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реферат. На основі вивчення 94 історій хвороби хворих на рак молочної залози вивчені закономірності 
метастазування раку молочної залози в залежності від імуногістохімічного статусу пухлин. 

 Метастази в реґіонарні лімфатичні вузли найчастіше спостерігалися у хворих на люміналь-
ний А рак молочної залози, рідше усіх – у хворих на рак молочної залози з потрійними негатив-
ними рецепторами. 

 Статистично значимих відмінностей стосовно метастазування в легені, печінку, віддалені 
лімфатичні вузли в залежності від імуногістохімічного типу пухлин не виявлено. Солітар-
не метастатичне ураження скелету є досить рідкісним явищем, здебільшого зустрічаються 
множині метастази. Виявлена тенденція щодо впливу статусу естрогенових і прогестинових 
рецепторів на розвиток метастатичного процесу, в той час як статус Her-2/neu має дещо 
менший вплив.
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Одним з найбільш гетерогенних захворю-
вань людини, що різниться за молекулярними 
механізмам розвитку, клітинною структурою 
і клінічним наслідками є рак молочної залози 
(РМЗ). Сьогодні РМЗ є однією з найбільш по-
ширених злоякісних пухлин у жінок і набуває 
характеру епідемії у жінок старше 40 років як в 
економічно розвинених країнах, так і в країнах з 
низьким рівнем медичного забезпечення [4].

В Україні щорічно РМЗ виявляють у 16 ти-
сяч жінок і близько 8 тисяч жінок гинуть від цієї 
хвороби. На відміну від розвинених країн, наші 
жінки, зазвичай, звертаються до лікаря тоді, 
коли хвороба занедбана. Таких звернень близь-
ко 30% [6]. 

За даними канцер-реєстру України [7] в Дні-
пропетровській області за період з 2005 по 2009 
роки спостерігалася стабільно висока захворю-
ваність жіночого населення на РМЗ. За цей пе-
ріод найнижчою вона була у 2006 році (35,4 на 
100 тис населення), найвищою – у 2008 році (40,3 
на 100 тис населення). При цьому відзначалася 
стабільно висока кількість занедбаних форм 
РМЗ – майже четверта частина від усіх вперше 
зареєстрованих випадків (22,2 – 25,0%). Смерт-

ність від раку цієї локалізації сягала 21 на 100 
тис населення. З них близько 10-11% щорічно 
помирали не проживши одного року з моменту 
встановлення діагнозу.

Головним напрямком у пошуку причин та 
біологічної поведінки пухлин сьогодні є вивчен-
ня молекулярно-біологічних процесів, що обу-
мовлюють неконтрольований інвазивний ріст і 
метастазування пухлини і розвиток її гормоно-
резистентності.

Відомо, що клінічні і фенотипічні відміннос-
ті корелюють з відмінностями на рівні експресії 
генів. Біологічна та клінічна гетерогенність РМЗ 
пояснюється відмінностями генетичної будо-
ви первинної пухлини. Виявлено підтипи РМЗ 
з вираженими схемами експресії генів і різним 
прогнозом, актуальними як для первинної пух-
лини, так і для метастазів.

Широке поширення останнім часом отри-
мала гістогенетична (молекулярно-генетична) 
класифікація РМЗ, що поєднує співвідношення 
молекулярно-біологічних і генетичних харак-
теристик пухлини з віддаленими результатами 
лікування. Основним завданням даної класифі-
кації є прогнозування РМЗ та визначення фак-
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торів, що пророчать чутливість пухлини до різ-
них засобів лікування [2, 3].

Виходячи з результатів імуногістохімічно-
го (ІГХ) дослідження, рівня естрогенових (ЕР), 
прогестинових рецепторів (ПР), і рецептора 
епідермального фактора росту 2-го типу (Her-2/
neu) РМЗ поділяють на 4 молекулярних підтипи: 
люмінальний А підтип (ЕР і/або ПР позитивні 
і Her-2/neu негативний), люмінальний В підтип 
(ЕР і/або ПР позитивні і Her-2/neu позитивний), 
підтип з гіперекспрессіею Her-2/neu (ЕР і ПР не-
гативні, Her-2/neu позитивний) і потрійний не-
гативний підтип (ЕР, ПР і Her-2/neu негативний) 
[9].

