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for Patients®
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9Покрокові рекомендації щодо варіантів лікування раку, які допоможуть
досягти оптимального результату.

9Ґрунтуються на рекомендаціях з лікування, використовуваних лікарями всього світу.
9Розроблені, щоб скерувати вас під час обговорення лікування раку зі своїми лікарями.
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Про нас

Рекомендації NCCN Guidelines for Patients® розроблені мережею онкологічних
центрів США National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®)
		

		



NCCN®



Організація, яка об’єднує
провідні центри онкологічної
допомоги Сполучених
Штатів Америки. Її діяльність
зосереджена на наукових
дослідженнях, лікуванні та
просвіті пацієнтів.

		

NCCN Clinical Practice
Guidelines in Oncology
(NCCN Guidelines®)

 Розроблено лікарями

онкологічних центрів NCCN
з урахуванням результатів
останніх наукових досліджень
і багаторічного досвіду.

 Для спеціалістів з онкологічної
допомоги в усьому світі.

 Рекомендації експертів зі

Онкологічні центри,
що долучилися до NCCN:
NCCN.org/cancercenters

скринінгу, діагностики та
лікування раку.

Безкоштовно онлайн за адресою
NCCN.org/guidelines



NCCN Guidelines
for Patients®

 Ці рекомендації містять просту

для сприйняття інформацію з
рекомендацій NCCN Guidelines
для спеціалістів.

 Для пацієнтів з раком і осіб, які
їх підтримують.

 Докладно описують доступні
варіанти лікування раку,
які допоможуть досягти
оптимального результату.

Безкоштовно онлайн за адресою
NCCN.org/patientguidelines

За фінансової підтримки NCCN Foundation®
Ці рекомендації для пацієнтів NCCN Guidelines for Patients® розроблені на основі NCCN Clinical Practice Guidelines in
Oncology (NCCN Guidelines®) для раку молочної залози (версія 3.2020 від 6 березня 2020 р.).
© 2020 National Comprehensive Cancer Network, Inc. Усі права захищено. Рекомендації
NCCN Guidelines for Patients® та ілюстрації, що містяться в документі, заборонено
відтворювати в будь-якій формі та з будь-якою метою без попереднього письмового дозволу
NCCN. Жодній особі, зокрема лікарям і пацієнтам, не дозволяється використовувати
ці рекомендації NCCN Guidelines for Patients з комерційною метою. Ніхто не має права
заявляти, стверджувати чи давати підставу вважати, що змінена будь-яким чином версія цих
рекомендацій походить від офіційного видання рекомендацій NCCN Guidelines for Patients,
ґрунтується на них, пов’язана з ними або є їх безпосереднім наслідком. Рекомендації
NCCN Guidelines є предметом невпинного опрацювання. Вміст цих рекомендацій може
бути оновлено через появу нової значущої інформації. NCCN не дає жодних гарантій щодо
вмісту, використання чи сфери застосування цих рекомендацій, а також не несе жодної
відповідальності за наслідки використання цих рекомендацій у будь-який спосіб.
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Фонд NCCN Foundation® прагне підтримати мільйони пацієнтів з онкологічними
захворюваннями та членів їхніх сімей, фінансуючи та розповсюджуючи рекомендації
NCCN Guidelines for Patients®. Крім того, фонд NCCN Foundation взяв на себе обов’язки
сприяти вдосконаленню методів лікування раку, фінансуючи провідних лікарів країни,
що провадять найважливіші інноваційні дослідження в галузі онкології. Щоб отримати
докладнішу інформацію та доступ до повної добірки ресурсів для пацієнтів і осіб, які за
ними доглядають, відвідайте сайт NCCN.org/patients.
National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) / NCCN Foundation®
3025 Chemical Road, Suite 100
Plymouth Meeting, PA 19462
+1 215 690 0300
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Підтримка

Хто підтримав видання
Breast Cancer Alliance
(Альянс раку молочної залози)

FORCE: Facing Our Risk of Cancer
Empowered

Почути діагноз раку може бути надзвичайно важко як
для пацієнтів, так і для їхніх родин. Ми підтримуємо
рекомендації NCCN Guidelines for Patients: Metastatic
Breast Cancer, розуміючи, що ці інструменти допоможуть
пацієнтам отримати доступ до багатьох освітніх ресурсів,
а також відповіді на запитання, які вони можуть шукати.

Як провідна національна організація, яка обслуговує
спільноту пацієнтів із спадковим раком, FORCE рада
схвалити рекомендації NCCN Guidelines for Patients:
Metastatic Breast Cancer. Рекомендації містять цінну,
засновану на наукових даних, перевірену експертами
інформацію про стандарти медичної допомоги, надаючи
пацієнтам можливість приймати зважені рішення щодо
лікування. facingourrisk.org

breastcanceralliance.org

Breastcancer.org

Sharsheret

Breastcancer.org є провідним ресурсом, який допомагає
зрозуміти комплексну медичну й особисту інформацію
стосовно здоров’я молочної залози та раку молочної
залози. Наша місія полягає в тому, щоб залучати, навчати
людей і розширювати їхні можливості за допомогою
експертної інформації та нашої динамічної спільноти
підтримки. Наша мета — допомогти кожному приймати
найкращі рішення для свого життя. breastcancer.org

Sharsheret з гордістю підтримує цей важливий ресурс —
Рекомендації NCCN Guidelines for Patients: Metastatic Breast
Cancer. Тримаючи в руках цей важливий інструмент, жінки
по всій країні отримують знання, необхідні для співпраці зі
своєю терапевтичною бригадою, щоб орієнтуватися в часто
складному світі лікування раку молочної залози та приймати
обґрунтовані рішення щодо лікування. sharsheret.org

DiepCFoundation

DiepCFoundation висловлює глибоку повагу National
Comprehensive Cancer Network (NCCN) за їхню постійну
роботу з розробки рекомендацій для пацієнтів. Ми схвалюємо
рекомендації NCCN Guidelines for Patients: Metastatic Breast
Cancer, які шукають інформацію про всі варіанти реконструкції
молочної залози після видалення раку. Принципи
реконструкції молочної залози після операції, що містяться в
Рекомендаціях NCCN Guidelines, безпосередньо відповідають
місії Фонду щодо навчання та надання можливостей більшій
кількості пацієнтів завдяки доступу до інформації, необхідної
для прийняття обґрунтованого рішення про реконструкцію
молочних залоз після хірургічного лікування раку молочної
залози. diepcfoundation.org

За щедрої підтримки
•

Benjamin Anderson, MD, на честь Joan McClure.

•

Kristina Griffin.

•

Patricia Andrews.

•

Kate Townsend.

Щоб зробити добровільний внесок або отримати докладнішу інформацію, відвідайте сайт NCCNFoundation.org/donate
або надішліть електронного листа на PatientGuidelines@nccn.org.
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1 Основна інформація про рак молочної залози

Молочна залоза

Метастатичний рак молочної залози — це
рак молочної залози, який поширився на інші
частини тіла. Метастатичний рак молочної
залози також називають раком IV стадії або
поширеним раком молочної залози.

часточками. Часточки виглядають як крихітні грона
винограду. Маленькі трубочки, які називаються
протоками, з’єднують часточки з соском.
Область у формі кільця темної шкіри на молочній
залозі називається ареолою. Припіднята частина
в центрі ареоли називається соском. Сосковоареолярний комплекс — це термін, який позначає
обидві структури.

Молочна залоза

Лімфа — це прозора рідина, через яку клітини
отримують воду та живлення. Лімфа також
допомагає боротися з мікроорганізмами. Лімфа
відтікає від тканини молочної залози в лімфатичні
судини та надходить до лімфатичних вузлів біля
пахвової западини. Вузли біля пахви називаються
пахвовими (аксилярними) лімфатичними вузлами.

Молочна (грудна) залоза — це залозистий
орган, розташований на поверхні грудної клітки.
Вона складається з молочних проток, жирової
клітковини, нервів, лімфатичних і кровоносних
судин, зв’язок та інших елементів із сполучної
тканини. Позаду молочних залоз розташовані
грудний м’яз і ребра. М’язи та зв’язки
допомагають утримувати молочні залози.
Тканина молочної залози містить залози, які
можуть виробляти молоко. Вони називаються

Молочна залоза
Молочна залоза — це
залозистий орган,
що складається з
молочних проток,
жирової клітковини,
нервів, лімфатичних
і кровоносних судин,
зв’язок та інших
елементів із сполучної
тканини.

Лімфатичні вузли
Часточки
Підвішувальні
зв'язки

Жирова тканина

Частка

Сосок
Ареола
Шкіра

Альвеоли
Молочна протока

NCCN Guidelines for Patients®:
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Рак
залози | Як поширюється рак молочної залози

Рак молочної залози

Як поширюється рак
молочної залози

Рак молочної залози зароджується в клітинах
молочної залози. Майже всі види раку молочної
залози є карциномами. Карциноми — це ракові
пухлини, які зароджуються в клітинах тканин,
що вистилають внутрішні органи або зовнішню
поверхню тіла.

Ракові клітини поводяться не так, як звичайні
клітини. Ракові клітини відрізняються від
звичайних клітин за такими ознаками.

Первинна пухлина

Із часом ракові клітини утворюють масу, яка
називається первинною пухлиною.

Існує кілька типів карциноми молочної залози.




Протоковий рак молочної залози
розвивається з клітин протоків грудної
залози. Молочні протоки — це тонкі трубки,
по яких молоко надходить від часточок до
соска. Він є найпоширенішим типом раку
молочної залози.

Інвазивна пухлина

Ракові клітини можуть проростати в навколишні
тканини. Інвазивний рак молочної залози — це
рак, який поширився за межі молочних проток
або часточок у тканину молочної залози або
сусідні лімфатичні вузли.

Лобулярний (часточковий) рак молочної
залози розвивається в часточках (молочних
залозах) грудей.

Метастази

На відміну від звичайних клітин, ракові клітини
можуть поширюватися й утворювати пухлини в
інших частинах тіла. Поширення раку називається
метастазами. У процесі метастазування ракові
клітини відокремлюються від початкової
(первинної) пухлини й рухаються по кровоносних
або лімфатичних судинах до віддалених місць.
Потрапляючи в інші ділянки, ракові клітини
можуть утворювати вторинні пухлини.

На рак молочної залози може захворіти будь-хто,
в тому числі й чоловіки. Незважаючи на деякі
відмінності будови молочної залози у чоловіків
і жінок, лікування раку молочної залози в них
дуже схоже.



Рак, який поширився на сусідню частину
тіла, наприклад пахвові лімфатичні вузли,
називається локальним метастазом. Його
можуть називати місцевим/регіонарним або
місцево-поширеним захворюванням.



Рак, який поширився на частину тіла,
віддалену від первинної пухлини,
називається віддаленим метастазом.

Рак молочної залози може метастазувати
у кістки, легені, печінку, хребет або мозок.
Рак молочної залози, який дав метастази в
інші частини тіла, все ще називається раком
молочної залози.
NCCN Guidelines for Patients®:
метастатичний рак молочної залози, 2020 р.
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1 Основна інформація про рак молочної залози

Стадії раку

Стадії раку
American Joint Committee on Cancer (AJCC)
винайшов спосіб визначити процент ураження
організму раком, місце його локалізації та підтип. Цю
процедуру називають стадіюванням (класифікацією
раку за стадіями). На основі обстежень буде
визначено стадію вашого раку. Стадіювання
необхідне для прийняття рішень про лікування.

Клінічна стадія (clinical stage, с) — це
оцінка, надана до будь-якого лікування.
Вона базується на результатах медичного
огляду, біопсії та візуалізаційних обстежень.



Патоморфологічна, або хірургічна, стадія
(pathologic stage, p) визначається через
дослідження тканини, видаленої під час
операції.

Об’єм (розмір) пухлини (T). Наскільки
ракова пухлина велика за розміром? Чи рак
поширився до прилеглих зон?



Поширення на сусідні лімфатичні вузли
(N). Чи поширився рак на сусідні лімфатичні
вузли? Якщо так, наскільки?



Поширення (метастази) у віддалені
ділянки (М). Чи поширився рак на віддалені
органи, такі як легені чи печінка?



Статус рецепторів естрогену (ER). Чи рак
містить білок, який називається рецептором
естрогену?



Статус рецепторів прогестерону (PR).
Чи рак містить білок, який називається
рецептором прогестрогену?

NCCN Guidelines for Patients®:
метастатичний рак молочної залози, 2020 р.



Ступінь злоякісності (G). Наскільки ракові
клітини подібні до звичайних клітин?

Для стадіювання раку молочної залози в цій
системі використовують три критерії: пухлина
(tumor, T); лімфатичні вузли (nodes, N) і метастази
(metastasis, M), тому її називають системою
TNM. У цій системі літери T, N і M описують різні
показники поширеності пухлинного процесу. На
основі результатів досліджень пухлини лікар
присвоює кожній літері бал або цифру. Що більша
цифра, то більша пухлина або далі вона встигла
поширитися. Для визначення стадії раку ці цифри
об’єднують. Стадія за системою TNM може мати
такий вигляд: T2, N1, M1.

Інформація, яку збирають під час стадіювання,
наведена далі.


Статус рецептора епідермального
фактора росту, тип 2 (HER2). Ракова
пухлина виробляє занадто багато білка,
який називається HER2?

Оцінки за системою TNM

Стадіювання раку часто виконують двічі.
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T (пухлина) — розмір основної (первинної)
пухлини.



N (вузол) — якщо рак поширився на сусідні
(регіонарні) лімфатичні вузли.



M (метастаз) — якщо рак поширився на
віддалені частини тіла або дав метастази.

1 Основна інформація про рак молочної залози

Стадії раку

Стадії за номерами

Стадія IV, метастатична

Кількість стадій варіюється від стадії 1 до
стадії 4, при цьому стадія 4 є найбільш тяжкою.
Лікарі записують ці стадії як стадія I, стадія II,
стадія III та стадія IV.

IV стадія раку молочної залози означає, що
рак поширився на віддалені ділянки. Вашим
першим діагнозом може бути метастатичний рак
молочної залози IV стадії або більш ранні стадії
розвитку раку.

Стадія 0, неінвазивна

Неінвазивний рак молочної залози оцінюється як
стадія 0. Рак виявлено тільки всередині проток
або часточок. Він не поширився на навколишні
тканини молочної залози.

Стадії I, II та III є інвазивними

Інвазивний рак молочної залози оцінюється як
стадія I, II або III. Рак розповсюдився за межі
проток, часточок або шкіри молочних залоз. Він
може поширитися на пахвові лімфатичні вузли.

Пахвові лімфатичні
вузли
Лімфатичні вузли

Лімфа — це прозора
рідина. Лімфа відтікає від
тканини молочної залози
в лімфатичні судини, звідки
потрапляє до лімфатичних
вузлів. Більшість
лімфатичних вузлів молочної
залози розташовані біля
пахвової западини. Вони
називаються пахвовими
лімфатичними вузлами.

NCCN Guidelines for Patients®:
метастатичний рак молочної залози, 2020 р.
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1 Основна інформація про рак молочної залози

Підсумки

Підсумки


Всередині молочні залози містять часточки,
протоки, жирову клітковину, кровоносні та
лімфатичні судини, зв’язки та сполучну
тканину. Часточки — це структури, які
виробляють грудне молоко. Протоками грудне
молоко потрапляє від часточок до соска.



Рак молочної залози часто зароджується
в протоках або часточках, а потім
поширюється на навколишні тканини.



Рак молочної залози, локалізований тільки
в протоках або часточках, називається
неінвазивним.



Інвазивний рак молочної залози — це рак,
який проріс поза межі проток або часточок
у навколишні тканини. Якщо рак молочної
залози вийшов за межі проток або часточок,
він може поширюватися через лімфу або
кров до лімфатичних вузлів або інших
частин тіла.



Метастатичний рак молочної залози
поширюється на віддалені ділянки тіла.



На рак молочної залози може захворіти
будь-хто, в тому числі й чоловіки.
Незважаючи на деякі відмінності будови
молочної залози у чоловіків і жінок, лікування
раку молочної залози в них дуже схоже.

NCCN Guidelines for Patients®:
метастатичний рак молочної залози, 2020 р.
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2 Обстеження для виявлення метастатичного раку молочної залози

Загальні обстеження для оцінки стану здоров’я

Медичний огляд

Не всі типи метастатичного раку
молочної залози однакові. Планування
лікування починається із обстежень.
Ваш лікар захоче зібрати інформацію
про особливості вашого захворювання.
У цьому розділі описані методи та
процедури досліджень, які можуть
знадобитися при цьому захворюванні.

