sëmundjen fizikisht dhe emocionalisht, dhe nga tipi i trajtimit që pacienti është duke
pranuar.
Dy trajtimet më kryesore të kancerit të vezoreve janë intervenimi kirurgjik dhe
kemoterapia.
Kirurgjia. Pacientet qëndrojnë në spital me ditë apo javë të tëra gjatë kryerjes së
intervenimit kirurgjik. Prioritet i kujdesit infermierik janë parandalimi dhe identifikimi i
hershëm i komplikacioneve potenciale postoperative, siç janë: gjakderdhja, embilia
pulmonare, lëndime apo infeksione në traktin urinar, dehidtrimi dhe mosbalanci i fluideve
e elektroliteve. Çështje shtesë janë anksioziteti, dhimbja dhe të ushqyerit. Edukimi dhe
suporti i pacientes duhet të fillojë qysh para operacionit, që nga pranimi në spital. Edukimi
preoperativ duhet të përfshijë informata mbi analizat diagnostike, përgatitjen për
operacion si dhe mbi vetë operacionin. Kujdesi postoperativ përfshin evaluimet rutinore
siç janë shenjat vitale dhe menaxhimi i dhimbjeve, kateterët uretralë, tubat nasogastrikë,
incizionet dhe drenazhat kirugjike, hidracioni, ambulantimi, spirometria incentive, etj.
Menaxhimi i dhimbjes është tejet i rëndësishëm në periudhën postoperative,
veçanërisht 24-48 orët e para pas operacionit. Menaxhimi adekuat i dhimbjes do t’i
mundësojë pacientes që në mënyrë më efektive të marrë pjesë në rikuperimin
postoperativ. Dhimja duhet të evaluohet një herë në orë gjatë 24-48 orëve të para pas
operacionit. Analgjetikët në përgjithësi jepen me rrugë intravenoze gjatë ditëve të para, e
më pas mund të kalohet në ato orale.
Kemoterapia. Kemoterapia adjuvante (postoperative) është trajtim i zgjedhur për
shumicën e pacientëve me kancer të vezoreve. Kemoterapia zakonisht përfshin dhënien e
barnave carboplatin dhe paclitaxel. Infermierja duhet të ketë njohuri për barnat e veçanta
dhe të dijë si të administrojë me to në mënyrë të sigurtë. Po ashtu duhet ta edukojë
pacienten mbi kemoterapinë dhe si të menaxhohen efektet anësore të terapisë.
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