Мало вивченою залишається закономірність 
метастазування РМЗ в залежності від ІГХ харак-
теристик пухлини. Це питання є надзвичайно 
актуальним, оскільки на практиці обстеження 
здебільшого розпочинається з біопсії пухлини, 
ІГХ дослідження біопсійного матеріалу та візуа-
лізації пухлинних вогнищ з метою встановлення 
стадії. Знання особливостей метастазування тієї 
чи іншої гістохімічної форми раку сприятиме 
більш ретельному обстеженню пацієнтів.

Задачами дослідження були:
Вивчення частоти типових метастатичних 

уражень при РМЗ в залежності від ІГХ показни-
ків біологічної агресивності;

Вивчення особливостей метастазування 
РМЗ в реґіонарні лімфовузли в залежності від 
ІГХ фенотипу пухлин;

Вивчення відмінностей місцевого рециди-
вування після радикального хірургічного втру-
чання з приводу РМЗ в залежності від ІГХ по-
казників біологічної агресивності;

Вивчити вплив експресії ЕР, ПР та Her-2/neu 
на розвиток метастатичного процесу у хворих 
на РМЗ.

МАтерІАЛи І МетоДи 
ДоСЛІДження

Вивчені результати ІГХ досліджень пухлин, 
результати остеосцинтиграфії, обстеження на 
комп’ютерному томографі в динаміці у 94 хво-
рих на РМЗ що лікувалися та походили подаль-
ше спостереження на базі міської багатопро-
фільної клінічної лікарні № 4 за період з 2006 по 
2010 роки.

За ІГХ показниками хворі по архівних істо-
ріях хвороб вибиралися таким чином, щоб була 
приблизно однакова кількість у кожній групі до-
слідження:

Перша група (25 пацієнтів) – хворі з люмі-
нальним А підтипом РМЗ;

Друга група (25 пацієнтів)– хворі з люмі-
нальним В підтипом РМЗ;

Третя група – пацієнти, що мали підтип РМЗ 
з гіперекспресією Her-2/neu – 19 хворих.

Четверта група – пацієнти, що мали потрій-
но негативний рак – 25 хворих;

Враховуючи, що в доступних для аналізу 
історіях хвороб при ІГХ дослідженні вивча-
лись, як правило, лише 3 показники – естроге-
нові, прогестинові рецептори та рецептори епі-
дермального фактору росту, ми змушені були 
сформувати групу з потрійними негативними 
рецепторами, в яку, як відомо, входять базаль-
ноподібний та потрійно негативний раки.

Оскільки метод флюорисцентної in situ гі-
бридизації для вивчення Her-2/neu статусу не 
використовувався, ми вважали позитивним 
Her-2/neu статус при ІГХ-дослідженні у разі екс-
пресії рецепторів епідермального фактору росту 
++ та +++.

Усі хворі – жінки віком від 29 до 74 на мо-
мент перших анамнестичних проявів хвороби. 
Середній вік хворих становить 50,94±1,05 років. 

Усі хворі на момент аналізу історії хвороби 
мали метастатичний РМЗ та хоча б одну лінію 
лікування (хіміо- або гормонотерапії) метаста-
тичного раку в анамнезі.

На момент перших проявів захворювання 
у репродуктивному віці були 37 (39%) хворих, в 
менопаузі 57 (61%).

На момент первинної діагностики  I-у ста-
дію мали 8 (8,5%) хворих, II-у – 40 (42,5%), III-ю 
– 20 (21,3%), IV-у – 26 (27,7%). 

Вузлову форму раку мали 84 (89%) пацієнт-
ки, дифузну – 10 (11%). У 6 (6%) хворих в процесі 
спостереження з’являлися нові осередки пухли-
ни (внутрішньоорганні метастази) в ураженій 
молочній залозі.

42 хворі (44,68%) мали протоковий рак, 8 
(8,51) – часточковий, по 4 (4,255) часточково-
протоковий та медулярний, 1 (1, 06%) залозис-
тий, 23 хворих (24,47%) мали не уточнену кар-
циному, інші гістологічні типи раку мали 12 
(12,77%) хворих.

За ступенем злоякісності пухлини (G) хворі 
розподілилися таким чином: G1 не був виявле-
ний в жодної пацієнтки, G2 мав місце у 31 па-
цієнток (33%), G3 – у 32 (35%), G4 – у 1 (1%), не 
уточненим G був у 30 пацієнток (32%).