Медичний огляд — це обстеження вашого
організму. Лікар огляне ваше тіло на наявність
ознак захворювання.
Медичний працівник може виконати наведене далі.

Загальні обстеження для оцінки
стану здоров’я



Перевірити вашу температуру, артеріальний
тиск, пульс і частоту дихання.



Зважити вас.



Прослухати ваші легені та серце.



Оглянути очі, вуха, ніс і горло.



Торкатися та натискати на частини вашого
тіла, щоб визначити, чи органи нормального
розміру, м’які чи тверді, чи виникає біль при
дотику. Повідомте лікаря, якщо відчуєте
біль.



Намацати збільшення лімфатичних вузлів
на шиї та під пахвами. Повідомте лікаря,
якщо ви відчули ущільнення або біль.



Виконати обстеження молочної залози.

Анамнез

Медичний анамнез — це відомості про всі минулі
та нинішні проблеми зі здоров’ям та про всі
види лікування, яке ви коли-небудь отримували.
Будьте готові вказати всі хвороби та травми й
розповісти, коли вони сталися. Принесіть список
старих і нових лікарських засобів і будь-яких
безрецептурних ліків, рослинних препаратів
або добавок, які ви приймаєте. Повідомте
лікаря про будь-які наявні симптоми. Анамнез
допоможе визначити, яке лікування найкраще
вам підходить.

Лікарі повинні провести ретельний медичний
огляд разом із записом повного анамнезу. Для
ознайомлення з переліком рекомендованих
аналізів див. Довідкову таблицю 1.

Сімейний анамнез

Деякі види раку та інші хвороби можуть бути
спадковими. Ваш лікар запитає вас про
медичний анамнез членів сім’ї, які є вашими
кровними родичами. Ця інформація називається
сімейним анамнезом. Ви можете запитати членів
сім’ї про їхні проблеми зі здоров’ям, наприклад,
хворобу серця, рак і діабет, а також про те,
у якому віці їм поставили діагноз.

NCCN Guidelines for Patients®:
метастатичний рак молочної залози, 2020 р.

Функціональний статус

Ваш загальний стан здоров’я оцінюватиметься
за шкалою функціонального статусу (PS). Оцінка
функціонального статусу (PS) враховує дані
вашого загального стану здоров’я, симптоми
раку та здатність до повсякденної активності.
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2 Обстеження для виявлення метастатичного раку молочної залози

Загальні обстеження для оцінки стану здоров’я

Оцінки за шкалою PS коливаються
в межах від 0 до 4.


Оцінка 0 за шкалою PS означає, що ваша
активність повністю збережена.



Оцінка 1 за шкалою PS означає, що ви все
ще здатні до легкої або помірної активності.



Оцінка 2 за шкалою PS означає, що ви все
ще в змозі піклуватися про себе, але не
здатні до активності.



Оцінка 3 за шкалою PS означає, що більше
половини часу ви змушені перебувати
в кріслі або ліжку.



Оцінка 4 за шкалою PS означає, що ви
потребуєте догляду сторонньої особи та
прикуті до крісла або ліжка.

Якщо ваша оцінка за шкалою PS 3 бали
або більше, вам слід розглянути варіант
підтримувальної терапії. Підтримувальна терапія —
це медична допомога, яка полегшує симптоми,
викликані раком, і покращує якість життя.

Довідкова таблиця 1
Аналізи на метастатичний рак молочної залози
Анамнез і медичний огляд
Обговоріть цілі терапії та візьміть участь у спільному прийнятті рішень
Загальний аналіз крові та повна метаболічна панель (зокрема печінкові проби та аналіз на лужну фосфатазу)
КТ грудної клітки з контрастом (для діагностики)
КТ черевної порожнини з тазом або без тазу з контрастом або МРТ з контрастом
МРТ головного мозку з контрастом при симптомах порушень з боку центральної нервової системи (ЦНС)
МРТ хребта з контрастом за наявності болю в спині або симптомів компресії спинного мозку
Сканування кісток або ПЕТ-КТ з фторидом натрію, за необхідності
ФДГ-ПЕТ-КТ, за необхідності
Рентгенологічне дослідження, за наявності болю в кістках і аномального вигляду кісток на знімках
При першому рецидиві захворювання необхідно провести біопсію
Визначити статус ER/PR і HER2 пухлини в зоні метастазування
Тестування на біомаркери для визначення пацієнтів, для яких буде ефективна таргетна терапія
Генетичне консультування, якщо є ризик спадкової схильності до раку молочної залози

NCCN Guidelines for Patients®:
метастатичний рак молочної залози, 2020 р.
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2 Обстеження для виявлення метастатичного раку молочної залози

Фертильність і методи контрацепції

Фертильність і методи
контрацепції
Вам не слід вагітніти
під час лікування
із застосуванням
променевої,
ендокринної або
системної терапії.

Лікування може вплинути на вашу фертильність
або здатність мати дітей. Якщо ви думаєте, що
хочете мати дітей у майбутньому, запитайте свого
лікаря про те, як рак і лікування раку змінять вашу
фертильність і сексуальне здоров’я.
Щоб зберегти фертильність, може знадобитися
вжити заходів перед початком лікування раку.
Осіб, які хочуть мати дітей у майбутньому, перед
початком лікування раку слід направити до лікарярепродуктолога для обговорення наявних варіантів.
Більше інформації можна знайти в
рекомендаціях NCCN Guidelines for Patients®
Adolescents and Young Adults with Cancer,
доступних за посиланням
NCCN.org/patientguidelines.

Для людей з яєчниками

Якщо ви здатні до народження дітей, перед
початком лікування вам проведуть тест на
вагітність. Лікування раку може зашкодити
дитині, якщо ви вагітні або завагітнієте під час
лікування. Тому рекомендується застосовувати
контрацепцію для запобігання вагітності під час
і після лікування. Гормональна контрацепція
може бути не рекомендована, тому запитайте
свого лікаря про варіанти.

Для людей з тестикулами

Рак і лікування раку можуть негативно вплинути
на сперму. Тому використовуйте засоби
контрацепції для запобігання вагітності під час і
після лікування раку. Якщо ви думаєте, що хочете
дітей у майбутньому, поговоріть зі своїм лікарем
про це зараз. Один із варіантів — це банк сперми.

Безпліддя

Безпліддя — це повна втрата здатності мати
дітей. Фактичний ризик безпліддя залежить від
вашого віку на момент встановлення діагнозу,
типу (-ів) лікування, дози та тривалості лікування.
Хіміотерапія із застосуванням алкілуючих
агентів має більш високий ризик безпліддя. Іноді
немає часу для збереження фертильності до
початку лікування. Поговоріть із лікарем про свої
занепокоєння.
NCCN Guidelines for Patients®:
метастатичний рак молочної залози, 2020 р.
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Аналізи крові
крові | Візуалізаційні обстеження
Аналізи

Аналізи крові
Аналізи крові показують наявність ознак
захворювання та того, наскільки добре працюють
органи. Для аналізу потрібен зразок вашої крові,
який беруть через голку, введену у вену.

Спеціаліст, якого називають лікаремрентгенологом, вивчає отримані зображення й
складає висновок. Лікар-рентгенолог надішле цей
висновок вашому лікарю, який обговорить з вами
результати діагностики. Не соромтеся задавати
своєму лікарю будь-яку кількість питань.

Загальний аналіз крові

Комп’ютерна томографія

Загальний аналіз крові (ЗАК) визначає рівні
еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів у крові. Ваш
лікар захоче знати, чи достатньо у вас еритроцитів
для транспортування кисню по всьому організму,
лейкоцитів для боротьби з інфекцією і тромбоцитів
для контролю кровотечі.

Комп’ютерна томографія (КТ) за допомогою
рентгенівських променів і комп’ютерних
технологій отримує зображення внутрішніх
частин тіла Для цього роблять велику кількість
рентгенівських знімків однієї й тієї ж частини тіла
під різними кутами. Усі ці знімки поєднуються,
щоб утворити одне детальне зображення.

Повна метаболічна панель

КТ грудної клітки, живота та (або) тазу може бути
одним із видів діагностики для виявлення раку.
У більшості випадків використовується контрастна
речовина. Контрастна речовина використовується
для покращення зображення внутрішніх
органів. Контрастні речовини — це не барвники,
а речовини, які допомагають виділити певні ділянки
організму. Контрастна речовина використовується,
щоб зробити зображення чіткішими.

Повна метаболічна панель — це аналіз, який
вимірює вміст 14 різних речовин у вашій крові. Цей
аналіз надає важливу інформацію про те, наскільки
добре працюють ваші нирки та печінка, серед
іншого. Часто також визначають рівень креатиніну.
Креатинін є показником здоров’я нирок.

Печінкові проби

Печінкові проби аналізують стан вашої печінки,
вимірюючи хімічні речовини, які виробляються
або переробляються печінкою. Занадто високі
або низькі рівні сигналізують про те, що печінка
працює погано.

Повідомте лікарів, якщо у вас були побічні
реакції на контрастну речовину в минулому.
Це важливо. Вам можуть дати ліки, такі як
Бенадрил® та преднізолон, від алергії на
контрастну речовину. Контрастну речовину
можна не використовувати, якщо у вас серйозна
алергія або якщо ваші нирки працюють погано.

Візуалізаційні обстеження

Магнітно-резонансна томографія

Магнітно-резонансна томографія (МРТ)
використовує радіохвилі та потужні магніти,
щоб отримати зображення внутрішніх частин
тіла. Під час проведення цієї процедури не
використовують рентгенівські промені. Може
використовуватися контрастна речовина.

Візуалізаційні обстеження — це отримання
зображень (знімків) органів усередині тіла. ЇЇ
використовують для виявлення та лікування раку
молочної залози та метастазів. За допомогою
методів візуалізаційної діагностики виявляють
первинну пухлину або місце, де рак почав
розвиватись, і шукають рак в інших частинах тіла.

NCCN Guidelines for Patients®:
метастатичний рак молочної залози, 2020 р.
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2 Обстеження для виявлення метастатичного раку молочної залози

Візуалізаційні обстеження

ПЕТ-КТ

МРТ хребта та головного мозку

Рак молочної залози може поширюватися
(метастазувати) на хребет або головний мозок.
Для таких знімків МРТ слід використовувати
контрастну речовину. Для МРТ головного мозку
навколо вашої голови буде розміщено пристрій,
який надсилає та приймає радіохвилі. Для МРТ
хребта не застосовують такий пристрій.

При позитронно-емісійній томографії (ПЕТ)
використовується радіоактивний препарат,
який називається індикатором. Індикатор —
це речовина, яка вводиться у ваше тіло, щоб
побачити, як рак росте і де він знаходиться в
організмі. Ракові клітини проявляються у вигляді
яскравих плям на ПЕТ-знімках. Не всі яскраві
плями є раком.

Сканування кісток

Іноді КТ поєднують з ПЕТ. Це комбіноване
дослідження називається ПЕТ-КТ. Його можна
зробити за допомогою одного або двох апаратів,
залежно від їх наявності в онкологічному центрі.

Рак молочної залози може поширюватися на
кістки. Сканування кісток — це візуалізаційна
діагностика, яка може показати, чи поширився
рак на кістки. Це дослідження можна
застосовувати у випадку болю в кістках, високого
ризику метастазів у кістки або змін у результатах
певних аналізів. Сканування кісток можна
використовувати для контролю лікування. Буде
перевірено весь ваш скелет.

ПЕТ-КТ з фторидом натрію

Замість сканування кісток можна
використовувати ПЕТ-КТ з фторидом
натрію. У цьому дослідженні використовують
радіоіндикатор з фториду натрію.

При скануванні використовується радіоіндикатор,
щоб зображення внутрішніх ділянок
кістки, які є аномальними, були чіткішими.
Радіоіндикатор — це речовина, яка виділяє
невелику кількість радіації. Перед скануванням
вам введуть радіоактивний індикатор у вену.
Може знадобитися кілька годин, щоб індикатор
потрапив до кісток.

ФДГ-ПЕТ-КТ

Для ФДГ-ПЕТ-КТ використовують радіоіндикатор,
який називається фтордезоксиглюкозою (ФДГ)
з фтором-18. Він складається з фтору і простої
форми цукру, яку називають глюкозою. Не
можна їсти та пити щонайменше за 4 години до
сканування.

Спеціальна камера зробить знімки індикатора
у ваших кістках під час його руху по вашому тілу.
У ділянках із пошкодженням кісток залишається
більша кількість радіоіндикатора, ніж у здорових
кістках, і він відображається на знімках у вигляді
яскравих плям. Пошкодження кісток може бути
спричинене раком, лікуванням раку або іншими
проблемами зі здоров’ям.

Це сканування найбільше допомагає показати
картину хвороби, коли інші зображення нечіткі.
За допомогою ФДГ-ПЕТ-КТ можна отримати
знімки раку в лімфатичних вузлах і у віддалених
ділянках. Якщо зображення чітко показує
наявність раку в кістці, то сканування кісток і ПЕТКТ з фторидом натрію можуть не знадобитися.
ФДГ-ПЕТ-КТ можна робити одночасно з КТ, що
використовується для діагностики.

Рентген кісток

Рентгенівські знімки робляться по одному з
використанням низьких доз випромінювання.
В області пухлини випромінювання поглинається
інакше, тому її видно на рентгенівському знімку.
Рентгенівський знімок також добре показує
проблеми з кістками. Лікар може призначити
рентген, якщо у вас болять кістки або сканування
кісток виявило відхилення від норми.
NCCN Guidelines for Patients®:
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Ультразвукова діагностика (УЗД)

При ультразвуковій діагностиці для отримання
зображень внутрішніх органів використовують
звукові хвилі високої енергії. Ультразвукове
дослідження добре виявляє невеликі ділянки
раку на поверхні тіла або поблизу неї.
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Дослідження тканини

Аналізи на рецептори гормонів

Щоб підтвердити наявність раку, потрібно взяти
зразок тканини та зробити його аналіз. Якщо
діагноз рак підтвердився, будуть проведені
додаткові лабораторні аналізи для отримання
більш детальної інформації про рак. Не всі
види раку молочної залози однакові. Ваш лікар
вирішить, які варіанти лікування вам підходять,
на основі результатів лабораторних аналізів.

Гормон — це речовина, яка виробляється
залозою вашого тіла. Кров переносить гормони
по всьому організму. Рецептор — це білок,
розташований всередині або на поверхні клітини.
Такі речовини як гормони приєднуються до цих
рецепторів (зв’язуються з ними). Це призводить
до змін всередині клітини.

Рецептори гормонів

Біопсія

Гормони знаходять специфічні рецептори цих
гормонів і зв’язуються з ними.

Біопсія — це процедура, під час якої забирають
зразок тканини або рідини. Зразки надсилають
до лабораторії для дослідження. Також буде
взято зразок із зони, де підозрюється наявність
метастазів. Лікар-патоморфолог досліджує
біопсію та пише звіт, який називається
патоморфологічним висновком. Спитайте про
результати біопсії та про те, як вони вплинуть на
ваше лікування.

Є два типи рецепторів гормонів.
Рецептор естрогену — відіграє важливу
роль у розвитку молочних залоз.



Рецептор прогестерону — відіграє важливу
роль у менструальному циклі та вагітності.

Коли ці гормони приєднуються до рецепторів
всередині клітин раку молочної залози, вони
можуть викликати розростання раку. При їх
виявленні лікування може буди спрямовано на ці
рецептори за допомогою ендокринної терапії.

Біопсія потрібна, навіть якщо ви проходили
лікування від ранніх стадій раку молочної залози.
Пухлина може змінюватися або мутувати. Такі
зміни можуть сильно вплинути на варіанти
лікування. Проте іноді небезпечно проводити
біопсію пухлини або метастазів. У цьому випадку
лікування може бути розпочато без біопсії.

NCCN Guidelines for Patients®:
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Імуногістохімія

Імуногістохімія (або ІГХ) — це особливий процес
фарбування тканин через додавання хімічного
маркера до клітин. Потім ці клітини вивчають за
допомогою мікроскопа. За допомогою метода
ІГХ можна знайти рецептори гормонів у клітинах
раку молочної залози. Лікар-патоморфолог
рахує, скільки клітин мають рецептори гормонів,
і кількість таких рецепторів у кожній клітині.
Результати аналізу будуть або позитивними за
наявності рецептору гормону, або негативними.
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Аналізи на рецептори гормонів

Позитивний результат аналізу
на рецептор гормону

Негативний результат аналізу
на рецептор гормону

При раку молочної залози з позитивним
результатом на рецептор гормону ІГХ аналіз
виявляє рецептори гормону естрогену
та (або) прогестерону принаймні в одній
з кожних 100 ракових клітин. Ці види раку
іноді називають просто гормонпозитивними
(HR+). Більшість видів раку молочної залози
є гормонпозитивними.

