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Ф
іброзно-кістозне 

захворювання (ФКЗ) 

молочних залоз є дуже 

поширеним серед 

жінок захворюванням, особливо 

у репродуктивному віці, причому 

серед факторів ризику раку 

молочної залози вона стоїть 

на першому місці. Своєчасна діа-

гностика і грамотне лікування ФКЗ 

є одним із методів профілактики 

раку. Внаслідок поліетіологічності 

даного захворювання воно 

потребує комплексного лікування. 

До передпухлинних добро-

якісних захворювань відносять, 

насамперед, різні варіанти дис-

плазії молочних залоз. У сучасній 

термінології частіше використо-

вується назва «фіброзно-кістозне 

захворювання», більш відоме 

як фіброзно-кістозна масто-

патія (ФКМ). За визначенням 

Всесвітньої організації охорони 

здоров’я (ВООЗ, 1984) ФКМ – 

це «комплекс процесів, що харак-

теризуються широким спектром 

проліферативних і регресивних 

змін тканини молочних залоз 

з формуванням ненормальних 

співвідношень епітеліального 

і сполучно-тканинних компонентів 

та утворенням у молочній залозі 

змін фіброзного, кістозного, пролі-

феративного характеру, які часто, 

але не обов'язково, співіснують».

Рак молочної залози (РМЗ) 

у структурі онкологічної захворю-

ваності та смертності серед жінок 

стоїть на одному з перших місць. 

Згідно з Національним канцер-

реєстром на початок 2010 року 

в Україні було зареєстровано 

125 тисяч жінок, хворих на РМЗ. 

Після 40-річного віку рівень захво-

рюваності на РМЗ у жінок сягає 

понад 60 випадків на 100 тисяч на-

селення. Ці дані вказують на необ-

хідність цілеспрямованої боротьби 

як за ранню діагностику злоякіс-

них пухлин, так і своєчасне вияв-

лення і лікування передпухлинних 

захворювань молочних залоз.

Молочні залози – це зало-

зисті гормонзалежні органи, що 

входять до репродуктивної сис-

теми жінки. Вони розвивають-

ся і починають функціонувати 

під впливом цілого комплексу 

гормонів: ліберинів гіпоталамуса, 

гонадотропних гормонів гіпофіза 

(фолікулостимулюючого і лютеї-

нізуючого), хоріонічного гонадо-

тропіну, пролактину, тиреотроп-

ного гормону, кортикостероїдів, 

інсуліну і, звичайно ж, естрогенів, 

прогестерону та андрогенів.

Серед естрогенів найбільш 

важливу роль у життєдіяльності 

молочної залози відіграє естра-

діол, який контролює більшість 

морфологічних змін у тканині мо-

лочної залози. Його концентрація 

у сполучній тканині молочної за-

лози в 2–20 разів вище, ніж у си-

роватці крові. Естрадіол стимулює 

диференціювання, проліферацію 

і розвиток епітелію протоків мо-

лочної залози, посилює мітотичну 

активність епітелію, індукує фор-

мування ацинуса. Це здійснюється 

за рахунок взаємодії з ядерною 

ДНК естрадіолу, пов'язаного 

з естроген-рецептором за до-

помогою непрямого механізму – 

індук ції синтезу факторів росту, 

які стимулюють проліферацію 

епітеліальних клітин і гальмують 

апоптоз, а також за рахунок сти-

муляції клітинного росту шляхом 

негативного зворотного зв'язку. 

Таким чином естрогени нівелюють 

ефекти, що пригнічують фактори 

росту. Естрадіол також стиму-

лює васкуляризацію і збільшує 

гідратацію сполучної тканини за-

лози. У зв'язку з цим надлишок 

естрадіолу в тканинах молочної 

залози супроводжується набря-

ком і гіпертрофією внутрішньо-

долькової сполучної тканини.

Прогестерон в епітелії протоків 

запобігає проліферації та забез-

печує диференціювання на доль-

ки і альвеоли, гальмує мітотичну 

активність епітеліальних клітин 

молочних протоків, перешкоджає 

збільшенню проникності капілярів, 

зумовленого естрогенами, і змен-

шує набряк сполучнотканинної 

строми. Прогестерон обмежує 

місцеву дію естрогенів на ткани-

ну молочної залози, оскільки він 

здатен зменшувати локальний 

рівень естрогенів, а також екс-

пресію рецепторів естрогенів 

і модулювати апоптоз. Концен-

трація прогестерону в тканинах 

молочної залози в 2–10 разів 

вище, ніж у сироватці крові.

Нормальне функціонуван-

ня молочних залоз залежить 

від адекватного співвідношення 

в їх тканинах концентрації естра-

діолу і прогестерону. При його 

порушенні спочатку розвиваються 

функціональні, а в подальшому – 

і морфологічні зміни. Провідна 

роль у виникненні ФКЗ належить 

не стільки абсолютному збільшен-

ню рівня естрогенів, скільки від-

носній гіперестрогенії, що виникає 

внаслідок недостатньої продукції 

прогестерону в II фазу менстру-

ального циклу. Гормональний 

дисбаланс у тканинах молочної 

залози в бік дефіциту прогестеро-

ну викликає морфофункціональ-

ну перебудову молочних залоз. 

Це супроводжується набряком 

і гіпертрофією внутрішньодолько-

вої сполучної тканини, а надмірна 

проліферація епітелію протоків 

призводить до їх обструкції. При 

збереженій секреції в альвеолах 

спостерігається збільшення альве-

ол і розвиток кістозних порожнин.

