ĐIỀU TRỊ
PHẪU THUẬT
• Điều trị chính hoặc dứt điểm cho hầu hết các
bệnh ung thư buồng trứng
• Luôn được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa ung
thư phụ khoa
• Mục tiêu của phẫu thuật:
• Loại bỏ ung thư
• Xác định giai đoạn ung thư
• Nếu ung thư đã di căn, ở đâu, kích thước của
các chất lắng đọng?  
• Phẫu thuật có thể được thực hiện bằng một trong
hai cách tiếp cận:
• Mở (mở bụng với một vết cắt dài)
• Nội soi ổ bụng/Robot (Ba hoặc bốn vết cắt nhỏ
được thực hiện để chèn một ống với camera và
dụng cụ phẫu thuật)
• Phẫu thuật có thể thực hiện trước hoặc sau khi
hóa trị
LIỆU PHÁP NHẮM TRÚNG ĐÍCH
• Thuốc nhắm vào một đặc điểm cụ thể hoặc duy
nhất của tế bào ung thư
• Có sẵn trong các tình huống lâm sàng cụ thể
LIỆU PHÁP MIỄN DỊCH
• Một loại thuốc được thiết kế để tăng hoạt động
của hệ thống miễn dịch
• Có sẵn trong các tình huống lâm sàng cụ thể
LIỆU PHÁP HORMONE
• Loại thuốc ngăn cơ thể tạo ra hormone hoặc
ngừng hoạt động của hormone
• Thuốc uống hoặc thuốc viên
• Thường được sử dụng sau hóa trị và/hoặc
phẫu thuật

THÔNG TIN VỀ BỆNH UNG THƯ BUỒNG TRỨNG

HÓA TRỊ
• Chất hóa học được phát triển để tiêu diệt tế bào
ung thư
• Có thể đưa vào cơ thể qua nhiều đường (ví dụ:
tiêm đường tĩnh mạch, đường uống, qua các
khoang cơ thể)
• Có thể được sử dụng khi có hoặc không có
phẫu thuật
• Nếu kế hoạch là cố gắng thu nhỏ khối u ung thư,
thì hóa trị có thể được thực hiện trước khi phẫu
thuật; và được gọi là hóa trị tân bổ trợ
• Hóa trị được sử dụng sau khi phẫu thuật được gọi
là hóa trị bổ trợ  
• Phác đồ điều trị là kế hoạch sử dụng thuốc đã
được lên kế hoạch, do bác sĩ chỉ định cho bệnh
nhân. Nói chung, phác đồ được thực hiện bằng
đường tiêm tĩnh mạch (IV) hoặc bằng kim tiêm.
Tuy nhiên, các đường khác cũng có thể chấp nhận
được, tùy thuộc vào loại thuốc.
• Chu kỳ là số lần dùng thuốc, hoặc kết hợp các loại
thuốc. Ví dụ: bệnh nhân đang ở chu kỳ số 2 trong
số 6 chu kì hóa trị.
• Liệu trình điều trị là khoảng thời gian hóa trị. Liệu
trình được tính theo tuần hoặc tháng, hoặc chu
kỳ. Ví dụ: Mỗi bệnh nhân sẽ nhận được 4 chu kỳ
thuốc X và 4 chu kỳ thuốc Y trong vòng A đến B
tuần.  
XẠ TRỊ
• Sử dụng tia X hoặc các dạng năng lượng khác để
tiêu diệt tế bào ung thư
• Thường không được sử dụng trong điều trị ung
thư buồng trứng
• Có thể được sử dụng để kiểm soát các triệu
chứng nếu ung thư đã di căn đến các bộ phận
khác (ví dụ: não)
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