
Рак молочної залози (РМЗ) займає провідне

місце в структурі онкологічної захворюваності

жіночого населення більшості економічно розви#

нутих країн світу.   Рівень захворюваності на РМЗ

в Україні за останні 40 років збільшився більше

ніж у 3 рази — з 17,6 до 59,0 на 100 тис. населення.

За  даними Національного канцер#реєстру

України в 2002 р. зареєстровано 15 273 випадки

злоякісних новоутворень молочної залози, що

складає 58,9 на 100 тис. населення. Таким чином

проблема підвищення ефективності комплексно#

го лікування та розробки лікувальних програм при

РМЗ залишається найбільш актуальною в

клінічній онкології та в організації онкологічної

допомоги жіночому населенню України. Базовим

методом лікування хворих на РМЗ залишається

хірургічний, однак сучасне лікування передбачає

використання перед операцією поліхіміотерапії

(ПХТ) та променевої терапії (ПТ) для  досягнення

максимально можливої девіталізації злоякісних

клітин шляхом виникнення терапевтично індуко#

ваних некрозів або припинення функціональної

активності цих клітин через пошкодження ядер#

ного апарату з  «переходом» їх в стан апоптозу або

патологічних мітозів, що призводить до зменшен#

ня дольового вмісту ракової паренхіми та підви#

щення умови абластики під час хірургічного втру#

чання. Доцільність використання неоад’ювантної

протипухлинної терапії  при місцево#поширеній

формі РМЗ на сучасному етапі вже не потребує

дискусій [1]. Використання доопераційного оп#

ромінення в режимі дрібних фракцій при ліку#

ванні пацієнток з РМЗ майже на місяць подовжує

термін до операції, часто супроводжується

кардіопульмональними порушеннями та усклад#

нює загоювання післяопераційної рани. Застосу#

вання внутрішньовенної системної ПХТ при

місцево#поширеному процесі часто потребує ви#

сокодозового режиму, що підвищує загальну ток#

сичність, призводить до мієлосупресії і внаслідок

цього — до перерв у лікуванні, вісцерального

ураження паренхіматозних органів з розвитком

метаболічних пошкоджень. Пошук шляхів мініма#

лізації загальних ускладнень протипухлинного ліку#

вання призвів до використання онкологами рент#

геноендоваскулярної селективної внутрішньоар#

теріальної поліхіміотерапії (рВАПХТ), яка

дозволяє, завдяки цілеспрямованій доставці
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Резюме. У статті наведені особливості терапевтичного потоморфозу раку молочної залози при застосу#

ванні доопераційної селективної внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії та дистанційної променевої

терапії. Проведений аналіз васкуляризації строми раку молочної залози як ключового фактора патоге#

незу і прогнозу захворювання.

Ключові слова: молочна залоза, рак, неоад'ювантна терапія, терапевтичний патоморфоз.
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Резюме. В статье показаны особенности терапев#

тического патоморфоза рака молочной железы

при применении дооперационной селективной

внутриартериальной полихимиотерапии и дис#

танционной лучевой терапии. Проведен анализ

васкуляризации стромы рака молочной железы

как ключевого фактора патогенеза и прогноза за#

болевания.

Ключевые слова: молочная железа, рак,

неоадьювантная терапия, терапевтический

патоморфоз.

EFFICACY ESTIMATION 
OF NEOADJUVANT ANTITUMOROUS THERAPY 

IN CASES OF BREAST CANCER. 
ANGIO- AND MORPHOGENESIS ASPECTS

K.O. Galakhin, S.Yu. Sklyar, E.R. Deneka
Summary. Peculiarities of therapeutic pathomorphosis

of breast cancer in preoperative use of selective intra#

arterial  polychemotherapy and distant radiotherapy

described. Analysis of the status of vascularization of

breast cancer stroma as key factor of pathogenesis and

prognosis of the disease.

Key words: breast, cancer, neoadjuvant therapy, thera�

peutic pathomorphosis.
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