Клітини раку молочної залози з негативним
результатом аналізу на рецептор гормону
не мають рецепторів гормону естрогену
або прогестерону. Ці види раку іноді
називають просто гормоннегативними (HR-).
Гормоннегативний рак часто розвивається
швидше, ніж гормонпозитивний.
Існують два типи гормоннегативних клітин.

Є два типи гормонпозитивних клітин.


Естроген-позитивним (ER+) раковим
клітинам для росту може знадобитися
естроген. Ці клітини можуть припинити
ріст або загинути під час лікування,
направленого на блокування естрогену.



Прогестерон-позитивним (PR+) раковим
клітинам для росту потрібен прогестерон. Ці
клітини припиняють рости під час лікування,
направленого на блокування прогестерону.



Естроген-негативні (ER-) ракові клітини
не мають рецептора естрогену. Ці
ракові клітини не потребують естрогену
для розростання і продовжують рости,
незважаючи на лікування, направлене на
блокування естрогену.



Прогестерон-негативним (PR-) раковим
клітинам для росту не потрібен
прогестерон. Ці клітини продовжують рости,
незважаючи на лікування, направлене на
блокування прогестерону.

Рецептор

Kлітина-мішень

Гормон

Рецептори гормонів
Клітини яєчників, яєчок
і надниркових залоз
секретують гормони. Гормони
знаходять специфічні
рецептори цих гормонів
і зв’язуються з ними.

Секреторна клітина

Не клітина-мішень
(без рецепторів)

NCCN Guidelines for Patients®:
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Генетичні дослідження

Генетичні дослідження
Усе, що підвищує ваші шанси захворіти на рак,
називається фактором ризику. Факторами ризику
можуть бути певна діяльність, речі, з якими
ви контактуєте в навколишньому середовищі,
або риси, які передаються від батьків до дітей
через гени (успадковані чи спадкові). Гени —
це закодовані інструкції, які вказують вашим
клітинам, що робити і якими стати. Патологічна
зміна в цих інструкціях, яка називається
мутацією, може призвести до росту клітин та їх
безконтрольному поділу.

Усім чоловікам
з раком
молочної залози
рекомендовано
генетичне
тестування.

Генетичні мутації можуть підвищувати
ризик розвитку раку молочної залози. Ваше
захворювання або сімейний анамнез можуть
свідчити про спадковий рак молочної залози.
Приблизно один з 10 випадків раку молочної
залози є спадковим.

клітин і підтриманні нормального росту клітин.
Наявність мутацій у двох генах BRCA1 та
BRCA2 підвищує ризик захворіти на більш
ніж один тип раку. Мутації в гені BRCA1 або
BRCA2 підвищують ризик розвитку раку
молочної залози, яєчників, передміхурової
залози, колоректального раку або меланоми.
Мутовані гени BRCA також можуть впливати на
ефективність деяких методів лікування. Ваш
лікар може обрати системну терапію на основі
препаратів платини або інший тип лікування,
який, як відомо, працює краще для наявної
у вас мутації генів.

Медичний спеціаліст може направити вас на
генетичне дослідження, щоб дізнатися більше
про ваш рак. Генетичний консультант обговорить
з вами результати цього дослідження.
Генетичний консультант — це експерт, який має
спеціальну підготовку з генетичних захворювань
і пояснить ваші шанси захворіти на спадковий
рак молочної залози.

Генетичне консультування

Ваш генетичний консультант або лікар-онколог
можуть рекомендувати пройти генетичне
дослідження. Мутації генів BRCA1 і BRCA2
пов’язані з раком молочної залози. Також
можуть бути перевірені й інші гени. Результати
дослідження можуть бути використані для
планування лікування.

Якщо ви хворієте на метастатичний рак молочної
залози, вас можуть направити на тестування
на BRCA. Не потрібно повторно проводити це
тестування, якщо ви вже робили його раніше.
Для тестування беруть зразок крові або слини
(спльовування в чашку).

Аналізи на BRCA

У кожної людини є гени, які називаються
BRCA1 і BRCA2. За нормальної роботи гени
BRCA допомагають запобігти росту пухлини.
Вони допомагають у відновленні пошкоджених
NCCN Guidelines for Patients®:
метастатичний рак молочної залози, 2020 р.
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Дослідження пухлини

Дослідження пухлини

Тестування пухлини на мутацію

Зразок вашої пухлини або крові можна
використати, щоб побачити, чи мають ракові
клітини якісь специфічні мутації. Може
застосовуватися специфічна терапія, направлена
на деякі мутації. Це дослідження проводиться
окремо від генетичного тестування на мутації, які
ви, можливо, успадкували від батьків. Прикладом
цього є мутація в гені, відомому як PIK3CA.
На ген PIK3CA впливає препарат під назвою
алпелісіб. Якщо у вас є мутації інших генів, ви
можете відповідати критеріям включення для
участі у клінічному випробуванні.

Зразок, взятий шляхом біопсії вашої пухлини,
буде перевірено на біомаркери або білки.
Отримана інформація буде використовуватися
для підбору найкращого для вас варіанту
лікування. Його іноді називають молекулярним
дослідженням.

Тестування на HER2

Рецептор епідермального фактора росту людини
2-го типу (HER2) — це білок, розташований на
поверхні клітин молочної залози. Коли він наявний
у великій кількості, це стимулює ріст і поділ клітин.
Нормальні клітини молочної залози мають дві
копії гена HER2. Вони також мають нормальну
кількість HER2 на поверхні клітини.

Тестування на PD-L1

Ліганд запрограмова ної клітинної смерті 1
(PD-L1) — це білок імунної системи. Цей білок
може змусити ваші імунні клітини ігнорувати
(не розпізнавати) ракові клітини та пригнічувати
протипухлинну імунну відповідь. Якщо будь-яка
з клітин у зразку пухлини має (експресує) білок
PD-L1, вам може бути призначено лікування,
яке поєднує хіміо- та імунотерапію. Це дозволяє
активувати імунну систему пацієнта, щоб краще
боротися з раковими клітинами.

Деякі види раку молочної залози мають забагато
генів або рецепторів HER2. За надмірної кількості
рецепторів HER2 пухлина позначається як HER2позитивна (HER2+).
Для оцінки HER2 використовують два типи
дослідження.


Імуногістохімія (ІГХ) вимірює кількість
рецепторів. Якщо показник ІГХ дорівнює
3+, рак вважається HER2-позитивним.



In situ гібридизація (ISH) дозволяє
підрахувати кількість копій гена HER2.

Тестування MSI/MMR
MSI

Мікросателіти — це короткі повторювані
ланцюги ДНК (інформація всередині генів).
Коли в них виникають помилки, або дефекти,
здорові клітини їх виправляють. Деякі види раку
запобігають виправленню таких помилок. Це
називається мікросателітною нестабільністю
(microsatellite instability, MSI). Знання про її
наявність може допомогти спланувати лікування.

Будь-яка людина з новим метастатичним раком
молочної залози повинна пройти тестування на
HER2. Можливо, знадобиться більше одного
тестування на HER2. Тестування на HER2
проводять з використанням зразка біопсії.

NCCN Guidelines for Patients®:
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MMR

Репарація неспарених основ (mismatch repair,
MMR) допомагає виправити мутації в певних
генах. Коли механізми MMR не спрацьовують
(dMMR), утворюються патогенні мутації, що
можуть призвести до раку. Знання про цей
стан може допомогти спланувати лікування
або передбачити наскільки ефективним буде
лікування з вашим типом пухлини. Коли ракові
клітини мають більше ніж нормальне число
мікросателітів, це називається MSI-H (висока
мікросателітна нестабільність).
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Результати досліджень

Результати досліджень

Інші дослідження пухлини

Кров або біопсію можуть перевіряти на білки.
Такі білки називаються онкомаркерами. Ця
інформація може допомогти спланувати
лікування. Приклади деяких онкомаркерів
при раку молочної залози включають
карциноембріональний антиген (CEA),
CA 15-3 та CA 27.29. Підвищення рівня
певних онкомаркерів може означати, що рак
збільшився або поширився (прогресував).

При складанні плану лікування лікарі спираються
на результати аналізів крові, візуалізації та
біопсії. Важливо, щоб ви розуміли, у чому
суть цих досліджень і як вони впливають на
вибір варіантів лікування. Задавайте питання
та зберігайте копії своїх результатів. Зручно,
коли результати досліджень зберігаються на
спеціальних онлайн-порталах для пацієнтів.
Ось кілька корисних порад, які стануть вам
у пригоді при візитах до лікаря, у тому числі
для отримання думки іншого спеціаліста або
обстеження.
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Візьміть когось із собою на прийом до
лікаря. Нехай ця особа з вашого заохочення
ставить запитання та робить нотатки.
Можливо, вона зможе записати розмову
з вашим лікарем.



Заздалегідь підготуйте питання, які б ви
хотіли поставити лікарю, і робіть записи
протягом прийому. Не соромтеся питати,
якщо вам щось незрозуміло. Познайомтеся
зі своїми лікарями та дозвольте їм більше
дізнатися про вас.



Зберігайте копії результатів аналізів
крові, дані візуалізаційної діагностики та
патоморфологічні висновки. Вони стануть
вам у нагоді при зверненні за думкою
іншого спеціаліста.



Систематизуйте ваші документи.
Розподіліть їх за типами: страхові, медичні
документи та результати досліджень.
Ви можете зробити те ж саме на своєму
комп’ютері.



Запишіть контактну інформацію всіх
членів вашої лікувальної бригади.
Покладіть цей листок у свій блокнот або
папку з документами. Повісьте список на
холодильник або покладіть біля телефону.

2 Обстеження для виявлення метастатичного раку молочної залози

Підсумки

Підсумки


Тестування та дослідження застосовуються
для виявлення раку, планування лікування
та перевірки ефективності лікування.



Вам буде проведено медичний огляд,
включаючи огляд молочних залоз, щоб
з’ясувати, чи немає у вас чогось, що
відчувається або виглядає незвично.

Зробіть папку для
медичних документів



Лікування може вплинути на вашу
фертильність або здатність мати дітей.



Оцінка функціонального статусу (PS)
враховує дані вашого загального стану
здоров’я, симптоми раку та здатність до
повсякденної активності.

Папка для медичних документів або блокнот —
це чудовий спосіб упорядкувати та зберігати всі
ваші медичні записи в одному місці.



Аналізи крові показують наявність ознак
захворювання та того, наскільки добре
працюють органи.

•



Візуалізаційні обстеження — це отримання
зображень (знімків) органів усередині тіла.



Під час біопсії беруть зразки тканини або
рідини для дослідження. Зразки необхідні
для підтвердження наявності раку та для
проведення тестів на ракові клітини.

Робіть копії результатів аналізів крові,
даних візуалізаційної діагностики та
патоморфологічних висновків про той тип
раку, на який ви хворієте. Вони стануть вам
у нагоді при зверненні за думкою іншого
спеціаліста.

•



Деякі види раку молочної залози мають
занадто багато рецепторів гормонів, HER2
або того й іншого.

Виберіть папку, яка відповідає вашим
потребам. Буде зручно, якщо в папці буде
кишеня на блискавці, куди можна покласти
ручку, маленький календар і страхові картки.

•

Зробіть розділи для зберігання документів
за типами: страхові, медичні документи та
результати досліджень. Ви можете зробити
те ж саме на своєму комп’ютері.

•

Використовуйте онлайн-портали пацієнтів для
перегляду результатів досліджень та інших
записів. Завантажте або роздрукуйте записи,
щоб додати їх до папки.

•

Упорядкуйте папку так, як вам буде зручно.
Додайте розділ для запитань і нотаток.

•

Приносьте папку зі своїми медичними
документами на прийом до лікаря. Ніколи
не знаєш, що саме може знадобитися!





Зразок, взятий шляхом біопсії вашої
пухлини, буде перевірено на біомаркери
або білки, такі як HER2.
Генетичні мутації можуть підвищувати
ризик розвитку раку молочної залози. Ваш
лікар може направити вас на генетичне
дослідження або на консультацію до
генетичного консультанта.
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Хірургічне втручання
втручання | Променева терапія

Хірургічне втручання

Існує більше одного методу лікування
метастатичного раку молочної залози.
У цьому розділі описані варіанти лікування
і чого можна очікувати від кожного з них.
Не всі отримують однакове лікування.
Обговоріть зі своїм лікарем, який варіант
лікування підійде вам найбільше.

Хірургічне втручання не є основним або
первинним методом лікування метастатичного
раку молочної залози. Хірургічне втручання
може розглядатися як підтримувальна терапія
після системної медикаментозної терапії. Це
означає, що якщо первинна пухлина викликає
біль, дискомфорт або проблеми зі здоров’ям,
то хірургічна операція може бути прийнятним
варіантом. Крім того, ви можете віддати перевагу
видаленню молочних залоз. Для цього потрібна
співпраця між хірургом-спеціалістом із операцій
на молочній залозі та пластичним хірургом.
Альтернативою хірургічній операції може бути
променева терапія.

Метастатичний рак молочної залози піддається
лікуванню. Метою лікування є запобігання
поширенню раку або його уповільнення та
полегшення будь-якого болю чи дискомфорту.
Важливо регулярно обговорювати зі своїм
лікарем цілі та план лікування.
Таким чином, можна виділити два типи лікування.


Місцева терапія спрямована на певну зону.
Вона включає хірургічне втручання, абляцію
та променеву терапію.



Системна терапія діє на весь організм.
Вона включає ендокринну терапію,
хіміотерапію та таргетну терапію.

При лікуванні метастазів хірургічне втручання
може бути варіантом для їх видалення.

Променева терапія
Променева терапія (ПТ) використовує
високоенергетичне випромінювання у формі
рентгенівських променів, гамма-променів,
протонів та інших джерел для знищення ракових
клітин і зменшення пухлин. Променеву терапію
проводять протягом певного часу. Променеву
терапію можна проводити окремо або до чи
після хірургічної операції для лікування або
уповільнення росту раку. Іноді променева терапія
проводиться разом із певними системними
методами лікування. Її можна використовувати
як підтримувальну терапію, щоб полегшити
дискомфорт або біль, спричинені первинною
пухлиною або метастазами.

Лікування може бути місцевим, системним або
поєднувати обидва підходи. Лікарі-онкологи —
це лікарі, які вміють застосувати системну
терапію. Існує багато варіантів системної
терапії, які добре працюють для довгострокового
контролю раку. Якщо один із них не спрацює
або не зупинить поширення раку, то спробують
застосувати інший.
Доступно багато варіантів лікування. Однак не
всі пацієнти реагують на лікування однаково.
Деякі пацієнти піддаються лікуванню краще,
ніж очікувалося. Інші гірше відповідають на
лікувальну терапію. У тому, як ви реагуєте на
лікування, відіграють роль багато факторів.
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Ендокринна терапія

Ендокринна терапія

Є 5 основних видів ендокринної терапії.

Ендокринна система складається з органів
і тканин, які виробляють гормони. Гормони — це
природні хімічні речовини, що виділяються в кров.
В ендокринній терапії є 4 гормони, на які може
бути спрямована дія.


Естроген — виробляється в основному
яєчниками.



Прогестерон — виробляється в основному
яєчниками.



Лютеїнізуючий гормон — рилізинг-гормон
(ЛГРГ) — виробляється частиною мозку, яка
називається гіпоталамусом. Він сигналізує
яєчникам виробляти естроген і прогестерон.





Оваріальна абляція назавжди зупиняє
процес вироблення гормонів яєчниками.
Абляція проводиться із застосуванням
до тканин сильного жару або холоду для
припинення роботи яєчників.



Оваріальна супресія тимчасово зупиняє
процес вироблення гормонів яєчниками. Це
досягається за допомогою препаратів, які
називаються агоністами ЛГРГ. Ці препарати
припиняють вироблення ЛГРГ, що призводить
до пригнічення функції яєчників. Агоністи
ЛГРП включають такі препарати як гозерелін
(Золадекс®) і лейпролід (Lupron Depot®).



Інгібітори ароматази зупиняють перетворення
типу гормону, який називається андроген,
на естроген за допомогою ферменту, який
називається ароматазою. Вони не впливають
на естроген, який виробляється яєчниками.
Нестероїдні інгібітори ароматази включають
такі препарати як анастрозол (Арімідекс®)
і летрозол (Фемара®). Екземестан (Аромазин®)
є стероїдним інгібітором ароматази.



Анти-естрогени запобігають зв’язуванню
гормонів з рецепторами. Селективні
модулятори рецепторів естрогену
(SERM) блокують приєднання естрогену
до рецепторів гормонів. Серед таких
препаратів тамоксифен і тореміфен
(Фарестон®). Селективні інгібітори
рецепторів естрогену (SERD) блокують
і руйнують рецептори естрогену. Препарат
фулвестрант (Фазлодекс®) є SERD.