Хірургічне лікування в анамнезі мали 62 
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(66%) хворі, з них у радикальному обсязі – 59 
(95% від загальної кількості прооперованих), 
паліативне – 3 (5% від загальної кількості про-
оперованих). Декілька хворих мали повторні 
хірургічні втручання у зв’язку з локальними ре-
цидивами.

Усім хворим в процесі обстеження, лікуван-
ня та подальшого спостереження проводилися 
дослідження розповсюдженості пухлини за до-
помогою комп’ютерної томографії та остеосцин-
тіграфії. У разі необхідності застосовувалися 
ультразвукові та рентгенологічні дослідження, 
але їх дані в даній роботі не враховувалися.

Вивчалися такі показники, як: наявність 
місцевого рецидиву, наявність та кількість ме-
тастазів у РЛВ, у ВЛВ, метастази у кістки, печін-
ку, легені (окремо – метастатичного плевриту), 
головний мозок, підшкірних (у т.ч. метастазів у 
шкіру) метастазів, метастатичне ураження іпси-
латеральної та контрлатеральної молочної за-
лози, наявність інший вогнищевих уражень, які 
могли мати метастатичне походження.

Патоморфологічне дослідженя пухлин про-
водилося за загальноприйнятою методикою в 
патоморфологічних лабораторіях різних ліку-
вальних закладах України, найчастіше – м. Дні-
пропетровську та Дніпропетровській області.

Імуногістохімічне дослідження пухлин про-
водилося у діагностичному центрі Дніпропе-
тровської державної медичної академії та в 19 
міській клінічній лікарні м. Дніпропетровська. 
Імуногістохімічні реакції проводили згідно 
стандартних протоколів за однією і тією ж ме-
тодикою [5, 8]. Використовували моноклональні 
мишачі та кролячі антитіла. ІГХ статус оцінюва-
ли за наступними критеріями: для ЕР та ПР за 
Н (histochemical score by McCarty): Н = 0 балів 
– негативна реакція «-»; Н <100 балів – слабо-
позитивна реакція «+», 100 ≤ Н <200 – позитив-
на реакція «++»; 200 ≤ Н <300 – різкопозитивна 
реакція «+++»; для Her-2/neu: 0 – відсутність 
фарбування та фарбування менше 10% пухлин-
них клітин; + – більше 10% пухлинних клітин 
мають слабке забарвлення частини мембрани; 
++ – більше 10% пухлинних клітин мають слаб-
ке або середньої інтенсивності фарбування всієї 
мембрани; +++ – більше 10% пухлинних клітин 
мають сильне фарбування всієї мембрани.

Анамнестичні дані що до розповсюдженос-
ті пухлини оцінювалися за даними обстежень 
на комп’ютерних томографах, що розташовані в 
різних лікувальних закладах України, найчасті-

ше – м. Дніпропетровську та Дніпропетровській 
області.

Подальше обстеження здебільшого прово-
дилося на спіральному комп’ютерному томогра-
фі МХ8000 Quad фірми Philips Medical System, 
США, 2002 року випуску, що розташований на 
базі 4 міської багатопрофільної клінічної лікарні 
м. Дніпропетровська.

Досліджуваним пацієнтам комп’ютерне-
сканування проводилося із застосуванням 
подвійного контрастування: перорально (во-
дорозчинний йодовмісний контраст) і внутріш-
ньовенно (Ультравіст).

Обов’язковою вимогою було описання 
комп’ютерних томограм в динаміці у всіх хворих 
одним і тим же спеціалістом та в одному й тому 
ж стилі описання.

Анамнестичні дані стосовно метастатич-
ного ураження скелету оцінювалися за даними 
радіоізотопних обстежень скелету, що прово-
дилися в різних лікувальних закладах України, 
найчастіше – м. Дніпропетровська.

Подальше обстеження здебільшого прово-
дилося на томографічній гамма-камері ОФЕКТ-1 
(виробник – СКТБ-Оризон, Україна, м. Сміла), 
2002 року випуску, що розташована на базі 4 
міської багатопрофільної клінічної лікарні м. 
Дніпропетровська.

