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Реферат Протягом останніх десятиліть дедалі більше зростає інтерес до білатерального раку мо-
лочних залоз (БРМЗ), оскільки захворюваність на цю форму раку, як очікується, зросте вна-
слідок покращених можливостей її виявлення. Однак, незважаючи на удосконалення методів 
діагностики та вивчення етіологічних чинників, показники виживання пацієнток із двобіч-
ним ураженням молочних залоз достовірно нижчі, у порівнянні із пацієнтками з односторон-
нім процесом.

 Була проведена обробка та ретроспективний аналіз архівних даних онкологічних установ чо-
тирьох Західних областей України. Виявлено 148 випадків двобічного ураження молочних залоз 
за період з 1995 до 2011 року. 

 У ході досліджень виявлено, що «обтяжений» сімейний анамнез, ранній вік виявлення первин-
ної пухлини, негативний рецепторний статус та лобулярний гістологічний тип первинної 
пухлини значно підвищують ризик розвитку раку у контралатеральній молочній залозі, хоча, 
лікування хіміотерапією та тамоксифеном можуть знизити цей ризик. Немає переконливих 
доказів про те, що такі фактори ризику як проведена променева терапія, вживання алкоголю, 
паління сигарет чи вага тіла відіграють роль у розвитку БРМЗ.

 Друга пухлина частіше виявляється на більш ранніх стадіях у порівнянні з першою, що 
пов’язано, насамперед, з підвищеною онконастороженістю як лікарів, так і самих пацієн-
ток, і є проявом ефективності системи моніторингу пролікованих пацієнток з раком мо-
лочної залози (РМЗ).

 У світлі зростаючої захворюваності та виживання жінок з первинним ураженням молочної за-
лози необхідні додаткові аналітичні дослідження стосовно всіх потенційних факторів ризику, 
пов’язаних із розвитком білатерального раку молочних залоз.

Ключові слова: білатеральний рак молочних залоз, синхронний, метахронний, фактори ризику, 
променеві методи діагностики.

вступ. За останні десятиліття зросли по-
казники захворюваності на рак молочної зало-
зи, стали досконалішими можливості діагнос-
тування, покращились показники загального 
виживання у хворих із даною патологією. Ці 
фактори зумовили зростання кількості жінок з 
підвищеним ризиком розвитку білатерального 
раку молочних залоз [18]. 

 Двобічний рак молочних залоз, насам-
перед, цікавий з точки зору етіології. Адже, де-
які фактори ризику можуть бути спільними 
як для першої, так і для другої пухлини (напр., 
«обтяжений» спадковий родинний анамнез), 
а інші впливають лише на другу (напр., метод 
лікування першої пухлини). Зрозумівши етіо-
логію білатерального РМЗ, можна краще вияв-
ляти пацієнтів із підвищеним ризиком розвитку 
двостороннього захворювання цього органа та 
пом’якшувати вплив факторів, котрі впливають 

на розвиток даного захворювання. Це також по-
винно покращити моніторинг за ефективністю 
лікування первинної пухлини, особливо, проме-
невої та хіміотерапії [8, 12, 18].

Об’єктом наших досліджень є двобічне ура-
ження молочних залоз злоякісним процесом. 
Синхронний та метахронний варіант цього за-
хворювання об’єднують у собі поняття білате-
рального раку молочних залоз. Дана патологія 
зустрічається рідко і, за даними різних джерел, 
частота білатерального раку відносно загальної 
кількості захворювань на рак молочної залози 
коливається від 2 до 15% [1-4, 8, 12, 18]. 

Перше дослідження, в якому синхронним 
раком молочних залоз називається одночасне 
виявлення первинних пухлин, проведено Kilgore 
А.R. у 1921 році [14]. В деяких з останніх дослі-
джень (Berstein J.L., 2003 [8], Hartman М., 2007 
[18]) синхронними називають пухлини, якщо 
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друге новоутворення у молочній залозі виникає 
менше, ніж за рік після появи першого. Багато 
дослідників вважають рак молочних залоз синх-
ронним, якщо інтервал між першим та другим 
раком молочної залози не перевищує 6 місяців 
[11].

