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Предмет:  Медсестринство в онкології 

Спеціальність: Сестринська справа 

 

Лекція № 2 (до теми №4) 

 

Тема: Рак легень. Рак молочної залози. 

 

План 

1. Рак легень. Статистика раку легень. Захворюваність на рак легень. 

2. Клініко-анатомічна класифікація раку легень. Міжнародна класифікація раку легень 

за системою TNM. Нова клінічна класифікація стадій раку легень (1997).  

3. Симптоматика раку легень. Методи первинної діагностики раку легень. 

4. Стандартне лікування хворих на недрібноклітинний рак легенів. 

5. Хірургічний метод лікування. Променевий метод лікування.  Реабілітація. Хворих 

на рак легень. Метод лікування лікарськими засобами.    

6. Захворюваність на рак молочної залози. Класифікація раку молочної залози за 

системою TNM (5-е видання, 1997). 

7. Клінічні прояви раку молочної залози. Діагностика раку молочної залози  (фізикальне 

обстеження молочних залоз, правила морфологічної верифікації   захворювання, цитологічна 

діагностика).   

8. Лікування раку молочної залози (хірургічне, променеве, хіміотерапевтичне).    

Реабілітація хворих на рак молочної залози. 

 

Рак легень. 

     Рак легень - злоякісна пухлина, яка виникає з епітелію бронхів. 

Епідеміологія. 
 Посідає перше місце в структурі онкологічної захворюваності – 70 випадків на 100 тис. 

населення.  
 Ріст захворюваності на рак легень набув характеру епідемії 175 000 нових випадків 

захворювання на рік. 
 Частота раку легенів у чоловіків у віці 50 - 70 років вища ніж у жінок. 

 Спостерігається частіше серед жителів великих і задимлених міст, ніж серед 

населення сільської місцевості 

Етіологія. 

Куріння  тютюну є причиною раку в 80-90% випадків захворювання: 90% у чоловіків, 
70% у  жінок).  

 Сигаретний дим містить понад 60 відомих канцерогенів  (радіоактивні ізотопи, що 
виникають при розпаді радону, нітрозамін та бензопірен). 

 Нікотин пригнічує реакцію імунітету на ракові новоутворення в ушкодженій тканині.   

 Пасивне паління (вдихання побічного диму від курців поряд є більш небезпечним, ніж 
прямого диму).  

Промислові канцерогени. 

 Деякі метали (виробництво алюмінію, кадмій та його сполуки, сполуки хрому 

(VI), берилій та його сполуки, литво сталі, сполуки нікелю, миш'як та його неорганічні 

сполуки, підземний видобуток гематиту). 

 Газифікація вугілля, кам'яновугільна смола, виробництво коксу, сажа).  

 Іонізуюче випромінювання (рентгенівське випромінювання, радон-222 та продукти 

його розпаду, гамма-випромінювання, плутоній). 

 Деякі токсичні гази (метиловий ефір (технічного сорту), біс-(хлорметил) ефір, іприт, 

пари від фарби). 

 Виробництво гуми, кристалічного кварцового пилу, азбесту. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%96%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%27%D1%8F%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96%D1%8E
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Вдихання забрудненого повітря 
 Забруднення атмосферного повітря (високодисперсні тверді часточки, сульфатні 

аерозолі вихлопних газів автомобілів, оксид азоту,) є причиною виникнення раку в 1-2% 
випадків.  

 Забруднення повітря всередині приміщень (пов'язане зі спалюванням кам’яного 
вугілля, деревини, деревного вугілля, гною або рослинних залишків для приготування їжі та 
опалення) є причиною захворювання у 1,5% випадків.  

Попередні захворювання легенів 
 хронічний бронхіт 
 туберкульоз («рак в рубці») 
 хронічна пневмонія 

 бронхоектатична  хвороба. 

Деякі злоякісні пухлини інших локалізацій  

 лімфома 

 пухлини голови 

 пухлини шиї 

 пухлини стравоходу.  