Певний прямий стимулюючий 

вплив на розвиток проліфера-

тивних процесів у молочній за-

лозі має пролактин, який шляхом 

збільшення кількості рецепторів 

до естрадіолу збільшує чутливість 

клітин молочної залози до остан-
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нього. Нейрорегуляція секреції 

пролактину багатофакторна 

і знаходиться під безпосеред-

нім контролем гіпоталамуса 

за рахунок множинних нейро-

ендокринних, аутокринних 

і паракринних механізмів.

Пролактин синтезується, го-

ловним чином, в передній долі 

гіпофіза, однак може утворюва-

тися в інших тканинах: головно-

му мозку, тканинах молочних 

залоз, Т-лімфоцитах, міометрії, 

епітелії тонкої кишки тощо. 

Розрізняють фізіологічну і па-

тологічну гіперпролактинемію. 

Фізіологічна гіперпролактинемія 

спостерігається у жінок під час 

вагітності, пологів і при лактації.

Причиною розвитку дис-

гормональної гіперплазії мо-

лочних залоз може з'явитися 

підвищення рівня пролактину 

поза періодом вагітності та лак-

тації. Деякі дослідники відзна-

чали значне підвищення рівня 

пролактину в крові протягом 

менструального циклу у жінок 

із ФКЗ порівняно зі здорови-

ми жінками (Стуруа Н.Т., 1983; 

Самойлова Т.А., 1987; Botiga J. 

et al., 1984). Згідно з іншими 

спостереженнями рівень про-

лактину при цьому може зали-

шатися нормальним (Ільїн А.Б., 

1998; Kubista E., Muller G., 

Spona J., 1983). Суперечливість 

отриманих даних може бути 

пов'язана як з характером пору-

шень в гіпоталамо-гіпофізарно-

яєчниковій системі, так і з часом 

визначення рівня пролактину 

в сироватці крові. Останнє най-

більш актуально для транзитор-

ної форми гіперпролактинемії, 

для якої характерне не скільки 

підвищення рівня пролактину, 

скільки викликана ним відносна 

гіперестрогенія. Патогенетич-

на роль пролактину у розвитку 

ФКЗ остаточно ще не визначена. 

З одного боку, зростання вмісту 

останнього в сироватці крові є 

тільки маркером центральних 

гормональних порушень в сис-

темі регуляції репродуктивної 

функції, але з іншого – надли-

шок пролактину чинить прямий 

стимулюючий ефект на про-

ліферативні процеси в пери-

феричних органах-мішенях, 

реалізований шляхом посилення 

продукції естрогенів яєчниками 

та збільшення вмісту рецепторів 

естрадіолу в тканинах молочної 

залози (Botiga J. еt al., 1984).

Причинами патологічної гі-

перпролактинемії є захворюван-

ня, що супроводжуються пору-

шенням функції гіпоталамуса (ін-

фекції, травми), аденома гіпофіза 

(пролактинома), ектопічна секре-

ція гормону, гіпотиреоз, синдром 

полікістозних яєчників, клімакте-

ричний синдром, недостатність 

надниркових залоз, хронічна 

ниркова недостатність, цироз 

печінки, оперізуючий лишай, 

внутрішньоматкова конт рацепція, 

вплив токсичних чинників, а та-

кож різні стресові ситуації, які 

можуть супроводжуватися епі-

зодами гіперпролактинемії.

Підвищення рівня пролакти-

ну супроводжується набряком, 

нагрубанням і болючістю мо-

лочних залоз, особливо в другу 

фазу менструального циклу. 

При цьому можуть спостеріга-

тися вегетативні розлади: міг-

ренєподібний головний біль, 

набряки кінцівок, біль і здуття 

живота. Цей симптомокомп-

лекс отримав назву передмен-

струального синдрому (ПМС).

Оскільки ФКЗ відносить-

ся до патології, що може бути 

своєчасно встановлена та ви-

значена, особливого значення 

набуває якість спостереження 

за цими пацієнтками. З огляду 

на це в Україні було затверд-

жено наказ МОЗ України 

від 31.12.2004 р. №676 «Про за-

твердження клінічних протоколів 

з акушерської та гінекологічної 

допомоги», розділ «Профілакти-

ка та діагностика дисгормональ-

них захворювань молочної за-

лози», який чітко визначає обсяг 

обстеження та подальшу так-

тику ведення пацієнток з ФКЗ.

Причин виникнення цих роз-

ладів – величезна кількість. 

За даними Л.Н. Сидоренко 

(1991), основними з них є: фрус-

туючі (стресові) ситуації; фак-

тори сексуального характеру; 

фактори репродуктивного ха-

рактеру (кількість вагітностей, 

пологів, абортів, вік при вагіт-

ності і пологах, народження ве-

ликого плоду, тривалість лакта-

ції, час появи менархе і настання 

менопаузи та ін.); гінекологічні 

захворювання; ендокринні по-

рушення (дисфункція щитовидної 

залози, метаболічний синдром, 

синдром полікістозних яєчників, 

цукровий діабет 1-го та 2-го ти-

пів тощо); патологічні процеси 

в печінці і жовчних шляхах; 

спадкова (генетична) схильність.

Згідно з наказом МОЗ Украї-

ни від 31.12.2004 р. №676 

«Про затвердження клінічних 

протоколів з акушерської та гіне-

кологічної допомоги» виділяють 

фактори ризику розвитку раку 

молочної залози у жінок, до яких 

відносяться: вік більше 35 років; 

сімейний анамнез (за наявнос-

ті онкопатології у родичів); вік 

менархе до 12 років; перші по-

логи після 30 років; менопауза 

після 55 років; атипія, виявлена 

за результатами попередніх біо-

псійних матеріалів; зловживання 

алкоголем; вживання екзоген-

них гормонів: при безперерв-

ному вживанні комбінованих 

пероральних контрацептивів 

(КПК) або замісної гормональної 

терапії (ЗГТ) більше 10 років.

