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Рак молочної залози (РМЗ) — одна з найбільш 
актуальних медико-соціальних проблем. За дани-
ми ВООЗ щорічно у світі реєструється понад 1 млн 
нових випадків РМЗ. Захворюваність на РМЗ у ба-
гатьох країнах світу має тенденцію до зростання; за 
зведеними даними популяційного ракового реєстру 
європейських країн злоякісні пухлини молочної за-
лози за частотою займають перше місце серед усіх 
пухлин у жінок [46]. В Україні РМЗ посідає також 
перше місце [16]. У країнах, де впроваджені загально-
національні програми мамографічного скринінгу, 
показано, що регулярне профілактичне обстежен-
ня жінок і доклінічне виявлення захворювання при-
водить до зниження смертності внаслідок цієї пато-
логії на 25–30% [19, 36]. Помітне зниження смерт-
ності та збільшення тривалості життя хворих на РМЗ 
пов’язане також з прогресом ад’ювантної терапії, 
появою нових високоефективних хіміопрепаратів 
та гормональних засобів [3, 17, 21]. 

Значну цінність для раннього виявлення та пла-
нування адекватного лікування хворих на РМЗ, а та-
кож для профілактики цієї патології має інформа-
ція стосовно механізмів її виникнення, прогресії та 
біологічних особливостей росту пухлини [6, 10, 14]. 
Сучасні уявлення щодо механізмів розвитку злоякіс-
них пухлин грунтуються на досягненнях у галузі мо-
лекулярної біології та генетики, згідно з якими зло-
якісна трансформація розглядається як складний і 
багатоетапний процес накопичення у клітинах му-
тацій і змін у функціонуванні геному [22, 29].

Відкриття генів BRCA1 і BRCA2 та їх причетності 
до виникнення пухлин молочної залози — один із 
визначних моментів у вивченні РМЗ. На сьогод-
ні відомо, що поширеність BRCA1/2 мутацій серед 
населення коливається, за оцінками різних авто-
рів, від 1 на 500 до 1 на 2000 осіб [53, 57, 60]. Зарод-
кова мутація в одному з алелей цих генів зумовлює 
високий рівень розвитку спадкових форм раку. Ген 
BRCA1 був картований на довгому плечі 17-ї хромо-
соми [31], у 1994 р. він виділений за допомогою по-
зиційного клонування [51]. Результати подальших 
робіт показали, що мутацію гена BRCA1 виявляють 
у членів сімей хворих на РМЗ, рак шлунка та яєчни-
ка. Цей ген кодує білок, що складається з 1863 амі-

нокислот і містить цинк-фінгер-домен в амінотер-
мінальній ділянці. Маса білка — 220 кДа. Ділян-
ка хромосоми 17q21 при РМЗ часто зазнає делецій, 
які можуть бути як соматичні, так і зародкові, що 
відповідно призводить до розвитку спорадичних і 
спадкових форм РМЗ. Ген BRCA2 був картований 
на 13-й хромосомі (13q12-13) і клонований у тому ж 
1994 р. Це величезний ген, що складається з 27 ек-
зонів (11 385 пар основ) і кодує білок з 3418 аміно-
кислот [53, 61].