Генетична схильність (8 - 14% усіх випадків захворювання на рак легень)  
Патанатомія 

За своєю гістологічною структурою рак легенів поділяється на чотири основні види: 
І.    Залозистий рак (аденокарцинома, що включає й бронхоальвеолярний тип).* 
ІІ.   Плоскоклітинний рак.* 
ІІІ. Дрібноклітинний (вівсяноклітинний)  рак.** 
ІV.  Крупноклітинний рак.** 
* Диференційований рак легень. 
** Недиференційований рак легень. 
Клініко - анатомічна класифікація раку легенів (А.І. Савицький, 1957 р.) 
І.   Центральний рак (пухлина, яка розвивається з великого (сегментарного, 

часткового, головного) бронха): 
      а) ендобронхіальний (пухлина виступає у просвіт бронха); 
      б) перибронхіальний або вузловий  (пухлина інфільтрує стінку бронха, звужуючи її); 
      в) розгалужений. 
ІІ.  Периферичний рак (пухлина, яка розвивається у слизовій дрібного і найдрібнішого 

бронха і росте у вигляді вузла, розташованого в периферичних відділах легені (вузловий 
рак): 

      а) кругла пухлина; 
      б) пневмонієподібний рак; 
      в) рак верхівки легені (Пенкоста). 
ІІІ. Атипові форми (найчастіше є дрібноклітинними карциномами): 
      а)  медіастинальна; 
      б)  міліарний карциноматоз; 
      в)  кісткова; 
      г)  мозкова; 
      д) шлункова, кишкова, печінкова та ін. 
Клініка. Рак легенів може перебігати безсимптомно до 2-3 років, але в більшості випадків 

ретельно зібраний анамнез дозволяє визначити час появи перших ознак захворювання. 
 Центральний рак легень : 
а) легеневі симптоми (зумовлені порушенням бронхіальної прохідності):  
 початковій стадії надсадний, нападоподібний сухий кашель (подразнення слизової   
           оболонки бронха пухлиною) 
 у міру росту пухлини кількість харкотиння збільшується 
 кровохаркання у вигляді прожилків крові у мокротинні (при розпаді пухлини)  
б) подальший ріст пухлини призводить до повної обтурації бронха з ателектазом  
    відповідної ділянки легень:  
 задишка 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%96_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%83_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
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 біль у грудях   
 підвищення температури тіла,  
 слабість, пітливість. 
При периферичних і атипових формах раку перші ознаки захворювання проявляються 

позалегеневими симттомами, які обумовлені поширенням пухлини на середостіння, плевру, 
віддаленими мтастазами та паранеопластичними проявами.  

Периферичний рак легень: тривалий час залишається непоміченим:  
 біль у грудній клітині (поширенням процесу на плевру або грудну стінку) 
 підвищення температури тіла, кашель з гнійним харкотинням (перифокальна пневмонія) 
 кровохаркання (розпад  пухлини) 
 зменшення маси тіла, загальна слабість, блідість шкіри (інтоксикація). 
Верхівковий рак легень (Пенкоста)  
 Симптоми, пов’язані з проростанням пухлиною плеври, грудної стінки, плечового 

нервового сплетіння, симпатичних гангліїв, хребців: 
 різкий біль, слабкість в руці, її набряк  
 синдром Горнера (птоз, міоз та енофтальм) 
 ангідроз. 

Атипові форми раку легень пов'язані з симптомами метастазів, а не самої злоякісної 

 пухлини легені. 

Медіастинальна - клінічна картина зумовлена проростанням бронхогенного раку в 

середостіння або швидким збільшенням метастазів у лімфатичних вузлах середостіння: 

 синдром стиснення верхньої порожнистої вени (кава-синдром): набряк, ціаноз верхньої 
половини тулуба, набухання вен шиї, розширення вен грудної клітини. задишка 

 охриплість голосу (обумовлені здавленням медіастинальної пухлини поворотного 

 гортанного нерва) 

 стридор - голосне дихання із свистінням 

 підвищеннм ВЧТ.  

Мозкова – клініка інсульту: 

 головний біль 

 двоїння в очах 

 порушення мови  

 непритомність 

 парези, паралічі 

 можливі епілептиформні судоми (ознаки карциноматозу мозкових оболонок) 

Кісткова –  біль у хребті, кістках кінцівок і тазу, часті спонтанні переломи.  

Печінкова – збільшення розмірів печінки, важкість і біль в правому підребер’ї, зміни в 
крові, жовтяниця.  

Паранеопластичні прояви  (позалегеневі прояви, не пов’язані з метастазами) ––

виникають вторинно внаслідок дії гормонів і гормоноподібних речовин, що виділяються 

пухлиною: 

 синдром Кушинга 

 гіперкальціємія 

 остеоартопатія 

 гінекомастія 

 гіпокаліємія 

 гіпонатріємія.  