Гормони можуть лікувати рак молочної
залози, якщо приймати їх у високих дозах.
Механізм того, як гормони зупиняють
розвиток раку молочної залози, невідомий.
Це такі препарати як етинілестрадіол,
флуоксиместерон і мегестролу ацетат.

Андроген — виробляється наднирниковими
залозами, яєчками та яєчниками.

Гормони можуть викликати розвиток раку молочної
залози. Ендокринна терапія зупинить вироблення
гормонів вашим організмом або блокує роботу
гормонів в організмі. Це може сповільнити ріст
пухлини або зменшити її на деякий період часу.
Ендокринна терапія може бути місцевою (операція
або абляція) або системною (медикаментозна
терапія). Іноді її називають гормонотерапією. Це
не те саме, що замісна гормональна терапія, яка
застосовується при менопаузі.
Метою ендокринної терапії є зниження кількості
естрогену або прогестерону в організмі.
Є один тип хірургічної ендокринної терапії, який
використовується для жінок у пременопаузі.


Двостороння оофоректомія —це хірургічна
операція з видалення обох яєчників.
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Ендокринна терапія

Осіб, які хочуть мати дітей у майбутньому, перед
початком хіміотерапії та (або) ендокринної терапії
раку слід направити до лікаря-репродуктолога
для обговорення наявних варіантів.

Менопауза

Варіанти ендокринної терапії частково
залежать від того, чи у вас розпочалася або
триває менопауза. Під час менопаузи яєчники
перестають виробляти гормони, а менструація
припиняється. Після менопаузи рівень естрогену
та прогестерону продовжує залишатися низьким.

Чоловіки з раком
молочної залози

Коли менструація припиняється на строк 12 місяців
і більше, це називається постменопаузою. Якщо
у вас немає менструації, може знадобитися аналіз
зразка крові, щоб підтвердити ваш статус. Якщо
у вас є менструація, ви перебуваєте в періоді
пременопаузи.

Один із 100 випадків раку молочної залози
зустрічається в чоловіків. Чоловіків із
раком молочної залози лікують майже так
само, як і жінок. Важливою відмінністю
є лікування з застосуванням ендокринної
терапії. Варіанти такі ж, як і для жінок
у постменопаузі. Однак, якщо чоловіки
приймають інгібітори ароматази, вони також
повинні отримувати лікування, направлене
на блокування тестостерону. Самі по
собі інгібітори ароматази не зупиняють
гормональний ріст раку у чоловіків.

Пременопауза

Під час пременопаузи ваші яєчники є основним
джерелом естрогену й прогестерону. Оваріальна
абляція або супресія сприяють зниженню рівня
гормонів. Для пацієнток у періоді пременопаузи
буде застосовуватися оваріальна абляція або
супресія разом із системною терапією та (або)
інгібітором ароматази.

Постменопауза

У період постменопаузи ваші надниркові
залози, печінка і жирова тканина виробляють
невелику кількість естрогену. Часто у період
постменопаузи інгібітори ароматази та таргетну
терапію використовують у поєднанні.
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HER2-таргетна терапія

HER2-таргетна терапія
Варіанти лікування за
типом рецепторів клітин

HER2 — це білок, який бере участь у звичайному
рості клітин. При раку молочної залози кількість
HER2 може бути більшою. Якщо це так, то
пухлина називається HER2-позитивним раком
молочної залози (HER2+). HER2-таргетна
терапія — це медикаментозна терапія,
направлена на лікування HER2-позитивного
(HER2+) раку молочної залози.

Існує багато методів лікування
метастатичного раку молочної залози. Які
з них вам підходять, залежить від багатьох
факторів. Двома важливими факторами
є рецептор гормону і статус HER2.

HER2-таргетна терапія включає застосування
наведених далі препаратів.


Пертузумаб (Пер’єта ).



Трастузумаб (Герцептин®).



Замінники трастузумабу, такі як Kanjinti™,
Огіврі®, Герзума®, Онтрузант® та Тразимера™.



Адо-трастузумаб емтанзин (T-DM1)
(Кадсила®).



Фам-трастузумаб дерукстекан-nxki (Енхерту®).



Лапатиніб (Тайверб®).



Неатиніб (Nerlynx®).

 Ендокринна терапія зупиняє ріст раку,

®






Найчастіше HER2-таргетна терапія проводиться
разом із хіміотерапією. Однак її можна
застосовувати окремо або в поєднанні з
ендокринною терапією.



Інгібітори HER2 зупиняють сигнали росту
від HER2 всередині клітини. Прикладом
таких препаратів є лапатиніб (Тайкерб®)
і нератиніб (Нерлінкс®).



Кон’югати HER2 забезпечують дію
хіміотерапії на спеціальні клітинимішені. Вони прикріплюються до
HER2, а потім потрапляють у клітину.
Потрапивши всередину, вивільняють
препарат хіміотерапії. Адо-трастузумаб
емтанзин (Кадсила®) та фам-трастузумаб
дерукстекан-nxki (Енхерту®) входять до
цього класу препаратів.

HER2-таргетна терапія включає застосування
наведених далі препаратів.


Антитіла до HER2 запобігають передачі
сигналів росту від HER2 поза клітиною.
Вони також посилюють атаку імунних клітин
на ракові клітини. Ці препарати включають
трастузумаб (Герцептин®) і пертузумаб
(Пер’єта®).
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спричинений гормонами. Це стандартне
лікування гормонпозитивного раку.
Інгібітори CDK4/6 та інгібітори
mTOR є цільовою терапією для
гормонпозитивного раку HER2-.
HER2-таргетна терапія є стандартним
лікуванням раку HER2+.
Хіміотерапія часто є першим методом
лікування гормоннегативного раку.
Інгібітори PARP можуть
використовуватися для лікування
пацієнтів з мутацією гена BRCA.

3 Варіанти лікування

Хіміотерапія

Хіміотерапія
Хіміотерапія — це вид медикаментозної терапії,
яка використовується для лікування раку.
Хіміотерапія вбиває клітини, що швидко ростуть,
по всьому тілу, включаючи ракові та нормальні
клітини. Усі хіміотерапевтичні препарати
впливають на інформацію всередині генів,
яка називається ДНК (дезоксирибонуклеїнова
кислота). Гени програмують ракові клітини,
як і коли рости та поділятися. Хіміотерапія
порушує життєвий цикл ракових клітин.

Чи вам відомо?
Терміни «хіміотерапія» і «системна
терапія» часто використовуються як
синоніми, але вони позначають не
одне й те саме. Хіміотерапія, таргетна
терапія та імунотерапія – це усе види
системної терапії.

Для лікування метастатичного раку молочної
залози використовуються різні типи хіміотерапії.




Алкілуючі засоби пошкоджують ДНК,
додаючи до неї хімічну речовину. До
цієї групи препаратів відноситься
циклофосфамід. Алкілуючі речовини на
основі платини містять важкий метал,
який запобігає поділу ракових клітин.
Ці препарати включають карбоплатин
і цисплатин (Платинол®).

Для лікування метастатичного раку молочної
залози можна використовувати більше одного
препарату. Коли для лікування використовується
тільки один препарат, це називається
монотерапія. Комбінована терапія — це
застосування двох або більше хіміопрепаратів.

Антрацикліни пошкоджують і порушують
вироблення ДНК, викликаючи загибель
як ракових, так і не ракових клітин. Ці
препарати включають доксорубіцин,
доксорубіцин для ліпосомальних ін’єкцій
(Doxil®) та епірубіцин (Ellence®).



Антиметаболіти запобігають використанню
«будівельних блоків» ДНК. Ці препарати
включають капецитабін (Кселода®),
фторурацил, гемцитабін (Гемзар®) і
метотрексат.



Інгібітори мікротрубочок зупиняють поділ
клітини на дві. Ці препарати включають
доцетаксел (Таксотер®), ерибулін
(Халавен™), іксабепілон (набір Іксемпра®),
паклітаксел (Таксол®, Абраксан®) та
вінорельбін (Навельбін®). Доцетаксел,
паклітаксел і паклітаксел, зв’язаний
з альбуміном, також називають таксанами.
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Контрацепція в період лікування

Якщо ви завагітніли під час хіміотерапії,
променевої, ендокринної або системної терапії,
у дитини можуть виникнути серйозні вроджені
вади розвитку. Якщо у вас була менструація до
початку хіміотерапії, використовуйте протизаплідні
засоби без гормонів. Можливий варіант —
презервативи. Не «таблетки». Поговоріть зі своїм
лікарем щодо запобігання вагітності під час
лікування раку молочної залози.
Осіб, які хочуть мати дітей у майбутньому, перед
початком хіміотерапії та (або) ендокринної терапії
раку слід направити до лікаря-репродуктолога
для обговорення наявних варіантів.
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Лікування та профілактика
кісткових ускладнень

Для перевірки на наявність остеопорозу
проводять дослідження мінеральної щільності
кісток. Цей аналіз вимірює кількість кальцію
та інших мінералів у ваших кістках. Це також
називається скануванням з використанням
методики подвійної енергії рентгенівської
абсорбціометрії (DEXA) і є безболісним. Тести
на мінеральну щільність кісток виявляють
остеопороз і допомагають передбачити ризик
переломів кісток.

Для полегшення болю в кістках або зменшення
ризику кісткових ускладнень застосовують
спеціальні препарати. Деякі лікарські препарати
діють, сповільнюючи або зупиняючи руйнування
кісток, тоді як інші допомагають збільшити
товщину кістки.
Коли рак молочної залози поширюється на
віддалені ділянки, він може дати метастази
в кістки. Через це ваші кістки наражаються
на ризик травмування й захворювань. Серед
подібних проблем можуть бути втрата кісткової
тканини (остеопороз), переломи, біль у кістках
і компресія (здавлення) спинного мозку. Деякі
методи лікування раку молочної залози,
наприклад ендокринна терапія, можуть
спричинити втрату кісткової тканини, що
підвищує ризик переломів.

Якщо у вас підвищений ризик переломів, перед
початком ендокринної терапії рекомендується
провести базове сканування DEXA.

Золедронова кислота,
памідронат і деносумаб

Деносумаб, памідронат і золедронова кислота
використовуються для запобігання втраті
кісткової маси (остеопорозу) і переломів,
спричинених ендокринною терапією. Деносумаб
і золедронова кислота також використовуються
у пацієнтів з метастатичним раком молочної
залози, у яких є метастази в кістках, щоб
запобігти переломам або компресії спинного
мозку. Можливо у вас братимуть аналізи крові
для контролю функції нирок, рівня кальцію
та магнію. Лікар назначить вам приймати
добавки, що містять кальцій і вітамін D.

Є три препарати, які застосовують для
запобігання втраті кісткової тканини та
зниження ризику переломів.


Золедронова кислота (Зомета®).



Памідронат (Аредія®).



Деносумаб (Проліа®).

Повідомте свого стоматолога, якщо ви
приймаєте якийсь із цих препаратів. Також
дізнайтеся у свого лікаря, як ці препарати можуть
вплинути на стан зубів і щелеп. Ці препарати
мають один рідкісний, але серйозний побічний
ефект — остеонекроз щелепи, при якому
відбувається відмирання кісткової тканини.
Повідомте лікаря про будь-які заплановані візити
до стоматолога. Перед початком лікування будьяким із цих препаратів важливо подбати про
свої зуби та відвідати стоматолога.

Для лікування метастазів у кістках
використовуються три препарати.


Золедронова кислота (Зомета®).



Памідронат (Аредія®).



Деносумаб (Іксджева®).
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Інші види таргетної терапії

Інгібітор PIK3CA

Ген PIK3CA є одним з генів, які найчастіше
зазнають мутації при раку молочної залози.
Мутація у цьому гені може призвести до
посилення росту ракових клітин і стійкості до
різних методів лікування. Препарат альпелісіб
(Пікрей®) специфічно блокує естроген-позитивні
(ER+) клітини раку молочної залози, які мають
мутацію в гені PIK3CA. Препарат дають
у поєднанні з антиестрогенним препаратом
фулвестрантом, щоб допомогти відстрочити
ріст пухлини на більш тривалий період
часу порівняно з прийомом одного лише
фулвестранта.

Інгібітори CDK4/6

Циклін-залежна кіназа (CDK) — це клітинний
білок, який допомагає клітинам рости і ділитися.
При гормонпозитивному HER2- раку застосування
інгібітора CDK4/6 у поєднанні з ендокринною
терапією може допомогти контролювати рак
довший період часу. Інгібітори CDK4/6 включають
палбоцикліб (Ібранс®), рибоцикліб (Кіскалі®)
та абемацикліб (Верценіо™).
При застосуванні всіх схем прийому препаратів
CDK4/6 жінкам у пременопаузі також необхідно
проводити оваріальну абляцію або супресію.

Імунотерапія

Імунотерапія — це вид системного лікування,
який підвищує активність вашої імунної системи.
У такий спосіб імунотерапія покращує здатність
вашого організму знаходити та знищувати
ракові клітини. Імунотерапію можна проводити
окремо або разом з іншими видами лікування.
Атезолізумаб (Тецентрик™) є препаратом
імунотерапії.

Інгібітори mTOR

mTOR — це клітинний білок, який допомагає
клітинам рости і ділитися. Ендокринна
терапія може втратити ефективність, якщо
mTOR стає надмірно активним. Інгібітори
mTOR використовуються для відновлення
ефективності ендокринної терапії.
Препарат еверолімус (Афінітор®)
є інгібітором mTOR. Найчастіше його приймають
з екземестаном. Дехто з пацієнтів може приймати
його з фулвестрантом або тамоксифеном.

Інгібітори PARP

Ракові клітини часто пошкоджуються. PARP — це
клітинний білок, який відновлює ракові клітини
й дозволяє їм виживати. Блокування PARP може
вести до загибелі ракових клітин. Препарати
олапариб (Лінпарза®) і талозопариб (Талзенна®)
є інгібіторами PARP. У вас повинна бути мутація
гену BRCA1 або BRCA2, а тип раку молочної
залози визначений як HER2-.
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Клінічні випробування

Клінічні випробування
Клінічні випробування вивчають, наскільки
безпечні та корисні дослідження та види
лікування для людей. Клінічні випробування
з’ясовують способи профілактики,
діагностування та лікування такого захворювання
як рак. Завдяки клінічним випробуванням
лікарі знаходять безпечні та корисні способи
покращити догляд при раку та його лікування.

Пошук клінічного
випробування
•

Клінічні випробування складаються з 4 фаз.

Знайти клінічне випробування можна у базі
даних National Institutes of Health (NIH). База

Фаза I випробувань спрямована на пошук
найбезпечнішої та найкращої дози нового
препарату. Інша мета — знайти найкращий
спосіб введення препарату з найменшою
кількістю побічних ефектів.

даних включає в себе державні та приватні



Фаза II випробувань оцінює, чи ефективний
препарат для конкретного типу раку.

типу раку. Відвідайте сайт ClinicalTrials.gov.



Фаза III випробувань порівнює новий
препарат зі стандартним лікуванням.





клінічні випробування, контакти людей, до яких
треба звертатися, та способи зареєструватися
для участі у випробуванні. Шукайте відкрите
клінічне випробування для вашого конкретного
•

Institute (CIS) надає актуальну інформацію про
клінічні випробування. Ви можете телефонувати,

Фаза IV випробувань робить оцінку
безпеки препарату та результатів лікування
після його схвалення.

надсилати електронного листа або
поспілкуватися у чаті наживо. Зателефонуйте за
номером +1 800 4 CANCER (+1 800 422 6237)
або перейдіть на вебсайт cancer.gov.

Щоб приєднатися до клінічного випробування,
ви повинні відповідати умовам дослідження.
Пацієнти, які беруть участь у клінічних
випробуваннях, часто схожі з точки зору типу
раку та загального стану здоров’я. Це допомагає
гарантувати, що будь-які зміни відбуваються через
лікування, а не через відмінності між пацієнтами.

Спитайте свою терапевтичну бригаду про
наявність відкритого клінічного випробування, до
якого можна приєднатися. Клінічні випробування
можуть проводитися там, де ви отримуєте
лікування, або в інших лікувальних центрах
поблизу. Обговоріть ризики та переваги
приєднання до клінічного випробування зі своєю
лікувальною бригадою. Спільно з ними ви
зможете вирішити, чи підходить вам цей варіант.