BRCA1 та BRCA2 – гени-супресори, які забезпе-
чують негативну регуляцію клітинної проліферації. 
Інактивація обох алелей кожного з них призводить 
до злоякісної трансформації клітини. Ці гени коду-
ють протеїни, що виявляють головним чином у клі-
тинах, які диференціюються, під час G1- і S-фази 
клітинного циклу. Білки цих генів беруть участь у ре-
гуляції проліферації та диференціації різних тканин 
організму, а також у клітинній відповіді на пошкод-
ження ДНК, а саме у репарації гомологічних реком-
бінацій, з’єднанні негомологічних кінців та репара-
ції вирізок нуклеотидів, у регуляції транскрипції. На 
сьогодні ідентифіковано більш ніж 100 різноманіт-
них зародкових мутацій, локалізованих у різних ді-
лянках BRCA1 та BRCA2 [39, 41]. Тип успадкування 
обох генів – аутосомно-домінантний. Дитина має 
50% ймовірність успадкування мутації, коли ця му-
тація наявна в одного з батьків. Через великі розміри 
цих генів тестування мутацій у них досить утруднене. 
Проблемою є також велика кількість (декілька со-
тень) різнорідних мутацій, розсіяних по всій довжині 
генів. І хоча для деяких регіонів встановлені мутації, 
які там найчастіше відзначають, міграція населення 
та міжрегіональні і навіть міжрасові шлюби, що все 
частіше реєструють у розвинених країнах, утрудню-
ють прицільне тестування. Генетичний дефект, що 
передається із покоління у покоління і є фактором 
генетичної схильності до виникнення злоякісного 
росту у носіїв спадкових мутацій, може бути вияв-
лений у клітинах за допомогою сучасних молеку-
лярно-біологічних методів дослідження [18, 21]. Це 
питання — предмет пильної уваги дослідників у ба-
гатьох країнах світу (США, Італія, Англія, Швеція, 
Польща) [26, 38, 46, 53].
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Дисфункції гена BRCA1 належить одне із провід-
них значень у розвитку як спадкового, так і спора-
дичного РМЗ. При спорадичному РМЗ встановле-
но значне зниження експресії мРНК BRCA1, зни-
ження функціональної активності білка, одним із 
механізмів якого є функціональна інактивація гена. 
Асоційовані з пухлиною зміни ДНК в основному 
являють собою делеції та інсерції, що призводять 
до зсуву рамки зчитування, а також до нонсенс-му-
тації (стоп-мутації). Наслідком усіх цих пошкод-
жень ДНК є порушення синтезу протеїну [28, 56]. 
Тумор-супресорна дія BRCA1 у епітелії молочної 
залози полягає також і у прямій взаємодії з аль-
фа-рецепторами естрогенів (α-РЕ) та пригнічен-
ні їх транскрипційної активності через блокування 
ДНК-зв’язуючого елемента. Мутація BRCA1 пору-
шує взаємодію BRCA1 з α-РЕ, внаслідок чого ак-
тивується канцерогенез і посилюється проліфера-
ція клітин РМЗ [59]. Відзначено кореляцію між екс-
пресією BRCA1 і такими параметрами пухлини як 
розмір, стан лімфатичних вузлів та ступінь злоякіс-
ності. Встановлено також, що частіше порушення 
експресії BRCA1 відзначають у протоковому РМЗ 
[45]. Виявлено асоціацію між експресією BRCA1 та 
рівнем стероїдних гормонів [33]. 

Перше повідомлення, в якому представлені ві-
домості про факт сімейного накопичення РМЗ, на-
лежить відомому французькому хірургу Paul Broca і 
опубліковано у 1866 р. Він простежив долю 38 членів 
родини своєї дружини у 5 поколіннях і встановив, 
що 10 із 24 жінок померли внаслідок РМЗ. Пока-
зано, що сімейний анамнез — один із найважливі-
ших факторів схильності до розвитку РМЗ. Вже чіт-
ко доведено, що такий фактор, як наявність у сім’ї 
родичів хворих на РМЗ, значно підвищує ризик 
розвитку даного захворювання. У 1962 р. W. Albano 
і співавтори [23] виділили особливу нозологічну 
одиницю — спадковий РМЗ, у межах якого цілком 
можливе існування різних генетично детермінова-
них форм і синдромів. Автори не виключають також 
існування у популяції двох захворювань: спадкового 
та спорадичного РМЗ. До спадкових форм відносять 
пухлини членів сімей, де були хворі на рак, (кровні 
родичі) і хворих з деякими рідкими синдромами, що 
успадковуються моногенно (онкогенетичні синдро-
ми). Спадкові новоутворення характеризуються ря-
дом характерних ознак. H. Lynch [48] ще у 1984 р. на 
основі вивчення родоводів (деякі з яких включали 
понад 100 родичів) запропонував критерії для виді-
лення спадкового раку у цілому і РМЗ зокрема. Для 
спадкових форм РМЗ характерні такі ознаки: 1) факт 
сімейного накопичення; 2) вертикальна передача за-
хворювання; 3) ранній вік початку захворювання; 4) 
двосторонність або поліфокусність ураження, спе-
цифічні пухлинні асоціації. Факт сімейного нако-
пичення (3 і більше встановлень діагнозу) і ранній 
вік маніфестації захворювання є кардинальними оз-
наками усіх випадків спадкового раку, у тому числі і 
РМЗ [5]. Крім того, для спадкових форм раку харак-

терно виникнення першої, так званої родоначаль-
ної мутації у гермінальних клітинах предка, що за-
безпечує наявність такої мутації у генотипі усіх клі-
тин (як статевих, так і соматичних) нащадків [6, 8]. 
За теорією А. Knudson [42], для злоякісної транс-
формації необхідні щонайменше дві мутації. Але у 
сім’ях із спадковим РМЗ гени здорових родичів без 
клінічних проявів захворювання вже можуть нести 
одну мутацію, оскільки перша мутація відбулася у 
зародкових клітинах. Клітини всіх тканин у такому 
організмі несуть патологічний ген і для маніфеста-
ції РМЗ у соматичних клітинах повинна відбутися 
ще одна мутація. 