Саме через нечіткість у визначенні термі-
нів виникнення синхронного та метахронного 
БРМЗ відносно первинної пухлини ускладню-
ється статистична обробка та аналіз цих зло-
якісних новоутворень. 

Протягом останніх десятиліть інтерес до 
двостороннього РМЗ дедалі більше зростає, 
оскільки захворюваність на цю форму раку, 
як очікується, зросте внаслідок покращених 
можливостей виявлення [5, 9]. Однак, незва-
жаючи на удосконалення методів діагностики 
та вивчення етіологічних чинників, показники 
виживання пацієнток із двобічним ураженням 
молочних залоз достовірно нижчі, у порівнян-
ні з пацієнтками з одностороннім процесом 
[9, 17, 18]. 

Стандартними методами променевої діа-
гностики новоутворень молочної залози є дво-
бічна мамографія у двох проекціях, ультразвуко-
ве обстеження молочних залоз. Цих обстежень 
достатньо для виявлення та простеження ди-
наміки новоутворень досліджуваного органа. 
Однак, комп’ютерна томографія та магнітно-
резонансна томографія можуть дати більш чітку 
картину про пухлину молочної залози та стан 
паренхіми, яка її оточує. Щодо оцінки пошире-
ності процесу, найбільш чітку та повноцінну ін-
формацію може дати комп’ютерна томографія, 
що виконується з відповідним кроком та контр-
астуванням [20].

У високорозвинених країнах за останнє де-
сятиліття досягнуто зниження смертності від 
раку молочної залози завдяки широкому впро-
вадженню скринінгу та індивідуалізованого під-
ходу до ад’ювантного лікування [6].

Оптимальний алгоритм обстежень, профі-
лактичних та лікувальних заходів є актуальною 
темою обговорень стосовно жінок із підвище-
ним ризиком захворіти на БРМЗ. 

Дане дослідження спрямоване на вивчення 
вагомих прогностичних факторів, які вплива-
ють на розвиток білатерального раку молочних 
залоз та особливостей його діагностики для 
того, щоб допомогти як лікарям, так і пацієнтам 
визначити оптимальні превентивні заходи та 
методи лікування.

МАтерІАЛ І МетоДИ
Був проведений аналіз ретроспективних да-

них хворих на білатеральний рак молочних залоз 
за допомогою ручної обробки архівних даних 
онкологічних установ Закарпатської, Львівської, 
Луцької та Івано-Франківської областей. Для 
аналізу були використані реєстраційні карти 
хворих на злоякісні новоутворення, амбулатор-
ні карти та медичні карти стаціонарних хворих 
148 випадків двобічного ураження молочних за-
лоз за період з 1995 до 2011 року. 

До уваги брався синхронний рак як одно-
часне виявлення пухлин молочних залоз з мі-
німальним часовим проміжком – 6 місяців від 
виявлення першої до виявлення другої пухлини. 
Їх відсоток склав 8,1% (n - 12), відповідно до ви-
падків метахронного раку – 91,9% (n - 136). Про-
водилась оцінка результатів використаних про-
меневих методів діагностики першої та другої 
пухлини, розмір пухлини (першої та другої) на 
момент виявлення, анамнез захворювання, тоб-
то час від самовиявлення пухлини пацієнткою, 
чи виявлення пухлини на профоглядах до по-
чатку спецлікування.

реЗуЛЬтАтИ тА ЇХ оБГоворення
До сьогоднішнього часу не виявлено до-

стовірних клініко-морфологічних і біологічних 
факторів, які б дозволили прогнозувати можли-
вість виникнення білатерального раку молочної 
залози. Дослідники цієї проблеми дійшли спіль-
ної думки про те, що підвищений ризик виник-
нення синхронного чи метахронного БРМЗ ма-
ють хворі з «обтяженим» спадковим сімейним 
анамнезом (ОССА) [2, 5-8, 10, 13, 18, 19].