Якщо ви вирішите приєднатися до клінічного
випробування, вам потрібно буде переглянути та
підписати документ, який називається формою
інформованої згоди. Ця форма детально описує
випробування, включаючи його ризики та
користь. Навіть після підписання форми згоди ви
можете будь-коли припинити участь у клінічному
випробуванні.
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Експерти NCCN заохочують пацієнтів
приєднуватися до клінічних випробувань,
якщо це є найкращим варіантом для пацієнта.
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Підтримувальна терапія

Підтримувальна терапія

Попросіть надати вам повний список побічних
ефектів для вашого виду лікування. Також
повідомте свою терапевтичну бригаду про будьякі нові симптоми або погіршення існуючих.
Можливо, існують способи, які допоможуть вам
почуватися краще. Також є способи запобігти
деяким побічним ефектам.

Підтримувальна терапія — це медична допомога,
яка полегшує симптоми, викликані раком або
його лікуванням, і покращує якість життя. Вона
може включати полегшення болю (паліативна
допомога), емоційну або духовну підтримку,
фінансову допомогу або сімейне консультування.
Розкажіть своїй лікувальній бригаді, як ви
почуваєтеся, і про будь-які побічні ефекти.

Дистрес

Ви можете відчувати депресію, тривожність
і проблеми зі сном. Поговоріть зі своїм лікарем
і з особою, з якою ви відчуваєте себе найбільш
комфортно, про те, як ви почуваєтеся. Є служби
та люди, які можуть вам допомогти. Доступні
підтримка та консультації.

Онкологічні ускладнення

Метастатичний рак молочної залози може
викликати ряд проблем зі здоров’ям. Наприклад,
він може перешкодити органам працювати
належним чином. Це називається вісцеральним
кризом. Коли рак метастазує в кістки, це може
стати причиною переломів, болю та високого
рівню кальцію.

Щоб дізнатися більше про депресію, читайте
рекомендації NCCN Guidelines for Patients®:
Distress, доступні за адресою nccn.org/patients.

Ваш лікар підбере підтримувальну терапію
відповідно до ваших проблем зі здоров’ям.
Іноді для полегшення болю й дискомфорту
використовується хірургічне втручання або
променева терапія. Задавайте питання та шукайте
інформацію про варіанти підтримки та паліативної
допомоги, якщо ви страждаєте від болю.
Якщо рак поширився на кістки, такі препарати як
деносумаб (Иксджева™), золедронова кислота
(Зомета®) або памідронат (Аредія®) можуть
запобігти проблемам з кістками. Ці препарати
часто приймають разом з кальцієм і вітаміном D.

Побічні ефекти від лікування

Будь-яке лікування раку може викликати
небажані проблеми зі здоров’ям. Такі проблеми
зі здоров’ям називають побічними ефектами.
Побічні ефекти залежать від багатьох факторів.
Ці фактори включають тип і дозу препарату,
тривалість лікування та особливості організму
пацієнта. Деякі побічні ефекти можуть бути
шкідливими для вашого здоров’я. Інші можуть
бути просто неприємними.
NCCN Guidelines for Patients®:
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Терапевтична бригада

Проблеми з прийомом їжі

більше одного разу протягом лікування. Сьогодні
ви хочете одного, а завтра ваші бажання можуть
змінитися. Якщо ви чітко оголосите про свої
бажання, усі будуть знати, що саме вам потрібно.

Іноді побічні ефекти від хірургічного втручання,
раку або його лікування можуть призвести до
того, що ви не відчуваєте голоду або відчуваєте
нудоту. У вас можуть бути виразки в ротовій
порожнині. Під час лікування важливо правильно
харчуватися. Це включає в себе збалансоване,
правильне харчування та вживання достатньої
кількості рідини. Допомогти може зареєстрований
дієтолог, який є експертом у галузі харчування та
їжі. Поговоріть зі своєю лікувальною бригадою,
якщо у вас виникли проблеми з прийомом їжі.

Терапевтична бригада
Лікування метастатичного раку молочної залози
передбачає командний підхід. Деякі члени
вашої терапевтичної бригади будуть поруч із
вами протягом усього періоду лікування раку,
тоді як інші будуть поруч лише частину часу.
Познайомтеся зі своїми лікарями та дозвольте
їм більше дізнатися про вас.

Завчасне планування догляду

Завчасне планування догляду — це прийняття
рішень щодо догляду, який ви хотіли б отримати,
якщо не зможете самостійно говорити. Завчасне
планування догляду доречне для всіх, а не
лише для тяжко хворих. Це спосіб забезпечити
розуміння та повагу ваших побажань.
Завчасне планування догляду починається з чесної
розмови з лікарем. Запитайте свого лікаря про
перебіг захворювання на рак у вас. Це називається
прогнозом. Дізнайтеся, на що ви можете очікувати,
якщо рак пошириться. Обговоріть лікарські
препарати або методи лікування, які забезпечать
вам найкращу якість життя. Залучіть родину та
друзів до свого завчасного планування догляду.
Висловіть свої побажання чітко. Важливо, щоб усі
розуміли, чого ви хочете.
Вам не обов’язково знати найточніші деталі
свого прогнозу. Загального уявлення достатньо
для планування. Володіючи цією інформацією,
ви можете вирішити, чи захочете ви припинити
лікування раку в певний момент. Ви також
можете вирішити, який підхід необхідно
застосувати для полегшення симптомів,
наприклад променеву терапію, хірургічне
втручання або медикаментозне лікування.
Ви можете змінити свій завчасний план догляду
будь-коли. Може бути корисно поговорити про
це зі своїм лікарем і (або) друзями й родиною
NCCN Guidelines for Patients®:
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Ваш лікар-терапевт займається медичною
допомогою, не пов’язаною з лікуванням
вашого раку. Він може допомогти вам
висловити свої відчуття стосовно лікування
членам бригади онкологічної допомоги.



Патоморфолог описує результати аналізів і
вивчає клітини, тканини та органи, вилучені
під час біопсії або хірургічної операції.



Радіолог-діагност зчитує результати
рентгенівських знімків та інших досліджень
візуалізаційної діагностики.



Хірург-онколог або хірург-спеціаліст із
операцій на молочної залозі проводить
хірургічні операції з видалення раку.



Лікар-онколог лікує рак у дорослих за
допомогою системної терапії. Часто лікаронколог очолює загальну терапевтичну
бригаду й відстежує результати аналізів
і обстежень, проведених іншими
спеціалістами. Лікар-онколог часто
координує ваше лікування. Запитайте,
хто буде координувати ваше лікування.

3 Варіанти лікування











Терапевтична бригада

Спеціаліст з паліативної допомоги
є експертом з лікування симптомів,
спричинених раком, з метою покращення
якості життя пацієнта та полегшення
страждань.
Медичні працівники-спеціалісти
середньої ланки є важливою частиною
будь-якої команди. Це висококваліфіковані
медичні сестри та помічники лікаря
(фельдшери), які стежать за вашим
здоров’ям і надають догляд.
Онкологічні медсестри виконують
призначені лікувальні маніпуляції та
процедури, зокрема проводять системну
терапію, організовують догляд, відповідають
на запитання та допомагають впоратися
з побічними ефектами.

Залежно від вашого діагнозу ваша терапевтична
бригада може складатися з наведених далі
спеціалістів.



Лікар-рентгенолог відділу інтервенційної
радіології, який проводить голкову біопсію
пухлин, а іноді — терапію із застосуванням
методу абляції або розміщує порти для
лікування.

NCCN Guidelines for Patients®:
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Пластичний хірург виконує реконструкцію
молочних залоз для пацієнтів, які
перенесли мастектомію, за їхнім бажанням.



Ерготерапевт допомагає людям
виконувати повсякденні завдання.



Фізіотерапевт допомагає людям
пересуватися з більшим комфортом
і легкістю.



Як ви почуваєтесь.



Чого ви очікуєте від лікування.



Що вам допомагає, а що ні.

Зберігайте список імен та прізвищ і контактну
інформацію усіх членів вашої лікувальної
бригади. Це полегшить вам і всім, хто бере
участь у догляді за вами, розуміння того, до
кого звертатися з запитаннями чи проблемами.

Лікарі-психологи та психіатри є
експертами з психічного здоров’я, які
можуть допомогти впоратися з такими
проблемами як депресія, тривога чи інші
психічні розлади, що можуть вплинути
на ваше самопочуття.

Лікар-анестезіолог, який відповідає за
анестезію, лікарські препарати, щоб ви
не відчували болю під час операції чи
процедур.

Онколог-радіолог призначає та планує
променеву терапію для лікування раку.

Ви знаєте своє тіло краще за всіх. Допоможіть
іншим членам бригади зрозуміти наведене далі.

Лікарі-дієтологи можуть дати
рекомендації щодо вибору раціону
чи дієти, що найбільше підходить для
вашого конкретного стану.
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Підсумки

Підсумки


Метастатичний рак молочної залози
піддається лікуванню. Метою лікування
є запобігання поширенню раку або його
уповільнення та полегшення будь-якого
болю чи дискомфорту.



Місцева терапія спрямована на певну зону.
Вона включає хірургічне втручання, абляцію
та променеву терапію.



Системна терапія діє на весь організм. Вона
включає ендокринну терапію, хіміотерапію
та таргетну терапію.



Лікування метастатичного раку молочної
залози зазвичай є комбінацією видів
системної терапії. Місцеву терапію можна
застосовувати разом із системною терапією.



Таргетна терапія може блокувати шляхи
росту, поділу та переміщення ракових
клітин в організмі.



Осіб, які хочуть мати дітей у майбутньому,
перед початком хіміотерапії та (або)
ендокринної терапії раку слід направити
до лікаря-репродуктолога для обговорення
наявних варіантів.



Клінічне випробування — це тип
дослідження, яке вивчає безпечність
і ефективність нових методів лікування.
Це може бути одним із варіантів лікування
вашого захворювання.



Підтримувальна терапія — це медична
допомога, яка полегшує симптоми,
викликані раком або його лікуванням,
і покращує якість життя.

NCCN Guidelines for Patients®:
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4 Гормонпозитивний рак з HER2-

Лікування

При гормонпозитивному раку виявляють
рецептори гормонів до естрогену (ER+)
та (або) прогестерону (PR+). Якщо
рецептори HER2 не виявлені, це HER2негативний рак (HER2-). Лікування —
ендокринна терапія, яка може бути
використана разом з іншою системною
терапією. Ви разом з лікарем підберете план
лікування, який вам найкраще підходить.

терапія, яка може застосовуватися самостійно
або разом з іншою системною терапією. Оскільки
результат аналізу на HER2 негативний, то HER2таргетна терапія застосовуватися не буде.

Лікування
Якщо ви маєте захворювання кісток, для вашого
лікування будуть застосовувати препарати
кальцію, вітаміну D та на вибір деносумаб
(Іксджева®), золедронову кислоту (Зомета®) чи
памідронат (Аредія®). Перш ніж почати приймати
будь-який з цих таргетних препаратів, дія
яких спрямована на кістки, вам слід відвідати
стоматолога.

Коли лікарі діагностують рак молочної залози,
вони шукають 3 типи рецепторів.


Естрогенові.



Прогестеронові.



HER2.

Лікування залежить від наведених далі чинників.

При гормонпозитивному раку виявляють рецептори
гормонів до естрогену та (або) прогестерону. При
HER2- раку молочної залози результати аналізу на
HER2 негативні. Цей рак іноді записують як ER+
та (або) PR+ з HER2-. Лікування — це ендокринна



Чи є у вас вісцеральний криз.



Чи проходили ви ендокринну терапію, і
якщо так, то як давно та якого типу.

Для ознайомлення з варіантами лікування див.
довідкову таблицю 2.

Довідкова таблиця 2
Варіанти лікування: ER+ та (або) PR+ з HER2Вісцеральний криз
Немає вісцерального
кризу та протягом
останніх 12 місяців
застосовувалась
ендокринна терапія

Немає вісцерального кризу
та ендокринна терапія не
застосовувалась протягом
останніх 12 місяців

Розгляньте застосування початкової системної терапії (див. довідкову
таблицю 3)
При пременопаузі — системна терапія з абляцією або супресією яєчників
(див. довідкову таблицю 4)
При постменопаузі — системна терапія (див. довідкову таблицю 4)
При пременопаузі, один із варіантів.
• Системна терапія з абляцією або супресією яєчників
(див. довідкову таблицю 4)
• Виберіть модулятори ER (див. довідкову таблицю 4)
При постменопаузі — системна терапія (див. довідкову таблицю 4)
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Лікування

Вісцеральний криз

Більшість людей будуть в змозі отримати
лікування із застосуванням декількох ліній
системної терапії. Ви продовжуватимете
терапію, доки захворювання не прогресує або
доки не розвинеться неприйнятна токсичність.
Неприйнятна токсичність — це така, яка ставить
під загрозу ваш загальній стан здоров’я.

Рак може перешкодити органам працювати
належним чином. Це називається вісцеральним
кризом. Якщо у вас вісцеральний криз, метою
є стабілізувати ваш стан. Вона досягається
за допомогою системної терапії, як описано
в довідковій таблиці 3.

Довідкова таблиця 3
Системна терапія при HER-

Пріоритетні варіанти

Інші рекомендовані
препарати

Застосовуються
в деяких випадках

•
•
•
•
•
•

Антрацикліни (доксорубіцин або ліпосомальний доксорубіцин)
Таксани, такі як паклітаксел
Антиметаболіти (капецитабін або гемцитабін)
Інгібітори мікротрубочок (вінорелбін або ерибулін)
Для мутацій BRCA1 або BRCA2 — олапариб або талазопариб
Для мутації BRCA1 або BRCA2 — препарати платини
(карбоплатин або цисплатин)
• Для злиття NTRK — ларотректиніб або ентректініб
• Для MSI-H/dMMR — пембролізумаб
•
•
•
•
•

Циклофосфамід
Доцетаксел
Паклітаксел, зв’язаний з альбуміном
Епірубіцин
Іксабепілон

•
•
•
•
•
•
•
•

AC (доксорубіцин у комбінації з циклофосфамідом)
EC (епірубіцин у комбінації з циклофосфамідом)
CMF (циклофосфамід у комбінації з метотрексатом та фторурацилом)
Доцетаксел у комбінації з капецитабіном
GT (гемцитабін у комбінації з паклітакселом)
Гемцитабін у комбінації з карбоплатином
Паклітаксел у комбінації з бевацизумабом
Карбоплатин у комбінації з паклітакселом або альбумінзв’язаним паклітакселом

NCCN Guidelines for Patients®:
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Лікування

Немає вісцерального кризу

Якщо у вас період пременопаузи, вам буде
призначена системна терапія з абляцією або
супресією яєчників.

Терапія першої лінії — це перший пройдений
тип лікування. Якщо рак прогресує під час
ендокринної терапії першої лінії, вас, імовірно,
переведуть на інший тип ендокринної терапії
другої лінії. Якщо у вас немає вісцерального
кризу, то варіанти системної терапії можна
знайти в довідковій таблиці 4.

Довідкова таблиця 4
HER2- та постменопауза або пременопауза з абляцією чи супресією яєчників

Пріоритетні варіанти
терапії першої лінії

• Інгібітор ароматази з інгібітором CDK4/6 (абемацикліб, палбоцикліб
або рибоцикліб)
• Супресор ER (фулвестрант) окремо або у комбінації з нестероїдними
інгібіторами ароматази (анастрозол, летрозол)
• Фулвестрант з інгібітором CDK4/6 (абемацикліб, палбоцикліб або рибоцикліб)
• Нестероїдні інгібітори ароматази (анастрозол, летрозол)
• Селективний модулятор рецепторів естрогену (тамоксифен або тореміфен)
• Стероїдний інактиватор ароматази (екземестан)

Пріоритетні варіанти
терапії другої та
наступної ліній

• Інгібітор ароматази з інгібітором CDK4/6 (абемацикліб, палбоцикліб або
рибоцикліб), якщо інгібітор CKD4/6 не застосовувався раніше
• Для мутацій PIK3CA — альпелісіб і фулвестрант
• Еверолімус разом з ендокринною терапією (екземестан,
фулвестрант, тамоксифен)
• Нестероїдні інгібітори ароматази (анастрозол, летрозол)
• Стероїдний інактиватор ароматази (екземестан)
• Супресор ER (фулвестрант)
• Селективний модулятор рецепторів естрогену (тамоксифен або тореміфен)

Застосовуються
в деяких випадках

•
•
•
•
•
•
•
•

Мегестролу ацетат
Флуоксиместерон
Етинілестрадіол
Абемацикліб
Для мутацій BRCA1 або BRCA2 — олапариб або талазопариб
Для мутацій PIK3CA — альпелісіб і фулвестрант
Для злиття NTRK — ларотректиніб або ентректініб
Для MSI-H/dMMR — пембролізумаб
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Контроль лікування
лікування | Прогресування захворювання

Контроль лікування

типу лікування. Іноді рак і організм перестають
реагувати на лікування. Це називають
резистентністю.