Одним із методів встановлення ролі спадкових 
факторів у розвитку новоутворень є клініко-генеа-
логічний метод. Для цього складають і аналізують 
родовід, визначають агрегацію злоякісних пухлин, 
тип спадковості, оцінюють ризик можливого роз-
витку раку у членів родини [5, 13, 15, 20, 21]. Слід за-
значити, що причини сімейної агрегації злоякісних 
пухлин різного генезу можуть бути як генетичними 
(спадкова передача мутантного гена із покоління у 
покоління), так і негенетичними (шкідливі умови 
праці, вплив канцерогенних факторів різної приро-
ди на членів сім’ї). Враховуючи це, клініко-генеа-
логічний аналіз — необхідна ланка для визначення 
родин з агрегацією новоутворень, характеру і при-
чин їх асоціацій. Обчислення результатів клініко-ге-
неалогічного дослідження проводиться за допомо-
гою генетико-математичного аналізу, невід’ємною 
частиною якого є сегрегаційний аналіз [2, 4]. З цією 
метою створюються і впроваджуються комп’ютерні 
програми для аналізу сімей і вивчення епідеміології 
мультифакторних хвороб [5], а також для скринінгу 
родичів тих пацієнтів, які хворіють на рак [1, 9]. Такі 
дослідження дадуть можливість формувати групи 
ризику, проводити селективний скринінг, визнача-
ти долю ризику виникнення онкологічної патології, 
здійснювати індивідуальний підхід на етапі доклініч-
ної діагностики та профілактики раку [3, 11].

Результати дослідженя [7], проведеного у 5 райо-
нах Москви, свідчать, що характер розподілу захво-
рювань у сім’ях відповідає аутосомно-домінантному 
типу успадкування; частка хворих на РМЗ до загаль-
ної кількості членів родини віком 35 років і більше 
наближається до 50%. Відзначена висока частота 
білатерального ураження молочних залоз (17,4%) 
та наявність первинно-множинних злоякісних пух-
лин. Залежно від характеру накопичення РМЗ і пух-
лин інших анатомічних локалізацій у сім’ях пробан-
дів такі родоводи розділені на три групи: 1) сім’ї з 
накопиченням тільки РМЗ (органоспецифічний) — 
25,7%; 2) сім’ї з накопиченням РМЗ, що асоціюєть-
ся з іншими пухлинами жіночої репродуктивної сис-
теми (яєчник, ендометрій) — 27,8%; 3) сім’ї з синд-
ромом Lynch 2 — це накопичення у сім’ях злоякісних 
новоутворень різної локалізації (молочна залоза, 
яєчники, ендометрій, товстий кишечник, шлунок, 
передміхурова залоза) — 46,5%.



ОБЗОР

311О Н К О Л О Г И Я  •  Т.  8  •  №  4  •  2 0 0 6

З генетичної точки зору особливий інтерес ста-
новлять сім’ї хворих на двосторонній (білатераль-
ний) РМЗ, наявність якого більш характерна для 
спадкових форм цього захворювання. У жінок мо-
лодого віку, особливо у 35–40 років, з сімейно обтя-
женим анамнезом двостороннє ураження виявляли у 
17%, у той час як у жінок віком біля 50 років — тіль-
ки у 8% хворих на РМЗ. У середньому двосторон-
ній РМЗ виявляли у 10% сімей з обтяженим на РМЗ 
анамнезом [18].

Встановлено, що успадкування різних клініч-
них форм РМЗ не однакове. У жінок репродуктив-
ного віку становить 62,4 ± 6,9%, що у 1,6 раза вище 
ніж у жінок в постменопаузальний період — 39,1 ± 
7,1%. На основі різних коефіцієнтів успадкування, 
що отримали для пре- та постменопаузального РМЗ, 
висловлено припущення, що ці форми захворюван-
ня генетично гетерогенні. Отримані у подальшому 
дані показали, що пременопаузальний РМЗ є більш 
генетично обтяженим по відношенню до постмено-
паузального раку [8].