Матеріали, отримані в результаті дослі-
дження, піддавалися варіаційно-статистичній 
обробці у відповідності з метою роботи. Об-
робка результатів досліджень проводилася з 
використанням загальноприйнятих методів 
математичної статистики: для кількісних ознак 
– параметричними методами і для якісних – не-
параметричних [1]. 

Статистичну обробку отриманих результа-
тів проводили за допомогою стандартного па-
кету програм Microsoft Excel для Windows. Роз-
рахунки проведені за допомогою ПК [1]. 

результати дослідження та обговорення. 
Первинно-метастатичний РМЗ спостерігався у 
26 (28%) пацієнтів. Решта хворих мала рецидив-
ний метастазуючий РМЗ. 

Частота метастазів в ті чи інші органи в за-
лежності від підтипу пухлини відображена в та-
блиці 1. 

Так, з 25 вивчених пацієнтів з люмінальним 
А підтипом РМЗ 72 % хворих мали метастатичне 
ураження реґіонарних лімфатичних вузлів (РЛВ), 
у 92% були уражені віддалені лімфатичні вузли 
(ВЛВ), 68% хворих мали метастази в кістках, 36% 
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– в печінці, 76 % – в легенях, 8% – в шкірі. 
У хворих з люмінальним В підтипом пухли-

ни метастази у РЛВ мали місце у 56% випадків, 
метастази у ВЛВ були у 88% хворих, у кістки – 
56%, у печінку – 28%, у легені 60%, в шкіру – 4%. 

У хворих з гіперекспресією Her-2/neu мета-
стази в РЛВ були у 37% випадків, ВЛВ – у 79%, 
кістки були пошкоджені метастазами у 58% 
хворих, печінка – у 37%, легені – у 58%, шкіра 
– у 16%. 

У разі потрійно негативного раку РЛВ були 
уражені у 36% випадків, ВЛВ – в 96%, метастази 
в кістках виявлялися в 52%, в печінці – у 28%, в 
легенях – 64%, в шкірі – в 12%.

Загалом, метастази в РЛВ були виявлені у 
48 (52%) пацієнтів, у ВЛВ – у 84 (89%) пацієнтів, 
в печінку – у 30 (32%) пацієнтів, в легені – у 61 
(65%) пацієнтки, в кістки – у 55 (59%) пацієнток 
(табл. 4.1).

У 16 пацієнток зі стадією IIВ, у 7 пацієнток 
зі стадією IIIА, у 4 зі стадією IIIВ та у 1 зі стаді-
єю IIIС на етапі первинного лікування була ви-
конана реґіонарна лімфаденєктомія, тому точну 
первинну кількість метастатично уражених РЛВ 
у цих хворих за даними медичної документації 
оцінити неможливо (оскільки хворі здебільшого 
лікувалися в інших онкологічних закладах і до 
первинних історій хвороб ми не мали доступу). 
Приймалися до уваги тільки лімфатичні вузли, 
виявлені на момент констатації метастатичного 
раку.

У разі люмінального А підтипу пухлини 

частота ураження РЛВ була найбільш високою. 
Дещо рідше РЛВ уражулися у разі люмінально-
го В підтипу пухлини. Частота ураження РЛВ 
у групах хворих з гіперекспресією Her-2/neu та 
з потрійними негативними рецепторами була 
значно нижчою та приблизно однаковою.

Частота ураження ВЛВ була приблизно од-
наковою в групах з люмінальним А, люміналь-
ним В та потріним негативним раком, та дещо 
нижчою у групі з гіперекспресією Her-2/neu.

У хворих з люмінальним А підтипом пух-
лини частота ураження кісток була найбільш 
високою. Дещо рідше та приблизно однаково 
кістки уражалися у пацієнтів з люмінальним В 
підтипом, підтипом з гіперекспресією Her-2/neu 
та потрійним негативним (0,05<р<0,1, тест ксі-
квадрат).

Аналогічною була ситуація при метастазу-
ванні РМЗ до легенів: Найбільша частота ура-
ження легенів спостерігалася у хворих з лю-
мінальним А підтипом пухлини, в той час як 
пацієнти з люмінальним В підтипом, підтипом 
з гіперекспресією Her-2/neu та потрійним нега-
тивним РМЗ мали дещо менший та приблизно 
однаковий відсоток метастатичного ураження 
легенів (0,05<р<0,1, тест ксі-квадрат).

