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Протягом останніх 15 років відмічається тен�

денція до зростання захворюваності на рак молоч�

ної залози (РМЗ). За кордоном і в Україні пере�

важна більшість наукових досліджень щодо РМЗ

пов’язана з пошуком нових або удосконаленням

існуючих методів протипухлинного лікування

хворих на цю хворобу з використанням комплекс�

них або комбінованих підходів в двох напрямках:

неоад’ювантна терапія (НАТ)–операція–ад’ю�

вантна терапія або операція–ад’ювантна терапія.

В останні 10 років науковці онкологи все більш

схиляються до першочергового передопераційно�

го застосування НАТ [3, 7, 8, 10].

Основними критеріями клінічної оцінки

ефективності НАТ залишаються тривалість без�

рецидивного, безметастатичного періоду вижи�

вання хворих і загальне (5� або 10�річне) вижи�

вання [5]. Морфологічним методам оцінки ефек�

тивності НАТ традиційно приділяють недостат�

ньо уваги, однак науковій літературі в останнє

десятиріччя наявна стійка тенденція до ви�

світлення морфологічних критеріїв лікувального

патоморфозу злоякісних пухлин і зокрема РМЗ

[3–6, 9]. Так, у хворих на РМЗ важливе значення

має морфологічна оцінка результатів застосуван�

ня хіміотерапевтичних препаратів [1, 3, 8, 10].

Однак, такі дослідження лікувального патомор�

фозу РМЗ поки є нечисельними та фрагментар�

ними.

Вивчення структурних змін РМЗ з морфо�

логічним визначенням протипухлинної ефектив�

ності системної і внутрішньоартеріальної селек�

тивної НАТ надає змогу об’єктивно впливати на

тактику подальшого післяопераційного лікування

хворих.

Вище наведене обґрунтовує мету даного

дослідження — вивчити особливості лікувального

патоморфозу РМЗ під впливом передопераційної

внутрішньоартеріальної селективної поліхіміо�

терапії (ВАПХТ) і системної поліхіміотерапії (ПХТ).
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Досліджено операційний матеріал (видалені

молочні залози з лімфатичними вузлами) 128 хво�

рих жінок з РМЗ у віці 28–69 років. На передопе�

раційному етапі 28 пацієнткам протипухлинну те�

рапію не проводили (контроль), 54 — проводили

ПХТ та 46 — ВАПХТ.

Із видаленої пухлини вирізали тканинну плас�

тинку, яку фіксували у 10% розчині нейтрального

формаліну, і, за загальноприйнятими правилами

обробки матеріалу для гістологічних досліджень,

готували парафіновий блок. На 3 його рівнях

(верхній, середній та нижній) за допомогою

мікротому виготовляли гістологічні зрізи товщи�
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Резюме. За допомогою  морфометричного методу (оцінка девіталізації пухлинної паренхіми) визначена

перевага застосування передопераційної внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії в порівнянні з

системною поліхіміотерапією у хворих на рак молочної залози.

Ключові слова: рак молочної залози, морфометрія, системна поліхіміотерапія, внутрішньоартеріальна

поліхіміотерапія.
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Резюме. При помощи  морфометрического метода

(оценка девитализации опухолевой паренхимы)

определено преимущество применения предопе�

рационной внутриартериальной полихимиотера�

пии в сравнении с системной полихимиотерапией

у больных раком молочной железы.

Ключевые слова: рак молочной железы, морфомет�

рия, системная полихимиотерапия, внутриартери�

альная полихимиотерапия. 

MORPHOLOGIC CHANGES OF BREAST CANCER
UNDER THE EFFECT OF NEOADJUVANT POLY-

CHEMOTHERAPY
M.M. Melnik

Summary. The article presents advantage of preopera�

tive intra�arterial polychemotherapy (IAPCT) over

systemic polychemotherapy using morphometric

method (estimation of devitalization of tumor

parenchyma)

Key words: breast cancer, morphometry, systemic poly�

chemotherapy, intra�arterial polychemotherapy.
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