Нові досягнення молекулярної біології та генети-
ки підтвердили значення клініко-генеалогічних до-
сліджень у хворих онкологічного профілю. Виявити 
носіїв дефектного алеля антионкогена, для яких ри-
зик виникнення злоякісної пухлини становить май-
же 100% дозволяють молекулярно-генетичні мето-
ди, що широко впроваджуються у клінічну практи-
ку. При цьому група індивідуумів, які потребують 
обов’язкового тестування, практично може обме-
житись родичами І та ІІ ступеня спорідненості тих 
пацієнтів, у яких у генотипі встановлена наявність 
мутованого ракового гена [37]. 

Методи молекулярної біології, зокрема поліме-
разна ланцюгова реакція (ПЛР), дають можливість 
виявляти навіть одну малігнізовану клітину в ото-
ченні більш ніж 10 000 нормальних [27, 37]. Однак 
проведення ПЛР для виявлення наявності мутації в 
BRCA1/2 у родичів пробандів є процесом коштов-
ним і досить складним [29]. Це пов’язано з великим 
розміром генів BRCA1 та BRCA2 і з тим, що мута-
ція може бути локалізована у будь-якому місці цих 
генів. Тому проведення цього аналізу в Україні ро-
дичам пробанда у практичній медицині здебільшого 
не реальна, у зв’язку з чим слід проводити активний 
пошук нових критеріїв, що будуть характеризувати 
спадковий і неспадковий РМЗ. Дослідження такого 
напрямку зараз проводять і у багатьох країнах сві-
ту, де перевагу віддають методам, що характеризу-
ють біологічні особливості пухлини і більш доступ-
ні у клінічній практиці. 

Дослідження біологічних характеристик спора-
дичного та спадкового РМЗ, проведені рядом ав-
торів, виявили їх деякі особливості. Це насамперед 
стосується гістологічного типу пухлин, ступеня їх 
диференціювання, розміру, гормонального стату-
су пухлини тощо [34, 43, 44, 47]. Так показано, що 
за гістологічним типом РМЗ, зумовлений мутацією 
гена BRCA1, частіше медулярний або атипово-ме-

дулярний [58, 63]. Результатами дослідження, у яке 
увійшла група з 244 хворих на спадковий РМЗ, по-
казано, що характерним типом є інфільтративний 
РМЗ, інші типи пухлин виявляють значно рідше 
(92,39 і 7,61% відповідно); у групі хворих із спора-
дичним РМЗ показники становили 70,76 і 29,24% 
відповідно [8]. За даними [54] при спадковому РМЗ 
пухлини мають нижчий ступінь диференціювання, 
ніж при спорадичному. Французькими дослідни-
ками встановлено, що у хворих на спадковий РМЗ 
третій ступінь злоякісності пухлини виявлений у 
57% пацієнток, у пацієнтів із спорадичним РМЗ — 
лише у 27% [59]. 

Результати дослідженнь мітотичного режиму у 
пухлинах різного генезу показали не тільки підви-
щення мітотичного індексу як показника кількості 
клітин, що діляться, але значну кількість і великий 
спектр патологічних мітозів у них [24, 41]. Ці міто-
зи можуть бути пов’язані з порушеннями структури 
і функції хромосом, мітотичного апарата клітини і 
є джерелом генетичного дисбалансу пухлинної по-
пуляції, який корелює із ступенем диференціюван-
ня новоутворень [43]. Мітотичний індекс — важли-
вий біологічний показник, що характеризує пухлину 
і визначає характер клінічного перебігу захворюван-
ня. За даними цієї ж групи вчених найвищі показни-
ки мітотичного індексу виявлені у пухлинах хворих 
на спадковий РМЗ порівняно з пацієнтами із спо-
радичним РМЗ (72 та 36% відповідно). 