При аналізі метастазування РМЗ до печінки 
встановлено, що пацієнти з люмінальним А та з 
підтипом з гіперекспресією Her-2/neu мали при-
близно однакову частоту ураження метастазами 
печінки, в той час як пацієнти з люмінальним 
В підтипом та потріним негативним раком теж 

Таблиця 1
Метастатичне ураження органів в залежності від підтипу раку молочної залози

Кіль-кість 
хворих в 

групі

Метастатичне ураження
регіонарні 
лімфатичні 

вузли

віддалені 
лімфатичні 

вузли
Кістки Печінка Легені Шкіра

N % N % N % N % N % N %

Люмінальний А підтип
25 18 72 23 92 17 68 9 36 19 76 2 8

Люмінальний в підтип
25 14 56 22 88 14 56 7 28 15 60 1 4

Підтип з гіперекспресією нer-2/neu
19 7 37 15 79 11 58 7 37 11 58 3 16

ПнрМЗ
25 9 36 24 96 13 52 7 28 16 64 3 12

всього
94 48 52 84 89 55 59 30 32 61 65 9 10
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мали приблизно однакову частоту ураження, 
але дещо меншу за пацієнтів попередніх груп ( 
0,05<р<0,1, тест ксі-квадрат).

Найбільша кількість хворих з метастатично 
ураженими РЛВ мала місце в групі люмінально-
го А РМЗ – 18. З них у 7 (28%) хворих було ви-
явлено 1 метастаз, у 5 (20%) – 2 метастази, у 5 
(20%) – 3, та у 1 (4%) – множинні метастази. 7 
хворих (28%) не мали метастатичного ураження 
РЛВ.

Метастази в РЛВ мали 14 (56%) хворих з 
люмінальним В раком. З них у 6 хворих (24%) 
був уражений 1 лімфовузол, у 4 хворих (16%) – 2 
лімфовузли, у 2 хворих (8%) – 3 лімфовузли і у 2 
хворих (8%) – множинні ураження лімфовузлів. 
На мали метастазів у РЛВ 11 хворих, що стано-
вить 44%.

У хворих з гіперекспресією Her-2/neu мета-
стази в РЛВ були виявлені в 7 (37%) випадках, 
з них 2 хворих (10,5%) мали ураження 1 лімфо-
вузла, 4 хворих (21%) – 3 лімфовузлів і 1 хвора 
(5%) – множинні ураження РЛВ. Не були ураже-
ні РЛВ у 12 хворих (63%). 

Ураження РЛВ мали місце у 9 (36%) хворих 
з потрійним негативним раком. З них по 2 хво-
рих (по 8%) мали ураження 1, 2 і 3 лімфовузлів. 
Множинні ураження були виявлені у 3 хворих, 
що складає 12%. Без метастазів у РЛВ були 16 
хворих (64%). Лише для цієї групи хворих за ста-
тистичними розрахунками виявлена достовірна 
відмінність у частоті ураження РЛВ, тоді як від-
мінності між іншими групами були недостовірні 
(критерій Краскела-Уолліса).

Кількість пацієнтів з метастатично ураже-
ними ВЛВ була приблизно однаковою в групі 
потрійно негативного, люмінального А та люмі-
нального В раків – 24 (96%), 23 (92%) та 22 (88%) 
відповідно. З них у групі з потріним негативним 
РМЗ у 4 (16%) хворих було виявлено 1 метастаз, 
у 7 (28%) хворих – 2 метастази, у 6 (24%) – 3 ме-
тастази, у 7 (28%) – множинні метастази у ВЛВ. 
1 пацієнтка не мала ураження ВЛВ.

У групі хворих з люмінальним А РМЗ 5 
(20%) пацієнток мали метастатичне ураження 1 
лімфатичного вузла, 10 (40%) – 2 лімфовузлів, 4 
(16%) – 3, та у 4 (16%) були виявлені множинні 
метастази у ВЛВ. Не мали ураження ВЛВ 2 паці-
єнтки (8%).

У пацієнтів з люмінальним В підтипом пух-
лини 1 ВЛВ був уражений у 5 (20%) випадках, 2 
лімфовузли – у 6 (24%), 3 лімфовузли – у 4 (16%), 
множинні ураження ВЛВ спостерігалися у 7 

(28%) хворих. ВЛВ не були уражені метастазами 
взагалі у 3 (12%) пацієнтів.