Класифікація раку легень за стадіями ТNМ 

Т0   - пухлина не визначається; 
Тis  - преінвазивний рак (сапсег іn situ); 
Тх  - позитивна цитологія; 
Т1  - пухлина розміром до 3 см у найбільшому вимірі; 
Т2  - пухлина розміром > 3 см або пухлина, яка переходить на головний 
  бронх на відстані 2 см і більше від каріни, або наявність ателектазу;  
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Т3  - пухлина будь-якого розміру з інфільтрацією грудної стінки, 
   діафрагми, перикарда, плеври, головного бронха на відстані менше 
  2 см від каріни, або тотальний ателектаз легені; 
Т4  - пухлина будь-яких розмірів з інфільтрацією середостіння, або 
  великих магістральних судин, або трахеї, або стравоходу, або каріни, 
  або ексудативний плеврит. 
N0 -  нема метастазів у регіонарних лімфатичних вузлах; 
N1  - метастази в перибронхіальних і/або лімфатичних вузлах кореня 
  легені на боці ураження; 
N2 - метастази в біфуркаційні лімфовузли або лімфовузли середостіння на 
  боці ураження; 
N3 - метастази в лімфовузли середостіння або кореня легені на  
  протилежному боці або надключичні лімфовузли. 
М0 - нема віддалених метастазів; 
М1 - наявні віддалені метастази. 

                                       Групування за стадіями 

Окультна карцинома         Тх                             N0                                M0 

Cтадія 0                               Tis                              N0                               М0 

Стадія І                                T1, T2                        N0                               М0 

Стадія ІІ                               T1,T2                        N1                               М0   

                                              T3                               N0                               М0 

Стадія ІІІ А                          T1,T2                        N2                               М0 

                                               T3                             N1,N2                         М0 

Стадія ІІІБ                            T4                     будь-яке  N                       М0 

                                     будь-яке T                       N3                                 М0 

Стадія ІV                     будь-яке T                будь-яке  N                       М1     

Діагностика: 
• Повне клінічне обстеження: фізикальний огляд, клінічний та біохімічний аналізи 

крові. 
• рентгенографія легень у прямій і боковій проекціях, томографія; 
• цитологічне дослідження харкотиння; 
• бронхоскопія і біопсія пухлини; 
• комп'ютерна томографія грудної клітки і наднирників; 
• трансторакальна  пункція  пухлини з цитологічним дослідженням пунктату; 
• ультразвукове дослідження органів черевної порожнини і грудної клітки; 
• сканування кісток скелета; 
• рентгенографія кісток скелета 
• КТ або МРТ головного мозку; 
• функціональне дослідження легень і серця 
• за показаннями – медіастиноскопія, медіастинотомія, торакоскопія, торакотомія. 

Лікування. 
Вибір методу лікування залежить від стадії раку легень, гістологічної структури пухлини, 

загального стану хворого.  
Хіміотерапія вважається малоефективною при раку легені через те, що: 
• ремісія при дрібноклітинному раку, як правило, недовготривала 
• ефективність хіміотерапії при недрібноклітинного раку легені (НДРЛ), не перевищує 

30-35%. 
 Застосування:   
• лікування дрібноклітинного раку легені 
• як компонент комбінованого лікування (підвищення резектабельності пухлини) 
• при неоперабельному раку (на метастатичних стадіях захворювання (N+) 
• для усунення ускладнень пухлинного процесу (обтураційний пневмоніт, плеврит, 

синдром стиснення верхньої порожнистої вени) 
Неоад’ювантна (передопераційна) поліхіміотерапія показана у випадках  

метастатичного ураження медіастинальних лімфовузлів або поширення пухлини на оточуючі 
тканини та органи (стадії ІІВ – ІІІА).  
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Ад’ювантна (післяпераційна) поліхіміотерапія після виконання хірургічного втручання  
Стандартні (платиноутримуючі) схеми хіміотерапії у вигляді дуплетів: 
• цисплатин – гемцитабін 
• цисплатин – вінорельбін 
• цисплатин – етопозид 
• цисплатин – доцетаксел 
• карбоплатин - паклітаксел. 
Включення до схеми третього препарату дещо підвищує ефективність лікування, але 

призводить до суттєвого збільшення токсичності. 
Стандартні схеми лікування недрібноклітинного раку легені 