Відомо, що на перебіг РМЗ істотно впливає вік 
початку захворювання. Результатами досліджень [7] 
показано, що частота РМЗ значно зростає у хворих 
віком 30–39 років, досягаючи максимуму у пацієн-
тів віком 40–49 років, при цьому відзначають дво-
горбу криву розподілу з другим максимумом у 60–
69 років. Рядом дослідників [43, 49, 58] також від-
значено, що спадковий РМЗ характеризується більш 
ранньою маніфестацією. За даними цих авторів вік 
маніфестації РМЗ коливається у середньому від 37 
до 46 років. При спорадичному РМЗ цей показник 
за даними досліджень тих же авторів становить від 
45 до 52 років. Інша особливість спадкового РМЗ — 
початок захворювання у більш ранньому віці у кож-
ному подальшому поколінні. Більш ранній серед-
ній вік маніфестації раку відзначено у третьому по-
колінні членів сімей порівняно з першим і другим 
поколінням. Це характерна ознака для багатьох до-
мінантних спадкових хвороб і хвороб із спадковою 
схильністю [18].

Згідно з деякими даними пухлини при спадково-
му РМЗ більші за розміром, ніж пухлини при спо-
радичному РМЗ. Група вчених з Curie Breast Cancer 
Group (Париж, Франція) у 2000 р. провела порів-
няльний аналіз характеристики пухлин 183 пацієн-
ток з РМЗ. У пацієнтів із спадковим РМЗ середній 
діаметр пухлин становив 36 мм, а у хворих із спора-
дичним РМЗ — у середньому 28 мм [46]. У пухли-
нах при спадковому РМЗ частіше відсутні рецеп-
тори естрогенів і прогестерону (РЕ і РП) порівня-
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но із пухлинами при спорадичному раку [59]; це ж 
підтверджують і вчені з Curie Breast Cancer Group 
[44]. За даними їх досліджень, РЕ-позитивний ста-
тус мали 32% хворих на спадковий і 63% хворих на 
спорадичний РМЗ. Позитивний РП-статус відзна-
чено у 35% пацієнтів із спадковим і у 72% — із спо-
радичним РМЗ. Згідно з даними дослідження бри-
танських вчених [55], тільки у 10% хворих на РМЗ з 
BRCA1-мутацією позитивний РЕ-статус у пухлині, 
порівняно з хворими на спорадичний РМЗ, де цей 
показник становив 65%. Стосовно хворих з BRCA2-
мутацією, то кількість пухлин з позитивним РЕ-ста-
тусом у них становить 66%. За даними голандських 
вчених [61] позитивний РЕ-статус виявлений у пух-
линах 36% хворих з мутацією BRCA1 та у 93% — з му-
тацією BRCA2 порівняно з 65% при спорадичному 
РМЗ. РП виявляли у 30% хворих з мутацією BRCA1 
та у 100% — з мутацією BRCA2 проти 66% при спо-
радичному РМЗ. Протилежні дані наводять інші до-
слідники. Так, згідно з дослідженями вчених з Росії 
у хворих на спадковий РМЗ виявлено більш висо-
кий рівень рецепторів стероїдних гормонів у пухли-
нах порівняно з хворими на спорадичний РМЗ (36,9 
проти 29,06%) [8].

Одна з найважливіших характеристик будь-якої 
пухлини — здатність до метастазування у регіонар-
ні лімфатичні вузли або віддалені від пухлини орга-
ни. За даними [53] регіонарні лімфатичні вузли при 
спадковому РМЗ уражуються частіше, ніж при спо-
радичному. Протилежні дані отримані у досліджен-
ні [59]: у хворих на спадковий РМЗ метастази у регіо-
нарні лімфатичні вузли виявляли у 30 проти 40% — 
у хворих із спорадичним РМЗ. Щодо віддалених 
метастазів у хворих із спадковим РМЗ, ряд вчених 
висловлює думку, що здатність метастазувати гема-
тогенно і спричиняти цим появу віддалених мета-
стазів при спадковому РМЗ більша, ніж здатність до 
метастазування у регіонарні лімфатичні вузли лім-
фогенним шляхом [50]. Отже, властивість пухлини 
спричиняти ранні віддалені метастази при спадко-
вому РМЗ може нівелювати прогностичне значен-
ня наявності чи відсутності метастазів у регіонар-
них лімфатичних вузлах [33].

Важливою характеристикою клінічного перебі-
гу злоякісних захворювань вважається виживаність 
хворих. За даними російських онкологів 5-річна ви-
живаність хворих із спадковим РМЗ вища, ніж хво-
рих із спорадичним [8, 7]. Протилежні дані отримані 
у дослідженнях вчених із Західної Європи [44, 62]. 
Результатами робіт цих дослідників показано, що 
мутації у генах BRCA1 та BRCA2 є незалежним фак-
тором, що негативно впливає на тривалість життя 
хворих на РМЗ. Дані щодо гіршої виживаності у хво-
рих із спадковим РМЗ отримані у дослідженні [59]: 
5-річна виживаність при спадковому РМЗ — 80%, 
при спорадичному — 91%. Вважають [53, 56], що ви-
живаність хворих із спадково зумовленим захворю-
ванням залежить від певних особливостей імунітету 
осіб — носіїв мутації у генах BRCA1 та BRCA2.