Джерелом емоційних реак-

цій, що призводять до описаних 

процесів, є конфліктні ситуації, 

що виникають у жінок при неза-

доволеності сімейним станом, 

побутових конфліктах, конф-

ліктних ситуаціях на роботі, 

психічних стресах, сексуальній 

незадоволеності. Будь-який 

стрес супроводжується різними 

функціональними порушеннями 

нейроендокринної системи.

На думку багатьох авторів, 

сексуальні фактори відіграють 

значну роль у виникненні ФКЗ, 

головним з яких є сексуальна 

незадоволеність жінки, яка, 

за даними Л.Н. Сидоренко, від-

значається майже у 80% хворих, 

однак ця сфера життя є дуже 

тонкою і делікатною та під-

лягає окремому розгляду.

До факторів ризику репро-

дуктивного характеру, що мо-

жуть порушувати функцію мо-

лочних залоз, належать: вік ме-

нархе, кількість вагітностей, три-

валість лактації тощо. Несприят-

ливими є занадто раннє менархе 

і пізня менопауза, ановуляторні 

цикли, пізня перша вагітність, 

відмова від годування дитини 

груддю (Бурдина Л.М., 1995; 

Волков H.A., 1996; Цвелев Ю.В., 

Ільїн А.Б., 1999). Зі збільшенням 

кількості нормальних пологів 

зменшується ризик появи зазна-

чених змін. Вигодовування дити-

ни груддю менше 5 місяців є та-

кож несприятливим фактором.

Багатьма авторами підкрес-

люється, що особливо неспри-

ятливо відбивається на стані 

молочної залози три і більше 

абортів, оскільки жовте тіло пов-

ною мірою «розквітає» під час 

вагітності. Після переривання 

вагітності воно продовжує три-

валий час функціонувати, що су-

проводжується надходженням 

у кров надмірної кількості 

прогестерону. Це призводить 

до пригнічення продукції лютеї-

нізуючого гормону (ЛГ) гіпофіза 

і підвищення продукції фоліку-

лостимулюючого гормону (ФСГ). 

В результаті виникає дисбаланс 

гормонів, що призводить до пе-

реважання процесів проліфера-

ції в тканинах органів-мішеней.

Серед етіологічних факто-

рів ФКМ значна роль належить 

гінекологічним захворюванням, 

в першу чергу – запальним 

процесам придатків матки, які 
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залоз

Матеріал розміщено 

за підтримки 

фармацевтичної компанії 

і торгової марки
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завдяки механізму зворотного 

зв'язку можуть бути причиною 

знач них структурних і функціо-

нальних порушень гіпофізарно-

яєчникової осі. Крім запальних, 

на стан молочних залоз впли-

вають й інші гінекологічні за-

хворювання. Це пов'язано з тим, 

що молочні залози (як і матка) 

є органом-мішенню для статевих 

гормонів. За даними М.С. Габунія 

(1999) та А.Б. Ільїна (2004), відзна-

чається досить висока частота 

(60–92%) доброякісних захворю-

вань молочних залоз у жінок з ен-

дометріозом і міомою матки. При-

чому, якщо при генітальному ендо-

метріозі в більшості спостережень 

(37%) у молочних залозах перева-

жає гіперплазія залозистого ком-

поненту, то при міомі матки часті-

ше (36,4%) спостерігається гіпер-

плазія як залозистого, так і фіб-

розного компонентів строми (Бур-

діна Л.М., 1998; Огнерубов H.A., 

2001). Синдром полікістозних яєч-

ників, що супроводжується анову-

ляцією, відносною гіперестро-

генією, прогестерондефіцитним 

станом, також призводить до сти-

муляції клітинної проліферації в 

тканинах органів-мішеней і в ре-

зультаті – до виникнення ФКЗ.

Значну роль у розвитку ФКЗ 

відіграють різні ендокринні пору-

шення. За результатами епідеміо-

логічних досліджень показано, що 

у хворих з ФКЗ виявляється більша, 

ніж у загальній популяції, частота 

захворювань щитовидної залози 

(від 9 до 50% і більше). Гіпо функція 

щитовидної залози підвищує ризик 

виникнення дисплазії тканин молоч-

ної залози порівняно зі здоровими 

жінками в 3,8 разу. Щитовидна 

залоза має великий вплив на фор-

мування і функціонування репро-

дуктивної системи жінки. На цей 

зв'язок вказує зміна активності щи-

товидної залози в критичні періоди 

життя жінки: пубертатний, період 

вагітності, лактації та клімаксу. Па-

тологія щитовидної залози може 

бути причиною аменореї, галакто-

реї, безпліддя та інших патологічних 

станів. Тиреотропін рилізинг гормон 

(ТРГ) гіпоталамуса є стимулятором 

не тільки тиреотропного гормону 

(ТТГ), а й пролактину гіпофіза. Крім 

того, дефіцит гормонів щитовидної 

залози знижує чутливість яєчників 

до гонадотропних гормонів гіпофі-

за, а також впливає на метаболізм 

естрогенів, порушуючи процес пе-

реходу естрадіолу в естрон. В свою 

чергу, зміна периферичного ме-

таболізму естрогенів призводить 

до порушення секреції ЛГ та ФСГ 

(Старіков В.І., 2001). Кожна із за-

значених причин як самостійно, 

так і разом узяті можуть призво-

дити до розвитку змін у молочній 

залозі, характерних для ФКЗ.

