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ŠTAJEKARCINOMVULVE? 
Rak  vulve  je  retko  oboljenje  (pogađa  1‐2  na 
100  000  žena)  i  obično  se  javlja  ustarijoj 
životnoj  dobi(oko  90%  slučajeva),  međutim, 
može  se  pojaviti  i  kod  mlađih  osoba.  Kao 
najznačajniji faktor za nastanak karcinoma kod 
žena mlađe  životne dobi pominje  se  infekcija 
humanim  papiloma  virusima  (HPV),  dok  su 
kod  starijih  žena  i  žena  u  senilijumuto 
degenerativne  promene  vulve  (npr.  Lichen 
sclerosus).  Postoje  i  prekancerozne  promene 
tzv.Vulvarne intraepitelijalne neoplazije , VIN. 
 
ŠTA JE VULVA ILI STIDNICA ? 
 
Vulva  ili  stidnica  predstavlja  spoljašnji  deo 
ženskih  genitalnih  organa.  Sastoji  od 
spoljašnjih  velikih  usana  koje  su  prekrivene 
kožom  i  dlakama,  unutrašnjih  malih  usana 
koje  su  prekrivene  sluznicom  i  klitorisa,  koji 
se nalazi u gornjem delu  iznad spoja velikih  i 
malih  usana.  Vulva  zatvara  ulazni  otvor  u 
vaginu.  U  donjem  delu  vulve  nalaze  se  dve 
velike žlezde koje se zovu Bartolinijeve žlezde 
i one imaju ulogu vlaženja vulve. 
 

 
 
ŠTA ZNAČI STADIJU MBOLESTI? 

Pomoću stadijuma bolesti definiše se da li je i 
koliko  bolestr  aširena  u  telu.  Za  rak  vulve 
koristi  se  sistem  određivanja  stadijuma 
bolesti Internacionalne federacije ginekologa 
i akušera (FIGO). Ovaj FIGO sistem baziran je 
na  širenju  tumora  sa  početnog  mesta  na 
vulvi na druga tkiva, organe i limfne čvorove. 
Prema FIGO klasifikaciji postoje 4 stadijuma 

ove bolesti. 

KOJI TIPOVI KARCINOMA VULVE POSTOJE? 

Najčešće  se  dijagnostikuje  planocelularni 
karcinom koji se  javlja u oko 90 % slučajeva, 
međutim  na  vulvi  se  može  pojaviti  i 
adenokarcinom, bazocelularni karcinom kao  i 
mali  gnimelanom,  Paget‐ova  bolest  vulve,  
sarkom vulve. 

KOJI SU SIMPTOMI KARCINOMA VULVE? 
Promene  koje  se  javljaju  na  vulvi  u  vidu 
sekrecije  iz  kože,  svraba,  peckanja,  pojave 
krvarenja,  uvećanja  ili  pojave  asimetrije 
usana,  bolova,  poremećaja  mokrenja  ili 
stolice,  treba da pobude  sumnju  i  zahtevaju 
pregled  od  strane  ginekologa.  U  odmaklim 
stadijumima  bolesti  mogu  da  se  pojave 
uvećane  limfne  žlezde  u  preponama  sa 
znacima sekrecije. 
 
KAKO SE DIJAGNOSTIKUJE KARCINOM 
VULVE? 
Da  bi  se  postavila  dijagnoza  raka  stidnice 
potrebno  je  da  se  uzme  isečak  i  pošalje  na 
patohistološku  analizu,  koja  će  potvrditi 
postojanje rakai histolološki tip.Neophodno je 
da  se  prilikom  uzimanja  isečka  uradi  i 
kompletan  ginekološki  i  rektalni  pregled 
(pregled kroz završni deo debelog creva), koji 
imaju  za  cilj  da  ustanove  koliko  je  bolest 
proširena. Potpuni uvid u stanje bolesti dobija 
se  ultrazvučnim  pregledom  male  karlice, 
abdomena  i  obe  prepone,  laboratorijskim 
analiama, a u nekim  slučajevima neophodno 
je uraditi magnetnu rezonancu ili skener. 

KAKOSE LEČI KARCINOM VULVE? 
Postoje  dva  osnovna  vida  lečenja  raka 
stidnice:  hirurško  lečenje  i  radioterapija, 
odnosno  zračenje.  Koja  od  ove  dve  vrste 
lečenja  će  se  primeniti  zavisi  od  stadijuma 
bolesti.Operativno  lečenje  se  obično  sastoji 

od  odstranjenja  vulve  i  limfnih  žlezda  u 
preponama,  međutim  u  slučaju  proširene 
bolesti  radi  se  veći  operativni  zahvat, 
radikalnavulvektomija. 
U nekim slučajevima primenjuje se ikombinacija 
operativnog lečenja i zračne terapije. 
Primena  hemioterapije  ima  ograničen  uulogu 
kod raka vulve  i primenjuje se kada  je bolest  ili 
proširena,  pa  se  ne  može  tretirati  samo 
zračenjem  ili  kada  su  prisutne  metastaze 
(uznapredovala bolest). 
 
KORISNA PITANJA KOJA MOŽETE POSTAVITI 
SVOME LEKARU. 

• Koji tip karcinoma vulve imam? 
• Da  li  možete  da  mi  pojasnite  moj 

patohistološki  nalaz  i  protumačite 
laboratorijske rezultate? 

• O kom stadijumu bolesti se radii   šta to 
znači? 

• Da  li možete  da mi  objasnite moj  plan 
lečenja i šta to podrazumeva? 

• Koji  će  sve  lekari  biti  uključeni  u moje 
lečenje? 

• Kako  će  lečenje  uticati  na  moj 
svakodnevni  život,  odlazak  na  posao, 
svakodnevne aktivnosti, seksualni život? 

• Koji  su  neželjeni  efekt  terapije  koju  ću 
dobijati? 

• Gde moja  porodica  i  ja možemo  da  se 
obratimo za psihološku podršku? 