Протягом усього курсу лікування ви будете
перебувати під наглядом. Контроль лікування
включає медичні огляди, аналізи крові,
діагностичну візуалізацію та дослідження
пухлини (за потреби). Контроль застосовується,
щоб побачити, чи рак реагує на лікування,
стабільний чи прогресує.

Прогресування захворювання
Прогресування захворювання визначається
кількома способами. Це може бути погіршення
симптомів, ріст або поширення раку, про що
свідчать результати діагностичної візуалізації,
зниження працездатності, втрата ваги
невстановленої етіології, збільшення вмісту
онкомаркерів або вісцеральний криз.

Контроль лікування важливий. За вашими
симптомами раку, такими як, наприклад, біль від
метастазів у кістках, будуть спостерігати. Мета
контролю — визначити, чи лікування приносить
користь. Показник користі включає підтримку
стабільності раку.

Лікування ґрунтується на тому, чи прогресував
рак під час наведеного далі.

Кожне лікування має побічні ефекти. Лікування
раку може бути токсичним і шкідливим для
вашого організму. Лікування повинно певним
чином допомогти вам, але не загрожувати
вашому здоров’ю в цілому. Якщо лікування не
допомагає і від нього стає погано, можливо,
настав час подумати про припинення або зміну



Ендокринна терапія.



Або вісцеральна криза.

Для ознайомлення з варіантами лікування див.
довідкову таблицю 5.

Довідкова таблиця 5
Прогресування: ER+ та (або) PR+ з HER2-

Прогресування
раку або
неприйнятна
токсичність при
ендокринній терапії
першої лінії

При вісцеральному
кризі:
прогресування раку
або неприйнятна
токсичність при
системній терапії
першої лінії

Якщо немає
резистентності до
ендокринної терапії,
розгляньте іншу лінію
ендокринної терапії
окремо або разом із
таргетною терапією
(див. довідкову
таблицю 4)

Інша лінія системної
терапії (див. довідкову
таблицю 3)
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За відсутності змін після
3 ліній ендокринної
монотерапії або наявності
вісцеральної хвороби з
симптомами спробуйте
системну терапію (див.
довідкову таблицю 3)

Продовжуйте системну
терапію до прогресування
захворювання

ª

Розгляньте
можливість
припинення
системної терапії
та продовження
підтримувальної
терапії

ª

Розгляньте
можливість
припинення
системної терапії
та продовження
підтримувальної
терапії

4 Гормонпозитивний рак з HER2-

Прогресування захворювання

Прогресування раку або токсичність
при ендокринній терапії

Вісцеральний криз і прогресування
або токсичність

Після 3 етапів ендокринної терапії

Перш ніж розпочати інший етап системної терапії,
ви та ваш лікар обговорите наведене далі.

Якщо рак прогресував під час ендокринної
терапії, вас, імовірно, переведуть на інший
тип ендокринної терапії. Може бути додано
таргетну терапію. Іноді організм стає
резистентним до ендокринної терапії. Якщо
це станеться, ендокринну терапію припиняють
і застосовують системну.

Хіміотерапію можна починати, коли рак
внутрішніх органів призводить до тяжких
симптомів. Це називається вісцеральним
кризом. Більшість людей будуть в змозі отримати
лікування із застосуванням декількох ліній
(етапів) системної терапії. Протягом усього курсу
лікування ви будете перебувати під наглядом.

Якщо рак прогресує після 3 етапів ендокринної
терапії або у вас є тяжкі симптоми раку
внутрішніх органів, можливо, настав час
подумати про перехід лише на системну терапію.
Із прогресуванням раку ви будете переходити
на інші методи системної терапії. Це може
продовжуватися доти, доки цей тип лікування
не припинить бути корисним або матиме
неприйнятну токсичність. У цей період увага буде
приділятися підтримувальній терапії.

Ваше бажання продовжувати лікування.



Ризики та переваги лікування.



Ваш функціональний статус.



Ваші вподобання щодо типів лікування.
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Ваше бажання продовжувати лікування.



Ризики та переваги лікування.



Ваш функціональний статус.



Ваші вподобання щодо типів лікування.

У якийсь момент ви можете припинити лікування.
Системна терапія має побічні ефекти. Якщо у вас
низький функціональний статус, побічні ефекти
системної терапії можуть вплинути на якість
вашого життя. Навіть якщо ви припините системну
терапію, підтримувальна терапія триватиме.

Перш ніж призначати ще один етап системної
терапії, ви та ваш лікар обговорите наведене далі.
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Підсумки

Підсумки


Гормонпозитивний метастатичний рак
молочної залози, негативний за HER2
(HER2-), лікується із застосуванням
ендокринної терапії. Може бути додана
інша системна терапія.



Якщо у вас період пременопаузи, вам буде
призначена системна терапія з абляцією
або супресією яєчників.



Ви продовжуватимете терапію, доки
захворювання не прогресує або доки не
розвинеться неприйнятна токсичність.
Неприйнятна токсичність — це така, яка
ставить під загрозу ваш загальній стан
здоров’я.



У якийсь момент ви можете припинити
лікування. Системна терапія має побічні
ефекти. Навіть якщо ви припините системну
терапію, підтримувальна терапія триватиме.



При вісцеральному кризі рак внутрішніх
органів викликає тяжкі симптоми.



Підтримувальну терапію застосовують
завжди.



Ваші побажання щодо лікування
завжди важливі.

NCCN Guidelines for Patients®:
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Доведено, що
пріоритетний варіант
лікування є більш
ефективним.
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Лікування

При гормонпозитивному раку виявляють
рецептори до естрогену (ER+) та (або)
прогестерону (PR+). Якщо рецептори
HER2 виявлені, цей рак також вважається
HER2+. Такий тип раку іноді називають
потрійно-позитивним раком молочної
залози. Ви разом з лікарем підберете план
лікування, який вам найкраще підходить.

Лікування зазвичай поєднує ендокринну та
системну терапію, спрямовану на рецептори
гормонів і HER2.
Якщо ви маєте захворювання кісток, для вашого
лікування будуть застосовувати препарати
кальцію, вітаміну D та на вибір деносумаб
(Іксджева®), золедронову кислоту (Зомета®) чи
памідронат (Аредія®). Перш ніж почати приймати
будь-який з цих таргетних препаратів, дія
яких спрямована на кістки, вам слід відвідати
стоматолога.

Коли лікарі діагностують рак молочної залози,
вони шукають 3 типи рецепторів.


Естрогенові.



Прогестеронові.



HER2.

При гормонпозитивному раку з HER2-позитивним
(HER2+) статусом виявляють рецептори до
естрогену, прогестерону та HER2. Цей рак іноді
записують як ER+ та (або) PR+ з HER2+.

Довідкова таблиця 6
Варіанти системної терапії: ER+ та (або) PR+ з HER2+
Системна терапія в поєднанні з HER2-таргетною терапією
• Пертузумаб і трастузумаб у комбінації з таксаном (пріоритетна)
• Адо-трастузумаб емтанзин (T-DM1)
• Фам-трастузумаб дерукстекан-nxki
• Трастузумаб у комбінації з хіміотерапією
• Див. довідкову таблицю 7 для отримання додаткової інформації
Ендокринна монотерапія (інгібітор ароматази, фулвестрант або тамоксифен)
Ендокринна монотерапія або в комбінації з HER2-таргетною терапією (у період пременопаузи розгляньте
можливість проведення абляції або супресії яєчників) (див. довідкову таблицю 8)
Інші види HER2-таргетної терапії (див. довідкову таблицю 7)
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Лікування

Варіанти лікування перелічені нижче.


Для ознайомлення із загальними
варіантами лікування див. довідкову
таблицю 6 і 7.



Для ознайомлення з варіантами, які не
включають ендокринну терапію, див.
довідкову таблицю 7.



Лікування зазвичай починається з комбінації
ендокринної терапії та HER2-таргетної
терапії, як показано в довідковій таблиці 8.



Якщо у вас період пременопаузи,
рекомендується абляція або супресія
яєчників у поєднанні з ендокринною та
HER2-таргетною терапією. Див. довідкову
таблицю 8.

Ви продовжуватимете терапію, доки
захворювання не прогресує або доки не
розвинеться неприйнятна токсичність.
Неприйнятна токсичність — це така, яка
ставить під загрозу ваш загальній стан здоров’я.

Довідкова таблиця 7
Системна терапія при HER+

Пріоритетні варіанти

• Пертузумаб, трастузумаб і доцетаксел
• Пертузумаб, трастузумаб і паклітаксел

Інші рекомендовані
препарати

• Адо-трастузумаб емтанзин (T-DM1)
• Фам-трастузумаб дерукстекан-nxki
• Трастузумаб і паклітаксел з карбоплатином або без нього
• Трастузумаб і доцетаксел
• Трастузумаб і вінорельбін
• Трастузумаб і капецитабін
• Лапатиніб і капецитабін
• Трастузумаб і лапатиніб (без цитотоксичної терапії)
• Трастузумаб у комбінації з іншими препаратами
• Нератиніб і капецитабін
• Для мутацій BRCA1 або BRCA2 — олапариб або талазопариб
• Для злиття NTRK — ларотректиніб або ентректініб
• Для MSI-H/dMMR — пембролізумаб
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Контрольлікування
лікування
Контроль

Контроль лікування

Кожне лікування має побічні ефекти. Лікування
раку може бути токсичним і шкідливим для
вашого організму. Лікування повинно певним
чином допомогти вам, але не загрожувати
вашому здоров’ю в цілому. Якщо лікування не
допомагає і від нього стає погано, можливо,
настав час подумати про припинення або зміну
типу лікування. Іноді рак і організм перестають
реагувати на лікування. Це називають
резистентністю.

Контроль лікування включає медичні огляди,
аналізи крові, діагностичну візуалізацію та
дослідження пухлини (за потреби). Контроль
застосовується, щоб побачити, чи рак реагує на
лікування, стабільний чи прогресує.
Контроль лікування важливий. За вашими
симптомами раку, такими як, наприклад, біль від
метастазів у кістках, будуть спостерігати. Мета
контролю — визначити, чи лікування приносить
користь. Користь лікування включає зупинку
поширення раку.

Довідкова таблиця 8
HER2+ та постменопауза або пременопауза з абляцією чи супресією яєчників
Інгібітор ароматази окремо або у комбінаціїї з наведеними далі препаратами.
• Трастузумаб
• Лапатиніб
• Лапатиніб і трастузумаб
Фулвестрант окремо або в комбінації з трастузумабом
Тамоксифен окремо або в комбінації з трастузумабом
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Прогресування захворювання

Рак прогресує при ендокринній терапії
першої лінії
Терапія першої лінії — це перший пройдений
тип лікування. Якщо рак прогресує під час
ендокринної терапії першої лінії, вас, імовірно,
переведуть на інший тип ендокринної терапії
другої лінії. Див. довідкову таблицю 8.

Прогресування захворювання визначається
кількома способами. Це може бути погіршення
симптомів, ріст або поширення раку, про що
свідчать результати діагностичної візуалізації,
зниження працездатності, втрата ваги
невстановленої етіології, збільшення вмісту
онкомаркерів або вісцеральний криз.

Ендокринну терапію можна проводити разом
із HER2-таргетою терапією. У якийсь момент
цей рак стає резистентним до ендокринної
терапії, і буде використовуватися лише системна
терапія в поєднанні з HER2-таргетною терапією.

Лікування ґрунтується на тому, чи прогресував
рак під час застосування наведеного далі.


Ендокринна терапія першої лінії.



Або системна терапія разом з HER2таргетною терапією.

Див. довідкову таблицю 7.

Після 3 етапів ендокринної терапії

Якщо рак прогресує після 3 етапів терапії
або у вас є тяжкі симптоми раку внутрішніх
органів, можливо, настав час подумати про
припинення системної терапії та зосередитися
на підтримувальній терапії.

Більшість людей будуть в змозі отримати лікування
із застосуванням декількох ліній системної терапії.
Протягом усього курсу лікування ви будете
перебувати під наглядом. Для ознайомлення з
варіантами лікування див. довідкову таблицю 9.

Довідкова таблиця 9
Прогресування: ER+ та (або) PR+ з HER2+

Ендокринна
терапія
першої лінії

Системна
терапія
у поєднанні
з HER2таргетною
терапією

Розгляньте іншу лінію
ендокринної терапії
окремо (див. довідкову
таблицю 8) або у
поєднанні з HER2таргетною терапією
(див. довідкову
таблицю 7)

Інша лінія системної
терапії у поєднанні
з HER2-таргетною
терапією (див. довідкову
таблицю 7)
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ª

ª

За відсутності змін після 3 ліній
ендокринної терапії окремо
або у поєднанні з HER2таргетною терапією, або за
наявності вісцеральної хвороби
із симптомами, спробуйте
системну терапію разом з
HER2-таргетною терапією до
прогресування раку

Продовжуйте HER2-таргетну
терапію до прогресування
захворювання
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ª

Розгляньте
можливість
припинення
HER2-таргетної
терапії та
продовження
підтримувальної
терапії

ª

Розгляньте
можливість
припинення
HER2-таргетної
терапії та
продовження
підтримувальної
терапії
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Прогресування раку при системній терапії
в поєднанні з HER2-таргетною терапією
Якщо рак прогресує під час проведення
системної терапії та HER2-таргетної терапії, то,
можливо, варто застосувати іншу лінію терапії.
У цьому випадку буде призначена інша системна
та HER2-таргетна терапія. Іноді призначається
лише HER2-таргетна терапія.
Продовжуйте HER2-таргетну терапію
до прогресування захворювання.

Див. довідкову таблицю 7.

Коли рак прогресує, подумайте про припинення
HER2-таргетної терапії та продовження
підтримувальної.



При цьому типу раку виявляють рецептори
до естрогену (ER+) та (або) прогестерону
(PR+). Це гормонпозитивний тип раку. Також
наявні рецептори HER2 (HER2+).



Гормонпозитивний рак молочної залози
HER2+ іноді називають потрійнопозитивним раком молочної залози.



Лікування зазвичай поєднує ендокринну
та системну терапію, спрямовану на
рецептори гормонів і HER2.



Ви продовжуватимете системну терапію,
доки захворювання не прогресує або доки
не розвинеться неприйнятна токсичність.
Неприйнятна токсичність — це така,
яка ставить під загрозу ваш загальній
стан здоров’я.



Підтримувальну терапію застосовують
завжди.



Ваші побажання щодо лікування
завжди важливі.

Після кількох ліній системної терапії

Якщо ви вже пройшли декілька ліній системної
терапії, можливо, настав час подумати
про припинення HER2-таргетної терапії та
зосередитися на підтримувальному лікуванні.
Можливі побічні ефекти від додаткових ліній HER2таргетної терапії можуть переважити її користь.
Перш ніж спробувати ще один етап системної
терапії, ви та ваш лікар обговорите наведене далі.


Ваше бажання продовжувати лікування.



Ризики та переваги лікування.



Ваш функціональний статус.



Ваші вподобання щодо типів лікування.

У якийсь момент ви можете припинити лікування.
Системна терапія має побічні ефекти. Якщо ваш
функціональний статус низький, побічні ефекти
HER2-таргетної терапії можуть вплинути на
якість вашого життя. Навіть якщо ви припините
HER2-таргетну терапію, підтримувальна терапія
триватиме.
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Лікування

При гормоннегативному раку рецептори
гормонів до естрогену (ER-) та (або)
прогестерону (PR-) відсутні. Якщо
рецептори HER2 виявлені, це HER2позитивний тип раку (HER2+). Іноді такий
тип раку записують як ER- та (або) PR- з
HER2+. Ви разом з лікарем підберете план
лікування, який вам найкраще підходить.

Лікування у вигляді системної терапії у поєднанні
з HER2-таргетною терапією. При ER- ендокринна
терапія не застосовується.
Якщо ви маєте захворювання кісток, для вашого
лікування будуть застосовувати препарати кальцію,
вітаміну D та на вибір деносумаб (Іксджева®),
золедронову кислоту (Зомета®) чи памідронат
(Аредія®). Перш ніж почати приймати будь-який з
цих таргетних препаратів, дія яких спрямована на
кістки, вам слід відвідати стоматолога.

Коли лікарі діагностують рак молочної залози,
вони шукають 3 типи рецепторів.


Естрогенові.



Прогестеронові.



HER2.

При гормоннегативному типу раку з HER2позитивним (HER2+) статусом відсутні рецептори
до естрогену та прогестерону. Це означає, що
результати аналізу на рецептори естрогену (ER-)
і прогестерону (PR-) негативні. При HER2+ раку
молочної залози результати аналізу на HER2
позитивні. Іноді такий тип раку записують як ERта PR- з HER2+.