Певну патогенетичну роль у роз-

витку ФКЗ відіграють метаболічний 

синдром та наявність цукрового діа-

бету у жінок, що супроводжується 

інсулінорезистентністю, компенса-

торною гіперінсулінемією, ожирін-

ням, гіпертригліцеридемією, артері-

альною гіпертензією, порушенням 

толерантності до глюкози. Інсуліно-

резистентність і гіперінсулінемія як 

складові метаболічних розладів є 

факторами ризику розвитку дис-

пластичних захворювань молочної 

залози внаслідок зростання рівня 

інсуліноподібного фактора росту.

У виникненні дисгормональної 

патології молочних залоз певну 

роль відіграють захворювання 

печінки. Як відомо, в печінці від-

бувається ферментативна інак-

тивація і кон’югація стероїдних 

гормонів. Підтримання постійного 

рівня гормонів у циркулюючій 

крові зумовлено їх ентероге-

патичною дією. Захворювання 

гепатобіліарної системи найчас-

тіше ініціюють розвиток хронічної 

гіперестрогенії внаслідок спо-

вільненої утилізації естрогенів 

у печінці. Ці дані підтверджуються 

великою частотою гіперпластич-

них процесів у молочних залозах 

при захворюваннях печінки (Кула-

ков В.І., Прилепська В.М., 2002).

Запропоновано безліч класи-

фікацій ФКМ. Проте жодна з них 

повною мірою не відображає 

всього розмаїття морфологічних 

змін у тканинах молочних за-

лоз. Найбільшого поширення на-

була класифікація Н.І. Рожкової 

(1993), що виділяє такі форми 

мастопатії, які можна визна-

чити на рентгенограмах і при 

морфологічному дослідженні:

• дифузна мастопатія з пе-

реважанням залозистого 

компонента (аденоз);

• дифузна фіброзно-кістозна 

мастопатія з перевагою 

фіброзного компонента;

• дифузна фіброзно-кістозна 

мастопатія з переважанням 

кістозного компонента;

• змішана дифузна фіброзно-

кістозна мастопатія;

• склерозуючий аденоз;

• вузлова фіброзно-

кістозна мастопатія.

Існує класифікація, заснована на 

розподілі мастопатії за ступенем ви-

раженості проліферації (Prechtel К. 

et al., 1979). До I ступеня відноситься 

ФКМ без проліферації, до II ступе-

ня – ФКМ з проліферацією епіте-

лію без атипії, до III ступеня – ФКМ 

з атиповою проліферацією епітелію. 

Причому II і III ступені відносяться 

вже до передпухлинних станів. 

За даними К. Prechtel та співавторів 

(1979), на частку мастопатії I сту-

пеня припадає 70% спостережень, 

II ступеня – 21%, III ступеня – 5%.

Профілактика пухлин молочної 

залози розподіляється на пер-

винну та вторинну. Первинна про-

філактика полягає у профілак-

тиці тютюнопаління, надмірного 

вживання алкоголю, зменшенні 

надмірної маси тіла, гіподинамії, 

стресових ситуацій, надмірного 

сонячного опромінення. Вторинна 

профілактика полягає у ранньому 

виявленні доброякісних дисгормо-

нальних захворювань молочної за-

лози та у своєчасній корекції гор-

мональних розладів, які є перед-

умовою розвитку пухлин. Кратність 

та методи обстеження молочних 

залоз визначаються віком жінки.

Скринінг патології молочної 

залози починається з самообсте-

ження. Всі жінки мають бути на-

вчені прийомам самообстеження 

молочних залоз і проводити його 

щомісячно. Клінічне обстеження 

жінок всіх вікових груп проводить-

ся лікарем загальної практики або 

акушером-гінекологом щорічно. 

Жінки старше 40 років щорічно 

повинні проходити мамографію.

Діагностика захворювань 

молочної залози ґрунтується 

на зовнішньому огляді молоч-

них залоз, їх пальпації, даних 

мамографії, ультразвукового 

дослідження (УЗД), пункції вуз-

лових утворень і підозрілих ді-

лянок з подальшим цитологіч-

ним дослідженням пунктату.

Основною скаргою хворих 

на ФКЗ є болючість однієї або 

обох молочних залоз, найчасті-

ше – в другій половині менстру-

ального циклу, що посилюється 

за кілька днів до початку мен-

струацій. Біль може мати різний 

характер та інтенсивність. З по-

чатком чергової менструації біль 

зникає. Однак у деяких жінок 

болючість молочних залоз за-

лишається постійно, незалежно 

від фази менструального циклу.

Значна частина пацієнток 

(до 15%) не має жодних неприєм-

них відчуттів у молочних залозах, 

в тому числі больових. Вони звер-

таються до лікаря через виявлення 

в себе якогось утворення/утворень 

при проведенні самообстеження.

У пацієнток з ФКМ нерідко від-

значається депресивний синдром, 

тривожний стан, канцерофобія, 

тому при клінічному обстеженні 

молочних залоз визначальним 

є принцип онконастороженості. 

