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Проблема лікування хворих на рак молочної

залози (РМЗ) в останні роки набуває все більшої

актуальності — майже в усіх без винятку країнах

світу, включаючи Україну, спостерігається зрос#

тання рівня захворюваності на цю патологію. РМЗ

посідає перше місце в структурі онкологічної за#

хворюваності жінок. Нині у світі за рік реєструють

близько 540 тис. нових випадків захворювання на

РМЗ. У більшості економічно розвинених країн

помирає кожна третя жінка хвора на РМЗ. Ця си#

туація зумовлена недостатньою ефективністю

більшості методів лікування, а також вираженим

токсичним впливом факторів спеціального ліку#

вання на організм хворих. Економічні втрати від

РМЗ вкрай значні із#за порівняно високого рівня

захворюваності та смертності від нього хворих

працездатного віку (35–60 років). У країнах

Західної Європи РМЗ є основною причиною

смерті жінок віком від 35 до 54 років, та другою

причиною, після серцево#судинних захворювань,

у жінок віком 55 років та більше. Саме цим пояс#

нюється пильна увага багатьох дослідників в усьо#

му світі до проблеми РМЗ.

В останні роки при лікуванні хворих на РМЗ

ранніх стадій отримують значно кращі віддалені

результати за рахунок впровадження більш жорст#

ких схем терапії із застосуванням нових препа#

ратів та методів (таксани, моноклональні ан#

титіла, внутрішньотканинна променева терапія та

ін.), однак ефективність лікування хворих із по#

ширеними та, особливо, рецидивними та ди#

семінованими формами, суттєво не збільшилась.

Крім того, наявність великої кількості різних

підходів до терапії хворих на РМЗ, зміни кла#

сифікації та критеріїв визначення стадії захворю#

вання створюють для практичних лікарів пробле#

му вибору оптимальної тактики лікування.

Дані методичні рекомендації ґрунтуються на

результатах досліджень авторів. 
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Резюме. Застосування схем хіміотерапії з використанням антрациклінів у поєднанні з променевою та

гормональною терапією є ефективним та безпечним засобом лікування хворих із місцево#поширеними

формами раку молочної залози, що дозволяє суттєво покращити безпосередні та віддалені результати

лікування.

Ключові слова: місцево�поширені форми раку молочної залози, хіміопроменева терапія, токсичність

лікування, ефективність лікування.
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Резюме. Использование схем химиотерапии с

применением антрациклинов в сочетании с луче#

вой и гормональной терапией является эффектив#

ным и безопасным методом лечения больных с

местно#распространенными формами рака мо#

лочной железы, что позволяет существенно улуч#

шить непосредственные и отдаленные результаты

лечения. 

Ключевые слова: местно�распространенные формы

рака молочной железы, химиолучевая терапия,

токсичность лечения, эффективность лечения.

CONSERVATIVE TREATMENT 
IN CASES OF ADVANCED 

BREAST CANCER
�.S. Bondarouk, V.S. Ivankova, V.E. Medvedev, 

O.V. Ponomareva , L.M. Baranovska, T.V. Udatova,
T.V. Skomorohova, S.Yu. Skljar

Summary. Scheme of chemotherapy with antracycline

in combination with radiotherapy and hormonothera#

py is effective and safe for locally advanced breast can#

cer management. This combination increases local

control and disease#free survival in this cases.

Key words: locally advanced breast cancer, chemoradio�

therapy, treatment's toxicity, treatment efficacy.
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*Узгоджено начальником лікувально#організацій#

ного Управління АМН України 10.12.2005 р. та в.о. ди#

ректора Департаменту організації та розвитку медичної

допомоги населенню МОЗ України 10.12.2005 р.
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