ТХN0М0 (наявність пухлинних клітин у мокротинні або промивних водах бронхів при 
відсутності видимої пухлини): 

• динамічне спостереження  
• ендоскопічне дослідження (двічі рази на рік) 
• рентгенологічне (спіральна КТ) дослідження (двічі рази на рік).  
Стадія 0 (ТisN0М0) – неінвазивна карцинома:  
• сегментектомія або лобектомія  
• допустима фізична деструкція пухлини (лазерна, кріогенна, термічна) 
• можлива ендобронхіальна променева терапія (брахітерапія).  
Стадія ІА–ІВ (Т1-2N0М0):  
• лобектомія або пневмонектомія з лімфодисекцією.  
Стадія IIА – IIВ (Т1-2N1М0, Т3N0М0):  
• лобектомія або пневмонектомія з розширеною медіастинальною лімфодисекцією. 
• бронхопластичні операції, які виконуються відповідно до принципів радикалізму  
• післяопераційна (ад’ювантна) хіміопроменева терапія (при виявленні регіонарних 

метастазів та у випадку недиференційованого раку).  
Стадія IIIА (Т1N2М0, Т3N1–2М0):  
• передопераційна (неоад’ювантна) поліхіміотерапія 
• лобектомія або пневмонектомія з розширеною медіастинальною лімфодисекцією  не 

застосування розширених і комбінованих операцій 
• ад’ювантна хіміопроменева терапі в післяопераційному періоді  
Стадії IIIВ–IV(Т1-4N3М0,Т1-4N1-3М1) – розповсюджений рак легені: 
•  хіміотерапія 
• променева терапія  
• комбіноване (хіміопроменеве) лікування. 
Хірургічне лікування  
а) радикальні операції ( на І-ІІ стадії):  
• пульмонектомія 
• лобектомія (білобектомія)  
б) умовно радикальні операції (на III стадії); доцільність виконання її вирішується 
   індивідуально; 
в) бронхопластичні операції, спрямовані на максимально можливе збереження легеневої 
    паренхіми за умови дотримання усіх принципів радикалізму; 
г) паліативні операції (при наявності віддалених лімфо- або гематогенних метастазів) 
    вважаються маловиправданими (практично не подовжують життя хворим;  
д) малоінвазивні симптоматичні втручання (відновлення бронхіальної прохідності,  
    ліквідація гідротораксу, больового синдрому) дозволяють значно покращити якість  
    життя хворого). 

Променева терапія 
Застосовуння  
а) у комбінованому лікуванні: 
• передопераційна (неад’ювантна) променева терапія (ефективність вірогідно не 

доведена) 
• післяопераційна (ад’ювантна) променева терапія в комбінації з хіміотерапією на 

стадіях N+ дозволяє вірогідно збільшити виживання хворих після радикальних операцій. 
б) самостійний метод лікування (у разі неможливості хірургічного лікування):  
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• променева терапія за радикальною програмою (сумарна доза не менше 60 Гр 
• паліативна променева терапія спрямована на: 
– зменшення вираження клінічних проявів розповсюдженого неоперабельного раку  
– у поєднанні з хіміотерапією усунення ускладнень раку легені.  
в)  при метастатичному ураженні головного мозку. 

Реабілітація хворих на рак легені 
Хірургічна реабілітація хворих на рак легені полягає:  
– у виборі адекватного обсягу операції, який забезпечує радикалізм 
– максимально можливому збереженні функціонуючої легеневої тканини 
– швидкій адаптації у післяопераційному періоді і відновленні працездатності.  
Фізична реабілітація з використанням комплексу дихальних вправ забезпечує: 
– нормалізацію біомеханіки дихання за рахунок зменшення больового синдрому і 

активізації вентиляції не зачеплених операцією ділянок легеневої тканини;  
– евакуацію і розсмоктування транссудату із порожнин;  
– стимуляцію заживлення післяопераційної рани;  
– профілактику грубого спайкоутворення;  
– підвищення ефективності кашлю і поліпшення дренування уражених ділянок 

бронхіальної прохідності;  
– підвищення ефективності роботи дихальної мускулатури  
– зниження активності інфекційного запалення в легенях. 
Комплекс дихальних вправ Вправи призначаються на 1 – 2-й добу після операції за умови 