Клінічними ознаками малігнізації 

вважають наявність пухлини, яка 

виявляється при пальпації, втя-

гування соска або шкіри соска, 

поява асиметрії соска або ерозії 

соска, біль у молочних залозах, 

аксилярна лімфаденопатія, поява 

набряку верхньої кінцівки, набряк 

шкіри молочної залози – «лимонна 

шкірка», біль в аксилярній ділянці.
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Іноді жінки скаржаться 

на наявність виділень різного ха-

рактеру з сосків. Під час огляду 

необхідно оцінити габітус жінки, 

її психоемоційний стан. З метою 

з'ясування можливих причин 

виникнення ФКЗ в розмові з па-

цієнткою необхідно докладно 

розпитати про перенесені за-

хворювання, умови її життя, 

гінекологічний анамнез, ступінь 

схильності до стресів тощо.

Перш ніж приступити до до-

слідження молочних залоз 

у жінок дітородного віку, необ-

хідно уточнити, в якій фазі мен-

струального циклу знаходиться 

жінка. Доцільно досліджувати 

молочні залози в I фазі циклу – 

на 2–3-й день після закінчення 

менструацій, оскільки в II фазі 

через нагрубання залоз існує 

значна ймовірність діагностич-

них помилок: у молодих жінок 

у нагрубілих тканинах молочної 

залози практично неможливо 

пропальпувати новоутворен-

ня невеликих розмірів або ж 

навпаки – нагрубілу часточку 

молочної залози можна при-

йняти за пухлину, що може 

призвести до призначення не-

потрібних діагностичних про-

цедур. Крім того, пальпація в 

другій половині менструального 

циклу може бути дуже болю-

чою, пацієнтка може просто 

не дозволити ретельно до-

слідити її молочні залози.

Для огляду молочних за-

лоз жінці необхідно роздягтися 

до пояса і повернутися грудьми 

до джерела світла, після чого 

лікар оцінює зовнішній вигляд 

залоз, звертаючи увагу на всі 

прояви асиметрії у розмірах за-

лоз, їх контури, забарвлення шкі-

ри, положення сосків, наявність 

деформацій венозної мережі. 

При обстеженні молочних залоз 

та веденні жінки при виявленні 

патології молочних залоз застосо-

вується правило «семи позицій»:

1)  положення – обстеження 

жінки проводиться спо-

чатку у положенні сидя-

чи, далі – стоячи, після 

цього – лежачи з під-

нятими вгору руками;

2)  розміру – звертають 

увагу на асиметрію 

розмірів залоз; 

3)  пальпації – проводиться 

обов’язково у двох по-

ложеннях хворої – стоячи 

і лежачи, за часовою 

стрілкою годинника по-

душечками пальців;

4)  тиску – відмічають 

щільність молочної за-

лози, за умови наяв-

ності утворення – його 

щільність та зміщення;

5)  методика обстеження 

має відповідати при-

йнятому алгоритму;

6)  зворотного зв’язку – пе-

редбачає узгодженість 

та наступність дій спе-

ціалістів різного фаху;

7)  диспансерне спо-

стереження. 

Потім досліджувана повин-

на підняти руки вгору, і залози 

ще раз оглядаються у цьому 

положенні. Після огляду про-

водиться пальпація молочних 

залоз спочатку в положенні 

хворої стоячи, потім – лежачи 

на спині, оскільки пальпаторна 

картина при ФКЗ в положенні 

пацієнтки лежачи і стоячи кар-

динально відрізняються: іноді 

конгломерат, що пальпується 

у положенні стоячи, при зміні по-

ложення розсипається на дрібні 

вузлики і тяжі, і навпаки – не-

певні, незначні ущільнення в тка-

нині залози, що пальпуються 

в положенні стоячи, при зміні 

положення стають більш ви-

раженими і доступними оцінці.

У разі необхідності уточнення 

діагнозу призначаються такі діа-

гностичні методи: рентгенівська 

мамографія, УЗД, рентгенівсь ка 

комп’ютерна томографія (КТ), 

магнітно-резонансна томографія 

(МРТ) (Корженкова Г.П., 2004; 

Вороньжев І.О. та ін., 2009). 

Через високу вартість і об-

межену доступність останні 

два методи для діагностики 

захворювань молочних за-

лоз використовуються поки 

що в обмеженому обсязі.

При виявленні патології під 

час проведення скринінгу здій-

снюється подальше обстежен-

ня стану молочної залози, яке 

проводиться з використанням 

«потрійного тесту», що включає: 

клінічне обстеження молочних 

залоз; білатеральну мамогра-

фію; за наявності об’ємних 

утворень – тонкогольчату аспі-

раційну біопсію під контролем 

УЗД з подальшою цитологією 

(маніпуляція проводиться під-

готовленим лікарем УЗД).

Інтерпретація резуль-

татів тонкогольчатої аспі-

раційної біопсії проводить-

ся патоморфологом.

Пацієнткам молодше 35 років 

при проведенні діагностики у ви-

падку пальпаторного виявлення 

об’ємного новоутворення у мо-

лочній залозі з метою зниження 

променевого навантаження 

на організм жінки доцільно ви-

користовувати замість мамо-

графії УЗД молочних залоз.

«Золотим стандартом» об-

стеження молочних залоз є 

білатеральна мамографія, що 

зумовлено: радіорезистент-

ністю тканини зрілої молочної 

залози, низькою дозою опро-

мінення, що дають сучасні апа-

рати, високою ефективністю 

діагностики безсимптомних 

злоякісних пухлин – 85–90%. 

Інформативність та діагнос-

тична цінність мамографії визна-

чається мамографічною щільніс-

тю – ступенем рентгенологічної 

щільності тканини молочної 

залози. Висока мамографічна 

щільність відмічається при пе-

реважанні фіброзної тканини, 

низька – при жировій інволюції 

молочних залоз, проміжна – при 

тому або іншому ступені візуа-

лізації протокових структур. 