Відчутний прогрес у діагностиці та покращанні 
раннього виявлення РМЗ, а також можливість ди-
ференціювання спадкової та спорадичної форми 
цієї патології захворювання на молекулярному рів-
ні є передумовою до визначення раціональних під-
ходів у лікуванні. Здатність пухлини реагувати на той 
чи інший вид терапії також буде визначатися її біо-
логічними особливостями. У публікаціях останніх 
років з’явилися дані, що чутливість до хіміопрепа-
ратів певних груп хворих на спадковий РМЗ відріз-
няється від такої у хворих на спорадичний РМЗ [40]. 
Насамперед це може бути пов’язано з функціями 
протеїну, що кодується геном BRCA1 і відповідає за 
репарацію ДНК при її пошкодженні (у тому числі 
і хіміотерапевтичними сполуками) та за регуляцію 
клітинного циклу [35]. Це у першу чергу стосуєть-
ся препаратів, що пошкоджують ДНК (найчастіше 
алкілуючі сполуки) та препаратів, які впливають на 
веретено поділу клітини під час мітозу (таксани та 
алкалоїди барвінка) [30, 64]. Результатами експери-
ментальних досліджень встановлено, що стовбурові 
клітини мишачих ембріонів із пошкодженим геном 
BRCA1 більш чутливі до мітоміцину, препаратів пла-
тини (карбоплатину та оксаліплатину) і препаратів, 
що впливають на топоізомеразу І (іринотекан, то-
потекан), ніж клітини дикого типу з неушкодженим 
BRCA1. При цьому чутливість до препаратів з гру-
пи антиметаболітів (флуороурацил) в ембріональ-
них клітинах з ушкодженим BRCA1 не була змінена 
[52]. При лікуванні хворих на РМЗ визначне місце 
належить також і гормональній терапії. Проте чут-
ливість до гормональної терапії відзначають не завж-
ди. За даними багатьох дослідників висока експресія 
РЕ є позитивною прогностичною ознакою, навпа-
ки, низька експресія РЕ може бути причиною роз-
витку резистентності [55]. 

Таким чином, згідно з даними літератури, між 
спадковою та спорадичною формою РМЗ існують 
генетичні відмінності, що зумовлюють відмінності 
біологічних властивостей цих пухлин, які до тепе-
рішнього часу остаточно не з’ясовані. Не дивлячись 
на те, що кількість хворих на спадковий РМЗ знач-
но менша порівняно з кількістю хворих на спора-
дичний, ці хворі потребують особливої уваги. Крім 
того, ризик захворіти на РМЗ серед близьких ро-
дичів таких хворих протягом життя може досягати 
50%. Оскільки біологічні характеристики пухлини 
зумовлюють застосування певних схем лікування, 
то і підходи до терапії хворих на спадковий РМЗ 
повинні відрізнятися від загальноприйнятих. Вра-
ховуючи факт, що до цього часу в Україні не прово-
дилось досліджень щодо біологічних особливостей 
спадкових і спорадичних РМЗ та розробки підходів 
до проведення відповідної терапії хворих залежно 
від обтяженості родоводів, питання дотепер зали-
шається актуальним і перспективним. 

Все вище зазначене свідчить про необхідність 
проведення клініко-генеалогічних досліджень для 
визначення спадкового компонента схильності до 
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виникнення пухлин з метою розробки індивідуаль-
ного підходу до проведення оптимальних схем ліку-
вання хворих на РМЗ, у розвитку якого встановле-
ний фактор спадковості.
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GENEALOGICAL AND BIOLOGICAL 
FEATURES OF HEREDITARY BREAST 
CANCER

I.O. Datsyuk, N.V. Boroday

Summary. The review gives information about the 
clinical and genealogical researches of patients with 
breast cancer (BC). The main data on BRCA1 and 
BRCA2 genes and their role in development of BC as 
well as the biological features of hereditary and sporadic 
BC are presented.

Key Words: hereditary breast cancer, clinical and 
genealogical analysis, biological features, BRCA1 
and BRCA2 genes.
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