Дещо рідше ВЛВ були уражені у групі з гіпе-
рекспресією Her-2/neu – у 15 (79%) пацієнток. З 
них у 1 хворої (5%) був уражений 1 лімфовузол, 
у 7 (37%) – 2 лімфовузли, у 4 (21%) – 3 лімфовуз-
ли і у 3 (16%) були множинні ураження лімфо-
вузлів. У 4 пацієнток (21%) ВЛВ не були уражені 
метастазами.

Не було виявлено достовірних відмінностей 
в ураженні ВЛВ між проаналізованими групами 
(р>0,1, тест ксі-квадрат).

Кількість метастазів у кістки відрізняється 
в залежності від групи хворих (р<0,05, тест ксі-
квадрат).

Найбільша кількість пацієнтів з метастаза-
ми в кістки спостерігалася у групі з люміналь-
ним А РМЗ – 17 (68%). З них по 3 пацієнтки (по 
12%) мали 1 і 2 вогнища ураження кісток, 1 паці-
єнтка (4%) мала 3 вогнища ураження та 10 паці-
єнток (40%) мали множинні ураження скелету. 
У 8 хворих (32%) з цим підтипом РМЗ скелет не 
був уражений метастазами.

Дещо менше та приблизно однаково кіст-
ки були уражені у пацієнтів з гіперекспресією 
Her-2/neu, люмінальним В та потрійним нега-
тивним РМЗ – у 11 (58%) пацієнтів, 14 (56%) та 
13 (52%) відповідно. 

Так, у групі з гіперекспресією Her-2/neu по 
1 (по 5%) хворій мали 1 та 3 вогнища ураження 
кісток. 9 хворих (47%) мали множинні ураження 
скелету. У 8 (42%) пацієнтів кістки не були ура-
жені метастазами.

У групі хворих з люмінальним В РМЗ у 1 
пацієнтки (4%) було 1 метастатичне вогнище у 
кістках, по 2 пацієнтки (по 8%) мали 2 та 3 мета-
стази в кістках. У 9 хворих (36%) спостерігалися 
множинні метастатичні ураження скелету. 11 
хворих (44%) не мали метастатичного ураження 
кісток.

В групі хворих з потрійно негативним РМЗ 
1 метастаз в кістки був виявлений у 6 (24%) па-
цієнток, 2 метастази – у 3 (12%), множинні ме-
тастази – у 4 (16%) хворих. 12 хворих (48%) з 
ПНРМЗ не мали метастатичного ураження ске-
лету.

Достовірно рідше у всіх групах хворих 
зустрічаються поодинокі метастази в кістки 
(р<0,05, тест ксі-квадрат).

Достовірних даних стосовно метастазуван-
ня РМЗ в печінку в залежності від групи хворих 
отримати не вдалося (р>0,1, тест ксі-квадрат) 
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через невелику кількість пацієнтів з метастатич-
ним ураженням печінки у вибірці.

Найбільша кількість хворих з метастази в 
печінку спостерігалася у групі з гіперекспресі-
єю Her-2/neu та люмінальним А РМЗ – 7 (37%) 
та 9 (36%) відповідно. Так, у пацієнтів з гіперек-
спресією Her-2/neu 1 метастаз в печінку мали 4 
(21%) пацієнти, 2 метастази – 1 (5%), множинні 
ураження печінки спостерігалися у 2 (10,5%) па-
цієнтів. Не була уражена метастазами печінка у 
12 (63%) хворих даної групи.

У групі хворих з люмінальним А РМЗ по 1 
хворій (по 4%) мали 1 та 3 вогнища ураження 
печінки, 2 хворих (8%) – 2 вогнища, 5 хворих 
(20%) – множинні вогнища ураження печінки. У 
16 (64%) пацієнток не було метастатичного ура-
ження печінки.

У групах хворих з люмінальним В та потрій-
но негативним РМЗ спостерігалася однакова та 
дещо нижча ніж у попередніх групах кількість 
пацієнтів з метастазами в печінку – 7 (28%).

Так, у пацієнтів з люмінальним В типом 
пухлини 1 метастаз в печінку був виявлений у 3 
(12%) пацієнтів, множинні метастази – у 4 (16%). 
Не було метастазів в печінці у 18 (72%) хворих 
даної групи.