Оцінку мамографічної щіль-

ності молочної залози при 

інтерпретації мамограм про-

водить рентгенолог відповідно 

до класифікації (Wolfe J.N., 1987; 

Byrne C., Schairer C., 1995):

• N1 – паренхіма пред-

ставлена цілком або 

майже цілком жировою 

тканиною, можуть бути 

поодинокі фіброзні спо-

лучнотканинні тяжі;

• Р1 – візуалізуються про-

токові структури, які за-

ймають не більше 25% 

обсягу молочної залози;

• Р2 – протокові структури 

займають більше 25% об-

сягу молочної залози;

• DY – надзвичайно щільна 

(непрозора) паренхіма 

(«дисплазія»), що зазви-

чай вказує на гіперплазію 

сполучної тканини.

Встановлення мамогра-

фічної щільності має важливе 

діагностично-прогностичне 

значення: ризик розвитку раку 

молочної залози у жінок з під-

вищеною мамографічною 

щільністю у 3 рази вищий, 

ніж у жінок з нормальною ма-

мографічною щільністю. 

Лікування дисгормональних 

захворювань молочних за-

лоз представляє собою певну 

проблему, враховуючи велику 

кількість етіологічних чинників, 

що можуть призводити до дис-

гормональних диспластичних 

захворювань молочних залоз. 

Вибір терапії має бути індивіду-

альним, з максимальним ураху-

ванням причин, що призводять 

до ФКМ, супутніх захворювань, 

а також наявних протипоказань 

до того чи іншого виду терапії. 

Тільки комплексний підхід до-

зволить уникнути можливих 

ятрогенних ускладнень і на-

дати найбільш очікуваний по-

зитивний лікувальний ефект.

Велике значення при ліку-

ванні мастопатії має дієтотера-

Матеріал розміщено 

за підтримки 

фармацевтичної компанії 

і торгової марки

Сучасні 
підходи 

до ведення 
та лікування 

жінок 
з фіброзно-

кістозним 
захворюван-

ням молочних 
залоз
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пія. Рекомендується обмеження 

або повна відмова від вживання 

таких продуктів, як кава, чай, 

шоколад, какао; обмеження вжи-

вання м’яса і насичених жирів, 

легкозасвоюваних вуглеводів.

На сьогоднішній день при ліку-

ванні мастопатії використовується 

широкий спектр лікарських пре-

паратів, що включає гомеопатичні, 

гормональні, вітамінні та загаль-

нозміцнюючі засоби, препарати, 

що нормалізують психоемоцій-

ний стан. Однак при вузлових 

утвореннях і кістах найбільш 

доцільним є хірургічний метод 

терапії, що доповнюється згодом 

патогенетично обґрунтованими 

медикаментозними препаратами 

для профілактики рецидивів.

При вузлових формах мас-

топатії зазвичай проводиться 

секторальна резекція молочної 

залози з терміновим гістологічним 

дослідженням. Подальша тактика 

буде визначатися вже з урахуван-

ням результатів гістології. Якщо 

при обстеженні виявляється кіста, 

необхідна її пункція з подальшим 

цитологічним дослідженням вміс-

ту. Якщо при УЗД відсутні ознаки 

проліферації епітеліальної ви-

стилки кісти, пацієнткам призна-

чається консервативна терапія 

для профілактики рецидиву.

Терапія дисгормональних за-

хворювань молочних залоз має 

обов’язково включати в себе 

усунення або, принаймні, послаб-

лення причин, що зумовлюють 

і підтримують дану патологію.

Залежно від психоемоцій-

ного стану жінки до схеми те-

рапії слід включати седативні 

та антидепресивні засоби. 

Пріоритетним напрямом 

консервативної терапії ФКЗ є 

застосування рослинних пре-

паратів. Фітотерапія діє значно 

м’якше, ніж хімічно синтезовані 

гормональні засоби, не чинить 

побічних явищ, тому в деяких 

випадках рослинні препарати 

мають переваги перед застосу-

ванням сильнодіючих і швидко-

діючих сучасних препаратів.

Серед фітотерапевтичних 

препаратів найбільш широко 

використовуються препарати 

спеціального екстракту прут-

няку BNO 1095 (agnus castus 

або «авраамове дерево») – 

Мастодинон і Циклодинон. 

Мастодинон є одним із най-

більш ефективних засобів для 

лікування ФКМ, ПМС, а також 

для корекції порушень менстру-

ального циклу і терапії безпліддя, 

пов’язаних з недостатністю другої 

фази циклу. Дія препарату поля-

гає у нормалізації підвищеного рів-

ня пролактину за рахунок допамі-

нергічних властивостей прутняку, 

що призводить до зниження ак-

тивності проліферативних проце-

сів у молочних залозах, зменшен-

ня утворення сполучнотканинного 

компонента, звуження молочних 

проток. Ефективність спеціально-

го екстракту BNO 1095 (активна 

субстанція препаратів Мастодинон 

і Циклодинон) в лікуванні дисгор-

мональних захворювань молочної 

залози, а також при порушеннях 

менструального циклу, було про-

демонстровано у багатьох євро-

пейських плацебо-контрольованих 

дослідженнях. Препарат значною 

мірою зменшує набряк молочних 

залоз, сприяє зниженню больо-

вого синдрому і зворотному роз-

витку дегенеративних змін тканин 

молочних залоз. Крім того, його 

вживання зумовлює відновлення 

функції яєчників і встановлен-

ня регулярного менструального 

циклу (Бурдина Л.М., 1998; Е.В., 

Уварова Е.В., Болдырева Н.В., 

2007). Мастодинон рекомендуєть-

ся приймати по 30 крапель вранці 

і ввечері не менше 3 місяців без 

перерви (незалежно від менстру-

ального циклу). Тривалість при-

йому препарату не обмежена.