задовільного стану хворого) включає: 
– заняття дихальною гімнастикою з відкашлювання 
– навчання повному диханню, яке включає в себе поступове виконання нижнього, 

середнього і верхнього етапів дихання  
– навчання виконанню нижнього (діафрагмального) дихання.  
– вправи на середнє (грудне) та верхнє (ключичне) дихання 
Прогноз у хворих на рак легень часто є несприятливим внаслідок того, що: 

– близько 85% хворих на рак легені визнаються неоперабельними 
– хворі, котрі не підлягають радикальному хірургічному лікуванню, гинуть протягом 

року з моменту встановлення діагнозу. 
– Висока агресивність низько диференційованих форм раку легені  
При І стадії раку 5-річне виживання становить 50 %, при  ІІ – 20-30 %. 
 

Рак грудної залози   

Епідеміологія 

 У структурі онкозахворюваності жіночого населення рак молочної залози зайняв 

перше рангове місце і склав 18,8%. 

 Захворюваність на рак молочної залози в Україні складає 58,8 на 100 тис. жіночого 

населення. (в світі – 37,8). 

 Рак молочної залози займає провідне місце серед гормонозалежних пухлин органів 

репродуктивної системи жінок в Україні – 53,7 випадків на 100000 населення 

 Смертність від злоякісних новоутворень молочної залози у світі дорівнює в Україні  

29,9 на 100 тис. жіночого населення (в світі – 17,9). 

 Чоловіки хворіють на рак грудної залози значно рідше – 0,1 - 0,2 на 100000 чоловічого 

населення. 

Етіологія 

Фактори ризикк виникнення раку молочної залози:  

1. Пов'язані із способом життя, професією (куріння, зловживання алкоголем, вплив 

радіації, отрутохімікатів, надмірне вживання жирів, копчених страв тощо). 

2. Пов'язані із соціальною, репродуктивною і лактаційною функціями (ранній початок 

менструацій (до 13 років); раннє і пізнє (після 55 років) настання менопаузи, пізній початок 

статевого життя, незадоволення статевим життям, тривалі перерви або відсутність статевих 
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контактів, пізня перша вагітність і пологи (після 35 років), невелике число пологів (менше 

трьох); · короткий (менше року) період лактації, велика кількість абортів). 

3. Супровідні хвороби (ожиріння, гіпер- або гіпотиреоз, цукровий діабет, травми і 

захворювання молочних залоз, гінекологічні хвороби, гіпертонічна хвороба, захворювання 

печінки). 

4. Обтяжена спадковість (наявність раку молочної залози (РМЗ) у близьких родичів). 

Генетичні фактори реалізуються лише у 1 % випадків  

 

Передракові захворювання молочної залози (згідно з класифікацією TNM): 

А. Фіброаденома молочної залози;  

Б. Локалізована або вузлова мастопатія;  

-без проліферації;  

-з проліферацією;  

-з проліферацією і атипією;  

В. Дифузна мастопатія;  

-дифузна мастопатія з переважанням залозистого компонента (аденоз);  

-дифузна фіброзно-кістозна мастопатія з переважанням фіброзного компонента;  

-дифузна фіброзно-кістозна мастопатія з переважанням кістозного компонента;  

-змішана дифузна фіброзно-кістозна мастопатія;  

-склерозуючий аденоз;  

Г. Внутрішньопротокова папілома. 

                    А. Фіброаденома молочної залози - доброякісна пухлина, яка виникає 

переважно у  

                        жінок віком до 30 років: 

 пухлина з чіткими контурами з гладенькою поверхнею 

 щільно-еластичної консистенції 

 рухома (шкіра над пухлиною зміщується) 

 величина пухлини від мікроскопічних розмірів до декількох сантиметрів 

 малігнізуються у 3 до 11% випадків.    

Діагноз: клінічні прояви, мамографія, пункційня біопсія. 

Лікування - секторальна резекція. 

Б. Вузлувата мастопатія характеризується: 

 наявністю в молочних залозах обмежених ущільнень у вигляді вузлів, які виявляються 

при пальпації  

 чіткою пальпацієюї у вертикальному положенні хворої 

 позитивним симптомом Кеніга – в  лежачому положенні при натисканні залози 

долонею до грудної стінки ущільнення зникає. 

Обстеження: мамографія, пункційна біопсія. 

 Лікування – секторальна резекція молочної залози з обов'язковим терміновим 

  морфологічним дослідженням препарату. 