У групі з потрійно негативним РМЗ по 3 па-
цієнтки (по 12%) мали 1 та 2 метастази в печін-
ку, по 1 (по 4%) – мали 3 та множинні метастази 
в печінку. 17 (68%) хворих не мали метастатич-
ного ураження печінки.

Достовірних відмінностей стосовно кіль-
кості вогнищ метастатичного ураження легенів 
між проаналізованими групами не виявлено 
(р>0,1, тест ксі-квадрат).

Найбільша кількість пацієнтів з метастаза-
ми в легені в групі з люмінальним А типом РМЗ 
– 19 (76%). З них 5 хворих (20%) мали 1 метастаз 
в легені, 2 хворих (8%) – 2 метастази в легені, 
4 (16%) – 3 метастази в легені, 8 (32%) – мали 
множинні метастази в легені. У 6 хворих (24%) 
не було виявлено метастатичного ураження ле-
генів.

У випадку люмінального В РМЗ метастази 
в легені були виявлені у 15 хворих (60%). З них 
2 хворих (8%) мали 1 метастаз в легені, 5 хворих 
(20%) – 2 метастази, по 4 хворих (по 8%) мали 
3 та множинні метастази в легені. Не було ви-
явлено метастазів в легені у 10 (40%) хворих з 
люмінальним В типом пухлини.

У групі хворих з гіперекспресією Her-2/neu 
метастази в легені були виявлені у 11 пацієнтів 

(58%). З них 1 метастаз був виявлений у 3 хво-
рих (16%), 2 метастази – у 2 (10,5%), множинні 
метастази – у 5 (26%). Не було метастатичного 
ураження легенів у 9 (47%) хворих даної групи.

У групі з потрійно негативними пухлинами 
ураження легенів було у 16 (64%) хворих. З них 1 
метастаз в легені мали 4 (16%) пацієнтки, 2 мета-
стази – 5 (20%) пацієнток, 3 метастази – 1 (4%), 
множинні метастази – 6 (24%) пацієнток. Не 
мали метастатичного ураження легенів 9 (36%) 
хворих з потрійно негативним РМЗ.

У деяких хворих з метастатичним РМЗ мали 
місце метастази або вогнища, які могли бути ме-
тастатичними, та не описані вище.

Найчастіше відмічалися метастатичний 
плеврит, підшкірні метастази на тулубі та кін-
цівках, ураження протилежної молочної залози.

Метастатичний плеврит мав місце у 18 хво-
рих. З них у хворих з гіперекспресією Her-2/neu 
плеврит відмічався у 5 хворих(26%). У хворих з 
потрійно негативними пухлинами плеврит мав 
місце у 6 пацієнтів (24%). Хворі з люмінальним 
А типом мали плеврит у 3 випадках (12%), з лю-
мінальним В типом – в 4 випадках (16%).

Підшкірні метастази мали місце у 9 хворих. 
З них у хворих з гіперекспресією Her-2/neu у 3 
випадках (16%), у хворих з потрійно негативним 
РМЗ – у 3 випадках (12%). 2 хворих з люміналь-
ним А типом (8%) та 1 хвора з люмінальним В 
(4%) також мали підшкірні метастази.

Вторинні зміни в протилежній молочній за-
лозі мали місце у 7 хворих. Найчастіше вони від-
значалися в групі хворих з люмінальним А ти-
пом пухлини – 3 пацієнтки (12%). В групі хворих 
з ПНРМЗ мали місце 2 випадки (8%) змін в про-
тилежній молочній залозі. По 1 випадку таких 
змін були в групі хворих з люмінальним В типом 
та у хворих у хворих з гіперекспресією Her-2/neu 
(4% та 5% відповідно).

Додаткові метастатичні вогнища в ураженій 
молочній залозі виявлені у 6 пацієнтів. В 3 ви-
падках з’являлися вогнищеві ураження яєчни-
ків, які трактувалися як можливо метастатичні. 
У 2 випадках відмічалися вогнищеві ураження 
наднирників та по 1 випадку – в параректальній 
клітковині та матці, у 1 хворої був асцит. В про-
цесі лікування після декількох ліній хіміотерапії 
у 2 хворих констатовано метастази в головний 
мозок. 