У випадках, коли патологія 

МЗ поєднується з порушенням 

менструального циклу, на фоні 

недостатності другої фази мен-

струального циклу можливо ви-

користання другого препарату 

на основі BNO1095 – Циклодинону. 

Компоненти препарату сприяють 

нормалізації рівня статевих гор-

монів. Допамінергічні ефекти пре-

парата викликають зниження про-

дукції пролактину, тобто усувають 

гіпер пролактинемію. Підвищена 

концентрація пролактину порушує 

секрецію гонадотропінів, в резуль-

таті чого можуть виникнути по-

рушення при дозріванні фолікулів, 

овуляції та на стадії жовтого тіла, 

що надалі призводить до дис-

балансу між естрадіолом і про-

гестероном. Цей дисбаланс між 

статевими гормонами викликає 

менструальні порушення, а також 

мастодинію. Показаннями для при-

йому препарату є порушення мен-

струального циклу, пов’язані з не-

достатністю жовтого тіла, масто-

динія, масталгія, мастопатія, ПМС. 

Препарат приймають по 40 кра-

пель або по 1 таблетці один раз 

на добу протягом тривалого часу 

(не менше 3 місяців), без перерви 

під час менструації. Побічні ефек-

ти спостерігаються вкрай рідко.

Для пацієнток старшої ві-

кової групи хороший клінічний 

ефект дає Клімадинон, основ-

ною складовою якого є екстракт 

кореневища циміцифуги, що є 

фітоестрогеном. Препарат при-

значався жінкам у період пре-

менопаузи за наявності проявів 

клімактеричного синдрому з при-

гніченням функції яєчників у по-

єднанні з підвищенням рівня го-

надотропінів. Відзначено, що Клі-

мадинон ліквідує вегето-судинні 

і психоемоційні прояви клімак-

теричного синдрому. Тривалість 

прийому препарату не обмежена.

При лікуванні мастопатії мож-

ливе застосування комплекс-

них протизапальних, седатив-

них, сечогінних, знеболюючих 

та імуномодулюючих гомеопа-

тичних засобів. Зазвичай вони 

застосовуються у другу фазу 

менструального циклу і викорис-

товуються тривалий час. Дані 

препарати можна застосовувати 

і в комплексі з іншими лікарсь-

кими препаратами, що призво-

дить до потенціювання їх дії.

Гормональні препарати при лі-

куванні мастопатії повинні призна-

чатися за умови неефективності 

інших методів лікування (гомео-

патичного, фізіотерапевтично-

го та ін.) та за наявності інших 

супутніх ендокринних та гінеко-

логічних захворювань, що про-

вокують розвиток диспластичних 

процесів у молочних залозах.

Найбільш патогенетично обґрун-

тованим є використання препарату 

для трансдермального застосу-

вання – Прожестожель. Основний 

інгредієнт препарату – натуральний 

прогестерон. Гестаген, введений 

подібним чином, досягає органів-

мішеней, не руйнуючись у печінці, 

і не чинить несприятливих систем-

них ефектів. Препарат призначають 

по 2,5 г гелю на кожну молочну 

залозу 1 або 2 рази на добу в без-

перервному режимі або з 16-го 

до 25-го дня циклу у циклічному 

режимі протягом 3–6 місяців.

Доцільним є також застосуван-

ня препарату Прожестожель при 

мастодинії, що виникла на фоні 

прийому пероральних контрацеп-

тивів або препаратів ЗГТ у пацієн-

ток в період постменопаузи. Зник-

нення симптомів при застосуванні 

препарату спостерігається вже 

через 1 місяць, позитивна дина-

міка при УЗД – через 3–5 місяців. 

Раціонально поєднувати місцеву 

терапію Прожестожелем з сис-

темною терапією Мастодиноном.

У комплексній терапії мастопа-

тії можливе застосування нестеро-

їдних протизапальних препаратів 

(НПВП). Ці препарати ефективно 

пригнічують фосфодіестеразу, 

збільшуючи тим самим кількість 

цАМФ, що запобігає перетво-

ренню фосфоліпідів кров’яних 

клітин на арахідонову кислоту, 

що, в свою чергу, перешкоджає 

утворенню простагландинів.

До комплексу лікування мас-

топатії необхідно включати віта-

мінотерапію, яка посилює тера-
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певтичну активність лікарських 

засобів (найчастіше застосову-

ють вітаміни групи А, С, Е та ін.).

В останні роки при лікуванні 

мастопатії може успішно засто-

совуватись ензимотерапія – пре-

парати Вобензим, Флогензим. 

Ферменти мають протинабря-

кову, протизапальну, імуномо-

дулюючу, протеолітичну дію.

Оскільки захворювання пе-

чінки можуть призводити до 

виникнення гіперестрогенії вна-

слідок порушення метаболізму 

естрогенів у печінці, доцільно 

включати до складу комплекс-

ної терапії гепатопротектори. 

Критеріями ефективності 

терапії мастопатії є зменшення 

вираженості масталгії, синдрому 

передменструального напру-

ження молочних залоз, змен-

шення щільності і тяжистості 

молочних залоз при пальпації, 

позитивна динаміка при інстру-

ментальному обстеженні зни-

ження ехогенності залозистого 

компонента тканини молочної 

залози, позитивна тенденція до 

зменшення діаметра протоків, 

зменшення кількості та діаметра 

дрібних кіст або їх зникнення, 

тенденція до зниження оптичної 

щільності тканини, відсутність 

тенденції до поширення процесу.