Для ознайомлення із загальними
варіантами системного лікування див.
довідкову таблицю 10.



Докладніше про варіанти лікування HER2+
див. довідкову таблицю 11.

Ви продовжуватимете терапію, доки
захворювання не прогресує або доки не
розвинеться неприйнятна токсичність.
Неприйнятна токсичність — це така, яка
ставить під загрозу ваш загальній стан здоров’я.

Довідкова таблиця 10
Варіанти системної терапії: ER- та (або) PR- з HER2+
Системна терапія в поєднанні з HER2-таргетною терапією та разом з одним із перелічених далі варіантів:
• Пертузумаб, трастузумаб і таксан (пріоритетна)
• Адо-трастузумаб емтанзин (T-DM1)
• Фам-трастузумаб дерукстекан-nxki (тільки для третьої лінії)
• Трастузумаб і хіміотерапія
• Інша HER2-таргетна терапія
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Контроль лікування

Кожне лікування має побічні ефекти. Лікування
раку може бути токсичним і шкідливим для
вашого організму. Лікування повинно певним
чином допомогти вам, але не загрожувати
вашому здоров’ю в цілому. Якщо лікування не
допомагає і від нього стає погано, можливо,
настав час подумати про припинення або зміну
типу лікування. Іноді рак і організм перестають
реагувати на лікування. Це називають
резистентністю.

Більшість людей будуть в змозі отримати
лікування із застосуванням декількох ліній
системної терапії. Протягом усього курсу
лікування ви будете перебувати під наглядом.
Контроль лікування включає медичні огляди,
аналізи крові, діагностичну візуалізацію та
дослідження пухлини (за потреби). Контроль
застосовується, щоб побачити, чи рак реагує на
лікування, стабільний чи прогресує.
Контроль лікування важливий. За вашими
симптомами раку, такими як, наприклад, біль від
метастазів у кістках, будуть спостерігати. Мета
контролю — визначити, чи лікування приносить
користь. Показник користі включає підтримку
стабільності раку.

Довідкова таблиця 11
Системна терапія при HER+

Пріоритетні варіанти

• Пертузумаб, трастузумаб і доцетаксел
• Пертузумаб, трастузумаб і паклітаксел

• Адо-трастузумаб емтанзин (T-DM1)

Інші рекомендовані
препарати

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Фам-трастузумаб дерукстекан-nxki
Трастузумаб і паклітаксел з карбоплатином або без нього
Трастузумаб і доцетаксел
Трастузумаб і вінорельбін
Трастузумаб і капецитабін
Лапатиніб і капецитабін
Трастузумаб і лапатиніб (без цитотоксичної терапії)
Трастузумаб у комбінації з іншими препаратами
Нератиніб і капецитабін

• Для мутацій BRCA1 або BRCA2 — олапариб або талазопариб
• Для злиття NTRK — ларотректиніб або ентректініб
• Для MSI-H/dMMR — пембролізумаб
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Прогресування захворювання

Після кількох ліній системної терапії

Якщо ви вже пройшли декілька ліній системної
терапії, можливо, настав час подумати
про припинення HER2-таргетної терапії та
зосередитися на підтримувальному лікуванні.
Можливі побічні ефекти від додаткових ліній
HER2-таргетної терапії можуть переважити
її користь. Ваші побажання щодо лікування
завжди є важливими.

Прогресування захворювання визначається
кількома способами. Це може бути погіршення
симптомів, ріст або поширення раку, про що
свідчать результати діагностичної візуалізації,
зниження працездатності, втрата ваги
невстановленої етіології, збільшення вмісту
онкомаркерів або вісцеральний криз.
Коли цей тип раку прогресує, для лікування
застосовують іншу лінію системної терапії
у комбінації з HER2-таргетною терапією. У вас
буде інший вид терапії, ніж раніше. Доступно
багато варіантів. Більшість людей будуть в
змозі отримати лікування із застосуванням
декількох ліній системної терапії. Системна
терапія використовується для запобігання росту
й поширенню раку, а також для полегшення
болю й дискомфорту при метастатичному раку
молочної залози. Див. довідкову таблицю 10

і довідкову таблицю 11.

Перш ніж розпочати новий етап системної терапії,
ви та ваш лікар обговорите наведене далі.


Ваше бажання продовжувати лікування.



Ризики та переваги лікування.



Ваш функціональний статус.



Ваші вподобання щодо типів лікування.

У якийсь момент ви можете припинити лікування.
Системна терапія має побічні ефекти. Якщо ваш
функціональний статус низький, побічні ефекти
HER2-таргетної терапії можуть вплинути на
якість вашого життя. Навіть якщо ви припините
HER2-таргетну терапію, підтримувальна терапія
триватиме.
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При гормоннегативному типу раку молочної
залози із HER2-позитивним (HER2+)
статусом відсутні рецептори до естрогену
(ER-) та прогестерону (PR-), але результати
аналізу на HER2 позитивні (HER2+).



Ендокринна терапія не застосовується, коли
рак естроген-негативний (ER-).



Оскільки цей рак HER2+, використовується
системна терапія, спрямована на HER2. Це
називають HER2-таргетною терапією.



Більшість людей будуть в змозі отримати
лікування із застосуванням декількох
ліній системної терапії. Перед кожною
новою лінією терапії ви разом з лікарем
обговорюватимете цілі лікування, його
ризики та переваги, ваш загальний стан
здоров’я та побажання щодо лікування.
Ваші побажання щодо лікування завжди
є важливими.



Підтримувальну терапію застосовують
завжди.
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Потрійно-негативнийрак
ракмолочної
молочної залози
залози
77 Потрійно-негативний

Лікування | Контроль лікування
Лікування

При потрійно-негативному раку молочної
залози (TNBC) відсутні рецептори до
естрогену, прогестерону та HER2. Це
означає, що клітини раку молочної залози
не мають рецепторів HER2, естрогенових
і прогестеронових, тому результат тесту
негативний. Ви разом з лікарем підберете
план лікування, який вам найкраще
підходить.

доки не розвинеться неприйнятна токсичність.
Неприйнятна токсичність — це така, яка ставить
під загрозу ваш загальній стан здоров’я.
Якщо ви маєте захворювання кісток, для вашого
лікування будуть застосовувати препарати
кальцію, вітаміну D та на вибір деносумаб
(Іксджева®), золедронову кислоту (Зомета®) чи
памідронат (Аредія®). Перш ніж почати приймати
будь-який з цих таргетних препаратів, дія
яких спрямована на кістки, вам слід відвідати
стоматолога.

Коли лікарі діагностують рак молочної залози,
вони шукають 3 типи рецепторів.


Естрогенові.



Прогестеронові.



HER2.

Варіанти системної терапії HER2- можна знайти
в Довідковій таблиці 12.

Контроль лікування

Це те, що спричиняє ріст раку молочної залози
та на що зазвичай спрямоване лікування. При
потрійно-негативному раку молочної залози
(TNBC) відсутні рецептори до естрогену,
прогестерону та HER2. Іноді такий тип раку
записують як ER- та (або) PR- з HER2-.

Контроль лікування включає медичні огляди,
аналізи крові, діагностичну візуалізацію та
дослідження пухлини (за потреби). Контроль
застосовується, щоб побачити, чи рак реагує
на лікування, стабільний чи прогресує.
Контроль лікування важливий. За вашими
симптомами раку, такими як, наприклад, біль від
метастазів у кістках, будуть спостерігати. Мета
контролю — визначити, чи лікування приносить
користь. Показник користі включає здатність
тримати рак у стабільному стані.

Лікування
TNBC є більш агресивним і важко піддається
лікуванню. Він з більшою ймовірністю може
поширитись і повернутись після лікування.

Кожне лікування має побічні ефекти. Лікування
раку може бути токсичним і шкідливим для
вашого організму. Лікування повинно певним
чином допомогти вам, але не загрожувати
вашому здоров’ю в цілому. Якщо лікування не
допомагає, і від нього стає погано, можливо,
настав час подумати про припинення лікування.
Іноді рак і організм перестають реагувати на
лікування. Це називають резистентністю.

Оскільки рецепторів HER2 немає, то HER2таргетна терапія не розглядається як
варіант лікування. А оскільки рецепторів
гормону естрогену чи прогестерону немає,
то ендокринна терапія теж не є рішенням.
Лікування ускладнюється при відсутності
будь-якого з цих рецепторів. Традиційно для
лікування застосовують системну терапію. Вам
буде запропоновано кілька ліній системної
терапії, доки захворювання не прогресує або
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Контроль лікування

Довідкова таблиця 12
Системна терапія при HER-

Пріоритетні варіанти

Інші рекомендовані
препарати

Застосовуються
в деяких випадках

•
•
•
•
•
•

Антрацикліни (доксорубіцин або ліпосомальний доксорубіцин)
Таксани, такі як паклітаксел
Антиметаболіти (капецитабін або гемцитабін)
Інгібітори мікротрубочок (вінорелбін або ерибулін)
Для мутацій BRCA1 або BRCA2 — олапариб або талазопариб
Для мутації BRCA1 або BRCA2 — препарати платини
(карбоплатин або цисплатин)
• Для злиття NTRK — ларотректиніб або ентректініб
• Для MSI-H/dMMR — пембролізумаб
• Для експресії PD-L1 понад 1 % — атезолізумаб у комбінаціїї
з альбумін-зв’язаним паклітакселем

•
•
•
•
•

Циклофосфамід
Доцетаксел
Паклітаксел, зв’язаний з альбуміном
Епірубіцин
Іксабепілон

•
•
•
•
•
•
•
•

AC (доксорубіцин у комбінації з циклофосфамідом)
EC (епірубіцин у комбінації з циклофосфамідом)
CMF (циклофосфамід у комбінації з метотрексатом та фторурацилом)
Доцетаксел у комбінації з капецитабіном
GT (гемцитабін у комбінації з паклітакселом)
Гемцитабін у комбінації з карбоплатином
Паклітаксел у комбінації з бевацизумабом
Карбоплатин у комбінації з паклітакселом або альбумінзв’язаним паклітакселом
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Прогресування захворювання
Прогресування
захворювання | Підсумки

Прогресування захворювання

Підсумки

Прогресування захворювання визначається
кількома способами. Це може бути погіршення
симптомів, ріст або поширення раку, про що
свідчать результати діагностичної візуалізації,
зниження працездатності, втрата ваги
невстановленої етіології, збільшення вмісту
онкомаркерів або вісцеральний криз.



При потрійно-негативному раку молочної
залози (TNBC) відсутні рецептори до
естрогену, прогестерону та HER2.



Традиційно потрійно-негативний рак
молочної залози лікують за допомогою
системної терапії.



Вам буде запропоновано кілька ліній
системної терапії, доки захворювання
не прогресує або доки не розвинеться
неприйнятна токсичність. Неприйнятна
токсичність — це така, яка ставить під
загрозу ваш загальній стан здоров’я.



Більшість людей будуть в змозі отримати
лікування із застосуванням декількох
ліній системної терапії. Перед кожною
новою лінією терапії ви разом з лікарем
обговорюватимете цілі лікування, його
ризики та переваги, ваш загальний стан
здоров’я та побажання щодо лікування.
Ваші побажання щодо лікування завжди
є важливими.



Підтримувальну терапію застосовують
завжди.

Перш ніж розпочати новий етап системної терапії,
ви та ваш лікар обговорите наведене далі.


Ваше бажання продовжувати лікування.



Ризики та переваги лікування.



Ваш функціональний статус.



Ваші вподобання щодо типів лікування.

Якщо ви вже пройшли декілька ліній системної
терапії, можливо, настав час подумати про
припинення системної терапії та зосередитися
на підтримувальному лікуванні. Можливі
побічні ефекти від додаткових ліній системної
терапії можуть переважити її користь. Ваші
побажання щодо лікування та визначені вами
цілі завжди важливі.
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Вибір
за вами!
вами!
Вибір за

Думка іншого спеціаліста

Важливо відчувати впевненість стосовно
правильності обраного методу лікування
раку. Вибір лікування починається з
відкритої та чесної розмови з лікарем.

Бажання почати лікування якомога швидше — це
нормально. Хоча рак не можна ігнорувати, у вас є
час, щоб інший лікар переглянув результати ваших
аналізів і запропонував свій план лікування. Це
називається отриманням думки іншого спеціаліста,
і це нормальна частина лікування раку. Навіть
лікарі звертаються за порадою до колег!

Вибір за вами!

Що можна зробити, щоб підготуватися:

Під час спільного прийняття рішень ви та ваші
лікарі обмінюєтеся інформацією, обговорюєте
варіанти й узгоджуєте план лікування. Це
починається з відкритої та чесної розмови між
вами та вашим лікарем.
Рішення про лікування є дуже індивідуальним.
Те, що важливо для вас, може не мати жодного
значення для когось іншого.
Деякі речі, які можуть вплинути на ваші рішення.


Ваші особисті побажання, а також те, як вони
відрізняються від побажань інших людей;



Ваші релігійні та духовні переконання;



Ваше ставлення до певних методів лікування,
як-от хірургічне втручання або хіміотерапія;



Ваше ставлення до болю або побічних
ефектів, як-от нудота і блювота;



Вартість лікування, проїзду до
лікувальних центрів і тривалість періоду
непрацездатності;



Якість і тривалість життя;



Ваш рівень активності та види діяльності,
які важливі для вас.

зверніться до своєї страхової компанії, щоб
дізнатися про її правила щодо звернення
за думкою іншого спеціаліста; можливо,
вам самостійно доведеться оплатити
консультації лікарів, які не входять до вашої
програми медичного страхування;



організуйте передачу копій усіх ваших
документів спеціалісту, до якого ви
звернулися за додатковою консультацією.

Групи підтримки

Багато людей із діагностованим раком вважають
групи підтримки корисними. У групи підтримки
часто входять особи, які перебувають на різних
етапах лікування. Декому лише нещодавно
поставили діагноз, а дехто вже завершив
лікування. Якщо у вашій лікарні чи громаді немає
груп підтримки пацієнтів із раком, ви можете
переглянути вебсайти, зазначені в цій брошурі.

Які запитання поставити
своїм лікарям
Можливі запитання до лікарів наведені на
сторінках нижче. Ви можете використовувати
запропоновані запитання або сформулювати
власні. Чітко визначте свої цілі лікування та
дізнайтеся, чого очікувати від лікування.