Було знайдено цьому підтвердження у про-
веденому дослідженні. Майже сорок відсотків 
(37,6%) пацієнток мали ОССА по лінії матері. 
Враховуючи той факт, що в обробленій медич-
ній документації спадковий родинний анамнез 
здебільшого взагалі не вказувався через люд-
ський фактор, то насправді кількість цих ви-
падків можна вважати значно вищою. Через це 
можна припустити, що цифри 50-60% генетично 
обтяжених пацієнток, які згадуються у світовій 
літературі, є прийнятними і для західних облас-
тей України.

Генетичні фактори відіграють важливу роль 
у можливій схильності до виникнення синхрон-
ного раку молочних залоз. Anderson D.E. [7], 
Kurian A.W. et al. [16] зауважують, що ОССА у 2 
рази частіше має місце у хворих на синхронний 
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рак молочних залоз, у порівнянні із загальною 
популяцією. У нашому випадку 9 з 12 пацієн-
ток із синхронним захворюванням мали значно 
«обтяжений» спадковий родинний анамнез (на 
РМЗ хворіли їх сестри, матері та тітки по лінії 
матері).

У переважної більшості пацієнток, в яких 
визначався рецепторний статус пухлин (n-73), 
він був потрійно-негативним (76,7%, n-56). Се-
ред них 7 випадків синхронного та 49 – мета-
хронного БРМЗ.

Ряд авторів вказують на те, що, чим раніше 
виявляється первинна пухлина (до 40 років), 
тим більший ризик розвитку білатерального 
раку молочних залоз [1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 15, 21]. На 
момент встановлення діагнозу РМЗ, 43 пацієнт-
ки були віком до 40 років, серед них – 7 випадків 
синхронного БРМЗ. В інших 36 пацієнток друга 
пухлина розвивалась у термін від 7 до 32 міся-
ців, у середньому – 18,7±13,3 місяців.

У 87% хворих на БРМЗ гістологічно визна-
чалась інфільтративна протокова аденокарци-
нома.

Як стверджують McCaul K. [13], Anderson 
D.E. et al. [7], Chen Y. et al. [22], Kato I. et al. [12], 
які проаналізували величезну кількість випад-
ків раку молочної залози, виявилося, що жінки, 
які отримували телегамма-терапію, мали вищий 
ризик виникнення другої пухлини, ніж паці-
єнти, яким променева терапія не проводилася. 
На жаль, статистичних даних було недостатньо, 
щоб підтвердити чи спростувати це тверджен-
ня. Це саме стосується і такого фактора ризику, 
як надмірна вага тіла. Хоча Kato I. et al. [12] ви-
явили залежність частоти виникнення БРМЗ 
від маси тіла. За даними цих дослідників, ризик 
другої пухлини у жінок з масою тіла понад 60 кг 
утричі вищий, порівняно з жінками, вагою 60 кг 
та менше.

Дослідивши жінок з БРМЗ, які отримували 
тамоксифен з приводу первинного раку молоч-
ної залози, виявилось, що друга пухлина вияв-
ляється, в середньому, через 5,7±3,2 років, а в жі-
нок, які не приймали тамоксифен після операції, 
– 3,9±1,6 років.

Дослідження мутацій генів BRCA-1, BRCA-2, 
p53, чи гіперекспресії Кі-67 не проводилось, так 
як цих обстежень у досліджуваних нами пацієн-
ток не було.