Пацієнтки з мастопатією, 

незалежно від її виду, від-

носяться до групи ризику он-

кологічної захворюваності, 

тому потребують проведення 

систематичних профілактич-

них оглядів та лабораторно-

інструментального обстеження 

протягом всього життя.
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ДИСТАНЦІЙНЕ

НАВЧАННЯ

ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.  Високі фактори ри-

зику розвитку раку 

молочної залози:

а)  переривання пер-

шої вагітності;

б)  вік жінки старше 50 років;

в)  родинний анамнез – рак 

молочної залози у ро-

дичів першої лінії;

г)  мутації в генах BRCA-1,

BRCA-2.

2.  Основні фактори утво-

рення дисгормональних 

проліфератів і карцином 

у молочних залозах:

а)  гіперестрогенія у поєд-

нанні з порушеннями дії 

гонадотропних гормонів;

б)  гіперпрогестеронемія, 

гіперальдостеронемія;

в)  гіперпролактинемія, 

гіперпрогестеронемія;

г)  гіперандрогенія.

3.  Для синдрому Лі–Фрау-

мені характерно:

а)  мутації гена-супресора р-53;

б)  карцинома молочної залози;

в)  пухлини мозку, сарко-

ми різної локалізації;

г)  рак прямої кишки.

4.  Пальпацію молочних за-

лоз доцільно проводити:

а)  під час менструації;

б)  на 8–14-ту добу мен-

струального циклу;

в)  на 2–3-тю добу після за-

кінчення менструації;

г)  на 21–24-ту добу менст-

руального циклу.

5.  Потрійний діагностич-

ний стандарт раку мо-

лочної залози – це:

а)  фізикальне обстеження;

б)  мамографія;

в)  пункційна тонкогольна 

аспіраційна біопсія;

г)  комп’ютерна томографія.

6.  Мінімальний розмір ново-

утворення молочної зало-

зи, яке можна виявити за 

допомогою мамографії:

а)  1 см;

б)  0,7 см;

в)  0,5 см;

г)  0,3 см.

7.  Мамографію необ-

хідно проводити:

а)  у перший день менструації;

б)  у середині менструаль-

ного циклу;

в)  на 6–9-ту добу піс-

ля менструації;

г)  на 21–24-ту добу менст-

руального циклу.

8.  50–60% всіх пухлин 

молочної залози ло-

калізуються у:

а)  нижньо-внутрішньому 

квадранті;

б)  нижньо-зовнішньому 

квадранті;

в)  верхньо-внутрішньому 

квадранті;

г)  верхньо-зовнішньому 

квадранті.

9.  Виявлення під час мамо-

графії більше ніж 15 мікро-

кальцинатів на 1 см2 

свідчить про наявність 

раку молочної залози:

а)  у 10% випадків;

б)  у 40% випадків;

в)  у 50% випадків;

г)  у 80% випадків.

10. Ультразвукове дослі-

дження молочних за-

лоз є методом вибору 

у пацієнток віком:

а)  до 30 років;

б)  до 35 років;

в)  до 45 років;

г)  до 50 років.

11. Показання до проведення 

пункційної тонкогольча-

тої аспіраційної біопсії:

а)  дослідження новоутворень, 

що не вдається пальпувати;

б)  пункція лімфатичного вузла;

в)  необхідність аспірації вміс-

ту кист молочної залози;

г)  необхідність проведення 

диференційної діагности-

ки доброякісних та зло-

якісних новоутворень.

12. Гуморальні пухлин-

ні маркери раку мо-

лочної залози:

а)  СА15-3;

б)  СА27-29;

в)  BRCA2;

г)  РЕА (раково-

ембріональний антиген).

13. Рекомендована часто-

та проведення само-

обстеження молочних 

залоз згідно з наказом 

МОЗ України №676*:

а) щорічно;

б)  щоквартально;

в)  щомісячно;

г)  щотижня.

14. Рекомендована частота 

проведення клінічного 

обстеження молочних 

залоз згідно з наказом 

МОЗ України №676*:

а)  щорічно 1 раз на рік;

б)  1 раз на 2 роки;

в)  1 раз на півроку;

г)  1 раз на 5 років.

15. В якому положен-

ні проводять огляд 

молочних залоз:

а)  стоячи;

б)  сидячи;

в)  лежачи;

г)  лежачи на правому боці.

16. Основні позиції при огляді 

молочних залоз:

а)  руки вздовж тулуба;

б)  руки на поясі;

в)  руки підняти вгору;

г)  при нахилі тулуба вперед;

д)  при нахилі тулуба назад.

17. Техніка пальпації мо-

лочної залози:

а)  за квадратами;

б)  за концентричними колами 

(або по спіралі, при цьому 

сосок знаходиться у центрі);

в)  за радіальними лініями, 

що віялоподібно роз-

ходяться від соска.

18. Рекомендована часто-

та проведення мамо-

графії молочних залоз 

у жінок віком 40 років 

і старше згідно з нака-

зом МОЗ України №676*:

а)  1 раз на 2 роки;

б)  щорічно;

в)  1 раз на 3 роки;

г)  за показаннями.

*Наказ МОЗ України від 31.12.2004 р. №676 
«Про затвердження клінічних протоколів 
з акушерської та гінекологічної допомоги».

*Наказ МООЗ УЗЗ краааїнїни вівід 3д 331