  В. Дифузна мастопатія проявляється: 

 больовими відчуттями у молочних залозах за декілька днів до початку місячних 

 поступовим набуттям постійного та інтенсивного характеру болю з іррадіацією в 

руку, лопатку   

 збільшенням молочних залоз  

 виділенням прозорої, брудно-зеленої чи коричневої рідини. при натисканні на соски  

 наявністю в молочних залозах рухомого, не зв’язаного з шкірою, дископодібного 

ущільнення. 

Діагноз:  клінічні ознаки, мамографія, цитологічне дослідження.   

Лікування консервативне: гормональна корекція, ензимо- і вітамінотерапія, призначення 

антиестрогенів, седативних препаратів тощо. 
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         Г. Папілома протоки (хвороба Мінца, кровоточивий сосок) - папіломатозні розро- 

         стання епітелію кістозно розширених вивідних проток молочної залози  

Основна скарга - на виділення крові з соска при стискуванні чи забитті молочної залози 

(відбувається відрив папіломи з виникненням мікрокровотечі). 

Папілома протоки доволі часто малігнізується (облігатний передрак). 

Діагноз: ретельна послідовна пальпація залози для виявлення ділянки, при натисканні на 

яку з'являється кров, дуктографія.   

Лікування: секторальна резекція молочної залози з терміновим морфологічним  

Патогенетичні форми раку молочної залози: 

 тиреоїдна – перебіг характеризується гіпо-, еу-  або гіпертиреозом. Зустрічається у 
віці від 15 до 35 років. У таких хворих часто виявляють фіброаденоматоз молочних залоз, 
характерні сексуальні порушення, раннє ожиріння. Особливо несприятливий прогноз у 
хворих із гіпотиреозом, раннім ожирінням і появою менструацій до 12 років; 

 наднирковозалозна – частіше у повних, без «талії» жінок з ознаками 
гіперкортицизму, із гіпертонічним компонентом, хворобою печінки, переважно у віці 50-69 
років; 

 яєчникова – спостерігається у жінок, що мають патологію яєчників. У таких хворих 
часто виявляють фолікулярнгі кісти яєчників (переважає патологія жіночих статевих 
органів), фіброаденматоз молочних залоз, характерні сексуальні порушення, раннє 
ожиріння; 

 інволютивна – спостерігається у жінок у менопаузі, відзначено поєднання ранньої і 
пізньої менструацій, пізні (після 30 років) пологи й останні – після 40  років. 

 Особливі форми раку молочної залози (пов’язані з підвищеним рівнем пролактину і 
гормону росту): 

 рак на фоні вагітності,  
 рак на фоні лактації, 
 рак відразу після пологів  
 рак після переривання вагітності. За даними авторів, це. Особливістю цієї форми є 

поява пухлин у віці 30-40 років. 
Клініко-морфологічні форми раку молочної залози 

       А .  Вузлувата форма РМЗ  
 трапляється найчастіше. 
 локалізується переважно у верхньо-зовнішньому квадранті 
 пальпаторно у молочній залозі визначається безболісний, щільної консистенції, вузол 

без 
 чітких меж 
 спочатку вузол рухомий (зміщується разом з молочною залозою) 
 при проростанні власної фасції і м’язу стає фіксованим 
 у міру зростання пухлини до шкіри з’являються шкірні симптоми (симптом 
 складчастості, площадки, умбілікації, ракетки, лимонної кірки, утягнення соска) 
 деформація, виразкуванння, молочної при проростанні шкіри.  

Б. Дифузний РМЗ характеризуються: 

 швидким, злоякісним, прогностично несприятливим перебігом 

 ураженням більшої частину тканини молочної залози у вигляді жовтувато- сірих тяжів  

 проростанням пухлиннним інфільтратом шкіри, м’язів, жирової клітковини 

 різною консистенцією в залежності від гістологічної структури пухлин 

 поширеним лімфогенним і гематогенним метастазуванням. 

Форми дифузного РМЗ: 

а) набряково-інфільтративна наступними симптомами: 

 збільшенням молочної залози 

 пастозністю, набряком (блокада лімфатичних шляхів), вираженою гіперемією шкіри і 
симптомом апельсинової кірки. 
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 інфільтратом без чітких контурів, який займає більшу частину залози, ускладнюючи 
виявлення пухлиннного вузла у тканині залози.  