При зверненні пацієнток з приводу ново-
утворення у молочній залозі виконувались 
стандартні обстеження у вигляді пальпаторно-

го обстеження, двобічної мамографії в одній чи 
двох проекціях, рентгенографії органів грудної 
клітки, УЗД молочних залоз та органів черевної 
порожнини, трепан-біопсії пухлини з наступ-
ним патогістологічним дослідженням та тонко-
голкової біопсії з наступним цитологічним до-
слідженням для визначення стадії злоякісного 
процесу. Комп’ютерна томографія ОГК та ОЧП 
для визначення поширеності раку молочної за-
лози виконувалась значно рідше, у порівнянні з 
рентгенографічним та ультразвуковим метода-
ми. Радіоізотопне сканування кісток скелета ви-
конувалось при підозрі на наявність метастазів 
у кістковий апарат.

Що стосується метахронного раку, у ході 
аналізу стадійності першої та другої пухлин 
молочних залоз було отримано неоднозначні 
результати. Оцінюючи критерій Т, у більшості 
випадків (42,56%, n-63) друга пухлина не від-
різнялась від першої (це стосується тих випад-
ків коли і перша, і друга пухлина виявлялись з 
показниками Т1 – Т2). У 34,46% (n-51) друге но-
воутворення виявлялося меншим від першого 
у розмірі. До цих двох груп відійшли і випадки 
синхронного раку молочних залоз, так як при 
даній патології першою вважається та пухлина, 
яка є більшою за розміром У 22,98% (n-34) друга 
пухлина відрізнялась від першої більшим роз-
міром. 

Час від виявлення першої пухлини до по-
чатку спецлікування у майже 80% випадків є 
довшим за час від виявлення другої пухлини до 
початку її спецлікування. 

Раннє виявлення другої пухлини із меншим 
розміром, у порівнянні з першою, або на ранніх 
стадіях (Т1 – Т2), пов’язано, насамперед, з під-
вищеною онконастороженістю самих пацієнток 
та є проявом ефективності системи моніторингу 
пролікованих пацієнток з РМЗ.

Виявлення другої пухлини, більшою у роз-
мірі за першу, або на пізніх стадіях, у поєднанні 
з меншим часом від самовиявлення новоутво-
рення до початку його лікування свідчить про 
менш відповідальне ставлення пацієнток до са-
мообстежень, нехтуванням профілактичними 
оглядами після закінченого комбінованого чи 
комплексного лікування. Відповідальність за за-
нижений рівень онконастороженості може ляга-
ти як на пацієнток, які впевнені у тому, що вони 
є вилікованими, так і на лікарів, які вважають, 
що вони вилікували рак молочної залози.

Світовий досвід показує, що індивідуаліза-
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ція у підході до лікування хворих на рак молоч-
ної залози має позитивний ефект. Тому лікар-
онколог повинен враховувати не лише дані 
об’єктивних та інструментальних методів об-
стеження, але і звертати увагу на епідеміологічні 
фактори ризику для того, щоб побудувати опти-
мальний алгоритм обстежень, профілактичних 
та лікувальних заходів для досягнення кращих 
результатів у лікуванні раку молочної залози.

Висновки. У ході досліджень виявлено, що 
«обтяжений» спадковий родинний анамнез, ран-
ній вік виявлення первинної пухлини, негативний 
рецепторний статус та лобулярний гістологічний 
тип первинної пухлини значно підвищують ри-
зик розвитку раку у контрлатеральній молочній 
залозі. Хоча, лікування хіміотерапією та тамокси-
феном можуть знизити цей ризик. 

Немає переконливих доказів про те, що такі 
фактори ризику як проведена променева те-
рапія, вживання алкоголю, паління сигарет чи 
вага тіла відіграють роль у розвитку БРМЗ [8, 9, 
12, 18, 22].

Друга пухлина частіше виявляється на 
більш ранніх стадіях, у порівнянні з першою, що 
пов’язано, насамперед, із підвищеною онконас-
тороженістю як лікарів, так і самих пацієнток, і є 
проявом ефективності системи моніторингу про-
лікованих пацієнток з раком молочної залози.

Узагальнюючи проведений вище аналіз, 
можна стверджувати, що проблема білатераль-
ного раку молочних залоз є складною і не до-
статньо вивчена. 