Подумайте, чого ви очікуєте від лікування.
Відверто обговорюйте ризики та переваги
конкретних методів лікування та процедур.
Зважте варіанти та розкажіть своєму лікареві,
що вас турбує. Поступово будуйте довірчі
стосунки зі своїм лікарем: це допоможе вам
відчути підтримку під час розгляду варіантів
і прийняття рішень щодо лікування.
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Які запитання поставити своїм лікарям

Запитання щодо діагнозу та прогнозу
1. У якому місці виникла пухлина? З якого типу клітин? Чи часто зустрічається цей рак?
2. Цей рак розвивається швидко чи повільно?
3. Які обстеження Ви мені порадите? Чи потрібні мені генетичні дослідження?
4. Я вперше захворів (-ла) на рак молочної залози кілька років тому. Чи потрібно робити
біопсію моєї метастатичної пухлини? Якщо ні, то чому?
5. Що ви можете зробити, щоб усунути неприємні відчуття під час обстежень?
6. Що робити, якщо я вагітна або хочу завагітніти?
7. Як я можу отримати копію патоморфологічного висновку та інших результатів?
8. Як скоро я дізнаюся про результати та хто зможе мені їх пояснити?
9. Хто обговорить зі мною подальші кроки? Коли?
10. Що я можу зробити до наступного візиту?
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Які запитання поставити своїм лікарям

Запитання щодо варіантів лікування
1. Що станеться, якщо я нічого не буду робити?
2. Як впливають на вибір варіантів лікування мій вік, загальний стан здоров’я та інші фактори?
3. А якщо я вагітна? Що робити, якщо я планую завагітніти найближчим часом?
4. Який метод є найефективнішим з точки зору доказової медицини?
5. Чи передбачає якийсь метод можливість тривалого контролю прогресування раку? Чи вищі
мої шанси в разі застосування одного методу порівняно з іншим? Може, якийсь із варіантів
потребуватиме менше часу? Чи менше грошей?
6. Які є можливі ускладнення та побічні ефекти?
7. Чи застосовується в моєму випадку хірургічне втручання? Чому так або ні?
8. Як дізнатися, чи лікування є ефективним? Як я дізнаюся, що лікування є ефективним?
9. Які в мене варіанти, якщо лікування перестане бути ефективним?
10. Що можна зробити, щоб запобігти побічним ефектам лікування або послабити їх?
11. Чи є якісь небезпечні для життя побічні ефекти в цього типу лікування?
Як за мною будуть спостерігати?
12. Чи можу я припинити лікування в будь-який момент? Що станеться, якщо я припиню лікування?
13. Чи є якісь клінічні випробування, участь у яких я маю розглянути з огляду на свій стан?
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Які запитання поставити своїм лікарям

Запитання про лікування
1. Які варіанти лікування мені підходять? Які переваги та ризики у кожного з варіантів?
2. Який варіант лікування Ви рекомендуєте і чому?
3. Скільки часу в мене є на прийняття рішення?
4. Чи доведеться мені відвідувати лікарню чи інший медичний заклад для лікування? Як часто?
Скільки триває кожне відвідування? Чи доведеться мені залишитися на ніч у лікарні або
планувати подорож?
5. Чи є у мене вибір, коли почати лікування? Чи можу я вибрати дні та час лікування? Чи
повинен хтось супроводжувати мене?
6. Наскільки болісним буде це лікування? Що Ви можете зробити, щоб мені було комфортно?
7. Скільки коштуватиме це лікування для мене? Що покриває моя страховка? Чи є якісь
програми, які допоможуть мені оплатити лікування?
8. Чи доведеться мені брати відпустку на роботі або пропускати заняття? Чи зможу
я керувати автомобілем?
9. Який вид догляду вдома мені знадобиться? Яке лікування мені потрібно буде пройти вдома?
10. Коли я зможу повернутися до звичайної діяльності?
11. Який із варіантів забезпечить мені найкращу якість життя? Яке лікування продовжить моє
життя? Наскільки довго?
12. Мені хотілося б отримати думку іншого спеціаліста. Чи можете Ви мені когось порадити? Хто
може допомогти мені зібрати всі мої записи, щоб отримати думку іншого спеціаліста?
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Які запитання поставити своїм лікарям

Запитання про клінічні випробування
1. Які клінічні дослідження доступні для мого типу та стадії раку молочної залози?
2. Які варіанти лікування застосовують у цьому клінічному випробуванні?
3. Як працює це лікування?
4. Чи застосовувався цей метод раніше? Чи використовували його для лікування раку інших типів?
5. Які ризики та переваги має це лікування?
6. Яких побічних ефектів очікувати? Як будуть контролювати побічні ефекти?
7. Скільки триватиме моя участь в цьому клінічному випробуванні?
8. Чи зможу я отримати інше лікування, якщо цей варіант буде неефективним?
9. Як Ви дізнаєтеся, чи лікування є ефективним?
10. Чи потрібно мені буде платити за участь в клінічному випробуванні? Якщо так, то скільки?
11. Як я можу дізнатися про клінічні випробування, в яких я можу брати участь? Чи є джерела
в Інтернеті, де я можу шукати клінічні випробування?
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Які запитання поставити своїм лікарям

Запитання про побічні ефекти
1. Які побічні ефекти має лікування?
2. Як довго триватимуть ці побічні ефекти?
3. На які побічні ефекти слід звернути увагу?
4. Коли і кому слід телефонувати щодо побічних ефектів? Чи можу я надіслати повідомлення?
5. Які ліки я можу приймати, щоб запобігти побічним ефектам або послабити їх?
6. Що я можу зробити, щоб полегшити біль та інші побічні ефекти?
7. Якщо у мене виникнуть побічні ефекти, чи будете Ви припиняти або змінювати моє лікування?
8. Як я можу запобігти появі побічних ефектів? Що Ви будете робити?
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Вебсайти

Вебсайти
American Cancer Society

cancer.org/cancer/nasopharyngeal-cancer.html

Breast Cancer Alliance

Пошук клінічного
випробування

breastcanceralliance.org

Breastcancer.org
breastcancer.org

•

Знайти клінічне випробування можна у базі
даних National Institutes of Health (NIH). База

Breast Cancer Trials

даних включає в себе державні та приватні

breastcancertrials.org

клінічні випробування, контакти людей, до яких
треба звертатися, та способи зареєструватися
для участі у випробуванні. Шукайте відкрите

DiepCFoundation

клінічне випробування для вашого конкретного

diepcfoundation.org

типу раку. Відвідайте сайт ClinicalTrials.gov.

FORCE: Facing Our Risk of Cancer
Empowered

•

Служба онкологічної інформації National
Cancer Institute (CIS) надає актуальну

facingourrisk.org

інформацію про клінічні випробування. Ви
можете телефонувати, надсилати електронного

Living Beyond Breast Cancer (LBBC)

листа або поспілкуватися у чаті наживо.

lbbc.org

Зателефонуйте за номером +1 800 4 CANCER
(+1 800 422 6237) або перейдіть на
вебсайт cancer.gov.

National Cancer Institute (NCI)
cancer.gov/types/breast

Sharsheret

sharsheret.org

Young Survival Coalition (YSC)
youngsurvival.org
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Терміни,
які необхідно знати

Загальний аналіз крові (ЗАК)
Лабораторний аналіз, що включає підрахунок
кількості клітин крові.
Імуногістохімія (ІГХ)
Лабораторний аналіз ракових клітин для
виявлення специфічних ознак клітин, які беруть
участь в аномальному зростанні клітин.

Абляція яєчників
Методи, які використовуються для зупинки
процесу вироблення гормонів яєчниками.

Інвазивний рак молочної залози
Ракові клітини поширилися на тканину,
яка утримує молочні залози.

Ареола
Темніша кругла область шкіри на грудях
навколо соска.

Інгібітор ароматази
Препарат, який знижує рівень естрогену в організмі.

Біопсія
Взяття невеликої кількості тканини або
біологічної рідини для дослідження на
наявність захворювання.

Інгібітор кіназ
Препарат проти раку, який блокує
перенесення фосфатів.

Генетичне консультування
Обговорення з медичним експертом ризику
захворювання, спричиненого змінами в генах.

Карцинома
Рак, що розвивається у клітинах, які утворюють
оболонку органів і структур в організмі.

Ген
Закодовані інструкції для створення нових клітин
і контролю за поведінкою клітин.

Клінічне випробування
Дослідження методу обстеження або лікування
з метою оцінки його безпечності чи ефективності.

Гормон-рецептор-негативний (HR-) рак
Ракові клітини, які не використовують
гормони для росту.

Комп’ютерна томографія (КТ)
Метод діагностики, що дозволяє отримувати
зображення внутрішніх органів за допомогою
рентгенівських знімків, зроблених під різними кутами.

Гормон-рецептор-позитивний (HR+) рак
Ракові клітини, які для росту
використовують гормони.

Контрастна речовина
Речовина, що вводиться в організм для
отримання чіткіших зображень під час
візуалізаційних обстежень.

Гормон
Хімічна речовина в організмі, яка є біологічним
активатором для клітин або органів.

Лютеїнізуючий гормон — рилізинг-гормон
(ЛГРГ)
Гормон у мозку, який допомагає контролювати
вироблення естрогену яєчниками.

Двостороння оофоректомія
Хірургічна операція з видалення обох яєчників.
Ендокринна терапія
Лікування, яке припиняє вироблення гормонів
або блокує їх функції в організмі. Також
називають гормонотерапією.

Лікар-онколог
Лікар, який є експертом із медикаментозного
лікування злоякісних новоутворень.

Естроген
Гормон, який формує вторинні статеві ознаки
жіночого тіла.
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Лімфатичний вузол
Невеликі групи особливих клітин, що борються
із захворюваннями. Розташовані по всьому тілу.

Потрійно-негативний рак молочної залози
(TNBC)
Рак молочної залози, який не є гормонпозитивним або HER2-позитивним.

Магнітно-резонансна томографія (МРТ)
Метод діагностики, заснований на отриманні
зображень внутрішніх органів за допомогою
радіохвиль і потужних магнітів.

Пременопауза
Стан наявності регулярних менструацій.
Прогестерон
Гормон, який у жінок бере участь у статевому
розвитку, менструації та вагітності.

Менопауза
Період, коли припиняється менструація.
Метастази
Поширення раку за межі молочних залоз
і сусідніх лімфатичних вузлів на віддалені
ділянки, такі як кістки, легені, печінка або мозок.

Прогноз
Очікуваний перебіг і наслідок захворювання на
основі результатів обстежень.
Променева терапія (ПТ)
Використання високоенергетичних променів для
знищення ракових клітин.

Мутація
Аномальна зміна в інструкціях клітин щодо
створення та контролю над клітинами.

Протока
Трубка молочної залози, по який надходить
грудне молоко.

Неінвазивний рак молочної залози
Ракові клітини не поширюються на тканину,
яка утримує молочні залози.

Підтримувальна терапія
Лікування симптомів та проблем зі здоров’ям,
спричинених раком або його лікуванням.

Патоморфолог
Лікар, який є експертом у дослідженні
клітин і тканин для виявлення захворювань.

Рецептор епідермального фактора росту 2-го
типу (HER2)
Білок зовнішньої сторони клітини, який посилає
сигнали для її росту.

Паховий лімфатичний вузол (ALN)
Невелика структура, яка розташована біля
пахви, призначена для боротьби з хворобами.
Первинна пухлина
Початкова маса ракових клітин у тілі.

Рецептор естрогену
Білок всередині клітин, який зв’язується
з естрогеном.

Печінкові проби
Аналіз, який вимірює рівень хімічних речовин,
що продукує або переробляє печінка.

Селективний модулятор рецепторів
естрогену (SERM)
Препарат проти раку, який блокує дію естрогену.

Побічний ефект
Нездорова фізична чи емоційна
реакція на лікування.

Селективний інгібітор рецепторів естрогену
(SERD)
Препарат проти раку, який блокує дію естрогену.

Позитронно-емісійна томографія (ПЕТ)
Рикористання радіоактивної речовини, що
дозволяє побачити форму та функціонування
внутрішніх органів.

Системна терапія
Лікування раку в усьому тілі.

Постменопауза
Стан закінчення менструацій.
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Спадковий рак молочної залози
Рак молочної залози, який, ймовірно, був
викликаний мутацією генів, що передаються від
батьків до дитини.
Сполучна тканина
Опорна та сполучна тканина, яка оточує
інші тканини та органи.
Стадія раку
Оцінка росту та поширення пухлин.
Супресія яєчників
Методи, що використовуються для зниження
кількості гормонів, що виробляються яєчниками.
Фертильність
Здатність завагітніти та народити дитину.
Функціональний статус
Оцінка загального стану здоров’я.
Часточка
Частина молочної залози, що виробляє
грудне молоко.
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at the University of Pennsylvania

Robert H. Lurie Comprehensive Cancer
Center of Northwestern University

UCLA Jonsson
Comprehensive Cancer Center

Fred & Pamela Buffett Cancer Center

Mayo Clinic Cancer Center

UCSF Helen Diller Family Comprehensive
Cancer Center
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+1 800 789 7366 • pennmedicine.org/cancer
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+1 800 999 5465 • nebraskamed.com/cancer

Case Comprehensive Cancer Center/
University Hospitals Seidman Cancer
Center and Cleveland Clinic Taussig
Cancer Institute

Cleveland, Ohio
+1 800 641 2422 • UH Seidman Cancer Center
uhhospitals.org/services/cancer-services
+1 866 223 8100 • CC Taussig Cancer Institute
my.clevelandclinic.org/departments/cancer
+1 216 844 8797 • Case CCC
case.edu/cancer

City of Hope National Medical Center
Los Angeles, California
+1 800 826 4673 • cityofhope.org

Dana-Farber/Brigham and
Women’s Cancer Center
Massachusetts General Hospital
Cancer Center
Boston, Massachusetts
+1 877 332 4294
dfbwcc.org
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Duke Cancer Institute

Durham, North Carolina
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Fox Chase Cancer Center

Philadelphia, Pennsylvania
+1 888 369 2427 • foxchase.org

Huntsman Cancer Institute
at the University of Utah
Salt Lake City, Utah
+1 877 585 0303
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Fred Hutchinson Cancer
Research Center/Seattle
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Seattle, Washington
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+1 206 667 5000 • fredhutch.org

The Sidney Kimmel Comprehensive
Cancer Center at Johns Hopkins
Baltimore, Maryland
+1 410 955 8964
hopkinskimmelcancercenter.org

Chicago, Illinois
+1 866 587 4322 • cancer.northwestern.edu

Phoenix/Scottsdale, Arizona
Jacksonville, Florida
Rochester, Minnesota
+1 800 446 2279 • Arizona
+1 904 953 0853 • Florida
+1 507 538 3270 • Minnesota
mayoclinic.org/departments-centers/mayo-cliniccancer-center

Memorial Sloan Kettering
Cancer Center
New York, New York
+1 800 525 2225 • mskcc.org

Moffitt Cancer Center

Tampa, Florida
+1 800 456 3434 • moffitt.org

The Ohio State University
Comprehensive Cancer Center James Cancer Hospital and
Solove Research Institute
Columbus, Ohio
+1 800 293 5066 • cancer.osu.edu

O’Neal Comprehensive
Cancer Center at UAB

Birmingham, Alabama
+1 800 822 0933 • uab.edu/onealcancercenter

Roswell Park Comprehensive
Cancer Center
Buffalo, New York
+1 877 275 7724 • roswellpark.org

Siteman Cancer Center at Barnes-Jewish
Hospital and Washington
University School of Medicine
St. Louis, Missouri
+1 800 600 3606 • siteman.wustl.edu

St. Jude Children’s Research Hospital
The University of Tennessee
Health Science Center
Memphis, Tennessee
+1 888 226 4343 • stjude.org
+1 901 683 0055 • westclinic.com

Stanford Cancer Institute

Stanford, California
+1 877 668 7535 • cancer.stanford.edu

UC San Diego Moores Cancer Center
La Jolla, California
+1 858 657 7000 • cancer.ucsd.edu
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Aurora, Colorado
+1 720 848 0300 • coloradocancercenter.org

University of Michigan
Rogel Cancer Center

Ann Arbor, Michigan
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The University of Texas
MD Anderson Cancer Center

Houston, Texas
+1 800 392 1611 • mdanderson.org

University of Wisconsin
Carbone Cancer Center

Madison, Wisconsin
+1 608 265 1700 • uwhealth.org/cancer

UT Southwestern Simmons
Comprehensive Cancer Center

Dallas, Texas
+1 214 648 3111 • utswmed.org/cancer

Vanderbilt-Ingram Cancer Center
Nashville, Tennessee
+1 800 811 8480 • vicc.org

Yale Cancer Center/
Smilow Cancer Hospital

New Haven, Connecticut
+1 855 4 SMILOW • yalecancercenter.org
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гормональна терапія
(див. ендокринна терапія)

підтримувальна терапія 32

гормоннегативний 19

рецептор гормону 18

гормонпозитивний 18

рецептор епідермального фактора росту 2-го
типу (HER2) 21

дистрес 33

системна терапія 25

дослідження пухлини 20–21

сканування кісток 17

ендокринна терапія 26

стадія раку 9–10

ігібітори CDK4/6 30

сімейний анамнез 13

імуногістохімія (ІГХ) 18

таксан 29

інгібітор mTOR 31

ультразвукове дослідження (УЗД) 17

інгібітор PARP 31

фертильність 15

клінічне випробування 32

функціональний статус (PS) 13–14

комп’ютерна томографія (КТ) 16

хіміотерапія 29

контрацепція 15,29

хірургічне втручання 25

лікування та профілактика кісткових
ускладнень 30
магнітно-резонансна томографія (МРТ) 16
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Фонд NCCN Foundation висловлює щиру подяку компаніям, які надають нам підтримку в процесі підготовки цих рекомендацій NCCN Guidelines
for Patients, а саме: AstraZeneca; Lilly USA, LLC; Novartis Pharmaceutical Corporation; та Pfizer Inc. Ці рекомендації NCCN Guidelines for Patients
також підтримуються освітнім грантом від Daiichi Sankyo та грантом від Genentech, члена групи Roche. NCCN самостійно адаптує, оновлює та
розповсюджує рекомендації NCCN Guidelines for Patients. Організації, які надають нам підтримку в галузі, не беруть участь у розробці NCCN
Guidelines for Patients і не несуть відповідальності за вміст документа та рекомендації, що містяться в ньому.

Щоб підтримати видання рекомендацій для пацієнтів NCCN Guidelines for Patients,

Ми працюємо виключно за рахунок пожертв на видання рекомендацій NCCN Guidelines for Patients.
ЗРОБИТИ
ПОЖЕРТВУ
Щоб зробити пожертву,
перейдіть
на сторінкуЗАРАЗ
NCCNFoundation.org/Donate
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Plymouth Meeting, PA 19462
+1 215 690 0300
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