б) панцирна – поширюється у товщі шкіри за межі молочної залози 

в) маститоподібна – характерні гострий перебіг, лихоманковий стан, болючість  і набряк 

   залози 

г) бешихоподібна (еризипелоїдна ) – супроводжується різким почервонінням шкіри не тільки 

   у ділянці молочної залози, але й у сусідніх ділянках шкіри тулуба і плеча).   

В. Рак Педжета — плоскоклітинний рак соска і ареоли молочної залози. 

 Клінічна картина нагадує екзему соска (на шкірі соска і ареоли з’являються. 

           сухі лусочоки, щільні кірочки, тріщини, поверхневі ерозії з яскраво-червоною  

           зернистою мокнучою поверхнею). 

 Перебіг менш злоякісний, ніж  при залозистих раках.  

 Тривалість процесу від декількох місяців до 3 років і більше. 

 З часом в основі соска з'являється щільний вузол, який інфільтрує сосок,  

    втягуючи і деформуючи його, вростає в тканину залози уздовж протоків і  

    лімфогенно метастазує. 

У чоловіків, внаслідок невеликих розмірів рудиментарного органа, рак молочної залози 
вже на ранній стадії зростається зі шкірою, соском і укривається виразками.  

Метастазування у пахвові, під- і надключичні, парастернальні), кісткові у систему, 
легені, плевру, печінку відбувається:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 молочними протоками 
 лімфогенно  
 гематгенно, 

Класифікація  РМЗ за стадіями ТNМ: 

Т0- пухлина не визначається; 

Тis- преінвазивна карцинома (сапсег іn situ) або хвороба Педжета соска без явної пухлини; 

Т1 - пухлина до 2 см у найбільшому вимірі; 

Т2- пухлина до 5 см у найбільшому вимірі; 

Т3- пухлина понад 5 см у найбільшому вимірі; 

Т4- пухлина будь-яких розмірів з прямим поширенням на грудну стінку (за винятком 

грудних м'язів) або шкіру. 

N0- нема метастазів у регіонарні лімфатичні вузли; 

N1 - метастази в рухомих пахвових лімфатичних вузлах з боку ураження; 

N2- метастази в пахвових лімфатичних вузлах з боку ураження, фіксовані між собою і 

навколишніми структурами; 

N3 - метастази у внутрішніх лімфатичних вузлах з боку ураження. 

М0- нема віддалених метастазів; 

М1 - наявні віддалені метастази. 

                                           Групування за стадіями 

Стадія  0                        Tis                               N0                                  M0    

Стадія  І                         T1                                N0                                  M0 

Стадія  ІІ А                   T0,T1                            N1                                  M0  

                                       T2                                 N0                                  M0  

Стадія  ІІБ                     T2                                 N1                                   M0   

                                       T3                                  N0                                  M0 

Стадія ІІІА                    T0-T2                             N2                                  M0  

                                       T3                               N1, N2                              M0 

Стадія  ІІІБ                   T4                           будь-яке N                           M0 

                                будь-яке Т                            N3                                 M0 

Стадія  ІV               будь-яке Т                    будь-яке N                          M1 
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Діагностика РМЗ 

 клінічні дані (огляд, пальпація) 

 пункційна (аспіраційна), ексцизійна біопсія  

 морфологічна верифікація захворювання – цитологічне дослідження: 

– пунктату  пухлини 

– виділень з соска 

– мазків – відбитків із пухлини, де є розпад 

 рентгенологічне дослідження 

– мамографія 

– дуктографія 

– пневмоцистографія 

– комп’ютерна томографія (для діагностики віддалених метастазів у легені, органи 

черевної порожнини)  

 ультразвукова діагностика  

 магнітно-резонансна томографія (для діагностики віддалених метастазів у легені, 

органи черевної порожнини) 

 термографічне дослідження 

 радіонуклідне дослідження: 

– радіоізотопна сцинтиграфія скелета (для виявлення кісткових метастазів) 

– радіоізотопна лімфосцинтіографія (для візуалізації уражених метастазами регіонарних 

лімфатичних вузлів).  

 щомісячне самообстеження (огляд, пальпація)  молочних залоз на 7-й день після 

припинення менструації сприяє ранній діагностиці раку молочної залози. 
Лікування РМЗ 

А. Оперативек лікування 
 Лампектомія (секторальна резекція) з лімфаденектомією пахвових лімфатичних 

вузлів (1-го і 2-го рівня) і післяопераційним опроміненням застосовуються у разі невеликих 
пухлин (менше 4 см) та інтрадуктальних карцином.  