Робота спрямована на дослідження законо-
мірностей розвитку білатерального раку молоч-
них залоз і покликана покращити розуміння цієї 
патології задля досягнення успіхів у профілак-
тиці та лікуванні даного захворювання.
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КЛИнИКо-ЭПИДеМИоЛоГИЧеСКИе 
АСПеКтЫ БИЛАтерАЛЬноГо рАКА 
МоЛоЧнЫХ ЖеЛеЗ в ЗАПАДнЫХ 

оБЛАСтяХ уКрАИнИ
Ужгородский  национальный универси-

тет, Ужгород, Украина

реферат. На протяжении последних деся-
тилетий всё больше возрастает интерес к била-
теральному раку молочных желез, так как забо-
леваемость этой формой рака, как ожидается, 
вырастет вследствие улучшенных возможно-
стей её выявления. Однако, несмотря на усовер-
шенствование методов диагностики и изучения 
этиологических факторов, показатели выживае-
мости пациенток с двусторонним поражением 
молочных желез достоверно ниже, в сравнении 
с пациентками с односторонним процессом.

Была проведена обработка и ретроспектив-
ный анализ архивных данных онкологических 
диспансеров четырёх западных областей Украины. 
Выявлено 148 случаев двустороннего поражения 
молочных желез за период с 1995 до 2011 года. 

В ходе исследований выявлено, что «отя-
гощённый» семейный анамнез, ранний возраст 
выявления первичной опухоли, негативный ре-
цепторный статус и лобулярный гистологиче-
ский тип первичной опухоли значительно повы-
шают риск развития рака в контралатеральной 
молочной железе. Хотя лечение химиотерапией 
и тамоксифеном могут снизить этот риск. Нет 
убедительных доказательств о том, что такие 
факторы риска как проведенная лучевая тера-
пия, употребление алкоголя, курение сигарет 

или вес тела играют роль в развитии БРМЖ.
Вторая опухоль чаще выявляется на более 

ранних стадиях, в сравнении с первой, что свя-
зано с повышенной онконастороженностью как 
врачей, так и самих пациенток, и является про-
явлением эффективности системы мониторинга 
пролеченных больных раком молочной железы.

В свете растущей заболеваемости и выжи-
ваемости женщин с первичным поражением 
молочной железы необходимы дополнительные 
аналитические исследования относительно всех 
потенциальных факторов риска, связанных с раз-
витием билатерального рака молочных желез.

Ключевые слова: билатеральный рак мо-
лочных желез, синхронный, метахронный, 
факторы риска, лучевые методы диагностики.
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Epidemiology and clinic of bilateral breast 
cancer in western regions of Ukraine

summary. The interest in bilateral breast cancer 
has increased because the incidence of this cancer is 
expected to rise as a direct result of improved de-
tection capabilities. Furthermore, the survival rate 
of patients with bilateral breast cancer is worse than 
that of those with unilateral breast cancer. 

The retrospective analysis of 148 patients of 
four western regions of Ukraine was done. 

Studies have shown that a family history of 
breast cancer, an early age of first primary diagnosis, 
HR-negative and a lobular histology of the first pri-
mary breast cancer increase the risk of developing 
contralateral breast cancer. Although chemotherapy 
and tamoxifen therapy may reduce this risk. There 
are no convincing evidence regarding the effects of 
radiotherapy, alcohol use, smoking or body weight. 

Second tumor is more often detecting on earlier 
stages due to higher oncologic alarm of doctors and 
patients. This might be the result of optimal surveil-
lance and clinical management of women who have 
had breast cancers.

Additional analytical studies addressing all po-
tential risk factors associated with the development 
of contralateral breast cancer are necessary in view 
of the increasing incidence and survival of women 
with a first primary.

key words: bilateral breast cancer, synchro-
nous, metachronous, risk factors, radiological di-
agnostic methods.