Доступними непараметричними методами 
не було виявлено достовірних відмінностей ме-
тастазування РМЗ у вищенаведені органи. Яки-
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хось явних належностей до того чи іншого типу 
пухлин вказані метастатичні ураження не мали.

Проведений кластерний ієрархічний аналіз 
засвідчив наявність закономірностей метастазу-
вання РМЗ в залежності від ІГХ-типу первинної 
пухлини. Отримані дані, наочно відображають, 
що пацієнтки згруповані в дві основні групи 
(провідним фактором кластеризації є наявність 
ураження та кількість уражених РЛВ). Так, всі 
хворі з потрійно негативними РМЗ і більшість 
хворих з гіперекспресією Her-2/neu (із негатив-
ним статусом ЕР і ПР) мали схожі метастатичні 
ураження (100% з потрійно негативним РМЗ, 
55% з гіперекспресією Her-2/neu). Тоді як хво-
рі з люмінальним А підтипом і люмінальним 
В підтипом (із позитивним статусом ЕР і ПР) 
і 45% хворих з гіперекспресією Her-2/neu були 
згруповані окремо. Аналіз результатів засвідчив 
цікаву тенденцію щодо впливу статусу ЕР і ПР 
на розвиток метастатичного процесу при РМЗ, з 
іншого боку статус Her-2/neu має дещо менший 
вплив.

виСновКи:
1. Найчастіше віддаленими метастазами 

в порядку спадання вражаються: ВЛВ, легені, 
кістки, печінка. Відмінностей у частоті уражен-
ня ВЛВ, легенів та печінки у вивчених групах 
хворих не виявлено. Особливістю метастазуван-
ня РМЗ в кістки є те, що поодинокі метастази 
зустрічаються дуже рідко, характерним є муль-
тивогнищеві ураження скелету або відсутність 
кісткових метастазів.

2. В проаналізованих групах хворих мета-
стази в РЛВ найчастіше зустрічалися у хворих з 
люмінальним А типом пухлини та рідше – у хво-
рих з ПНРМЗ. 

3. Майже вдвічі частіше місцевий рецидив 
після радикального лікування спостерігався у 
пацієнток з гіперекспресією HER-2/neu та по-
трійно негативним РМЗ. 

4. За даними, отриманими за допомогою 
кластерного ієрархічного аналізу виявлена тен-
денція щодо впливу статусу ЕР і ПР на розви-
ток метастатичного процесу, в той час як статус 
Her-2/neu має дещо менший вплив.
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реферат. На основании изучения 94 исто-
рий болезни больных раком молочной железы 
изучены закономерности метастазирования 
рака молочной железы в зависимости от имму-
ногистохимического статуса опухоли.

Метастазы в региональные лимфатические 
узлы чаще всего наблюдались у больных люми-
нальным А раком молочной железы, реже всего 
– у больных раком молочной железы с тройны-
ми негативными рецепторами. 

Статистически значимых отличий относи-
тельно метастазов в лёгкие, печень, отдалённые 
лимфатические узлы в зависимости от иммуно-
гистохимического типа опухоли не выявлено. 
Солитарное метастатическое поражение ске-
лета втречается крайне редко, в основном име-
ют место множественные метастазы. Выявлена 
тенденция относительно влияния статуса эстро-
геновых и прогестиновых рецепторов на разви-
тие метастатического процесса, в то время как  
Her-2/neu статус имеет несколько меньшее вли-
яние.

Ключевые слова: рак молочной железы, 
иммуногистохимический тип опухоли, мета-
стазы
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summary. Investigation of  94 medical charts 
of patients with breast cancer led to elaboration the 
principles of metastatic breast cancer development 
in dependence of tumor immunohistological type.

Metastasis in regional lymph nodes were fre-
quently observed for patients with luminal A breast 
cancer and    rarely for patients with triple negative 
receptors. 

No significant differences for metastatic breast 
cancer development in lungs, liver, distant lymph 
nodes in dependence of  tumor immunohistologi-
cal type were discovered. It was investigated that 
solitary metastatic skeleton lesion are quite rare 
phenomenon,  alike  multiple metastasis, which  are 
widely spread . The oestrogen and progestin recep-
tors status influence on metastatic process develop-
ment was defined, at that time the  lesser impact of  
Her-2/neu status was  discovered. 

Key words: breast cancer, immunohistochem-
ical type of tumor, metastases.