 Проста мастектомія (операція Маддена) включає видалення молочної залози з 
навколососковою зоною і видаленням лімфатичних вузлів 1-го рівня.  

 Модифікована радикальна мастектомія (операція Пейті) включає видалення 
молочної залози, малого грудного м’яза, клітковини з лімфатичними вузлами пахвової, 
підключичної і підлопаткової зон. 

 Радикальна мастектомія за Холстедом – включає видалення молочної залози, 
великого і малого грудних м’язів, клітковини з лімфатичними вузлами пахвової, 
підключичної і підлопаткової зон.  

 Велика радикальна мастектомія (операція Урбана-Холдіна) включає видалення 
парастернальних лімфатичних вузлів. Операція показана при великих або медіально 
розташованих пухлинах з наявністю внутрішньо - грудних (парастернальних) метастазів.  

 Реконструктивні операції молочної залози виконують одночасно з мастектомією або 
другим етапом після повного загоєння первинної операційної рани. 

Б. Променева терапія 
 У складі комбінованого лікування: 
– Передопераційне опромінення спрямоване на підвищення абластичності операції, 
– Післяопераційна променева терапія спрямована на профілактику місцевих 

рецидивів – після видалення пухлини і пахвових .  
 Як самостійний метод лікування застосовується рідко при:  
–  наявністі абсолютних протипоказань до хірургічного лікування 
–  відмові хворої від хірургічного лікування 
–  неоперабельних формах РМЗ. 
 Паліативна променева терапія проводиться при: 
– місцево- розповсюдженому РМЗ з метою стабілізації процесу 
– солітарних метастазах в печінці і кістках. 



11 

 

В. Хіміотерапія 
Застосування поліхіміотерапії (ПХТ) дозволяє: 
 уповільнити або попередити розвиток місцевого рецидиву,  
 збільшити виживання хворих з метастатичним ураженням регіонарних лімфовузлів, 
 покращити якість та подовжити  тривалість життя при розповсюдженому пухлинному  
    процесі. 
Ад’ювантна хіміотерапія ефективна в пацієнток у пременопаузі з метастазами в пахвові 

лімфовузли та у хворих з метастатичним раком молочної залози. 
Неад’ювантна хіміотерапія показана при місцево-розповсюдженому РМЗ з подальшою 

оцінкою ефекту і рішенням питання про проведення хірургічного лікування.  
Основні схеми поліхіміотерапії 

 Метотрексат, циклофосфамід, 5-фторурацил (CMF) – класична схема.  
 Циклофосфамід, доксорубіцин і 5-фторурацил (CAF) рекомендується хворим з 

високим ризиком розвитку рецидиву та у хворих з метастатичним раком молочної залози. 
 Альтернативні схеми (доксорубіцин, епірубіцин, тіо-ТЕФ, вінбластин, високі дози 

циспластину, мітоміцин, мітоксантрон, таксотер, паклітаксел та ін.) застосовують хворим з 
метастазуючим раком. 

Прогноз при раку молочної залози прогноз залежить від стадії процесу, швидкості його 
розвитку й віку хворих. П'ятирічне виживавання при лікуванні локалізованої форми I-II 
стадії складає 90%, при місцевопоширеному раку - 60%; а занедбаних стадіях тривалість 
життя складає 2-3 роки. 

Реабілітація пацієнток, які перенесли лікування з приводу РМЗ, направлена 

на відновлення порушеного психічного, морального, фізичного й фізіологічного стану 

хворої. 

Лікувально-профілактичні засоби спрямовані на: 

 усунення та профілактику лімфостазів і контрактур плечових суглобів у перервах між 

курсами поліхіміотерапії або після завершення лікування при стабільному стані пацієнток 

спеціальними комплексами лікувальної фізкультури та псевдокомпресією; 

 психосоціальну та трудову реабілітацію, яка може бути реалізована шляхом 

індивідуальної роботи з психологом і через участь пацієнтки у діяльності волонтерської 

організації, що співпрацює з лікарями-спеціалістами із захворювань молочної залози 

кабінету/центру за місцем проживання; 

 відстрочена хірургічна реабілітація при виконанні радикальної мастектомії 

(протезування або реконструктивна операція). 
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