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Рак молочної залози (РМЗ) займає одне з перших 
місць у захворюваності жінок злоякісними пухлина-
ми; в усьому світі частота РМЗ має тенденцію до зрос-
тання. Згідно з даними Національного канцер-реєстру 
України [13], інтенсивний показник захворюваності в 
2009 р. — 19,6%, показник захворюваності на 100 тис. 
населення — 33,5. Захворюваність на РМЗ має 2 піки: 
1-й припадає на вікову групу 40–45 років (пременопа-
узальний РМЗ), 2-й — після 50–55 років (постменопа-
узальний РМЗ). Вважають [9], що ризик захворіти на 
РМЗ після 65 років у 150 разів перевищує такий у осіб 
молодших 30 років. В Україні захворюваність на РМЗ 
жінок у віці 40–45 років становить 61,4, у віці 50–55 ро-
ків — 120,0 осіб на 100 тис. населення. Смертність у цих 
вікових групах становить 17,2 та 49,7 відповідно. Остан-
нє можна пояснити тим, що жінки похилого віку, хворі 
на РМЗ, звертаються у спеціалізовані лікувальні устано-
ви, коли захворювання має розповсюджений характер. 
Демографічні зміни у сучасному суспільстві, які прояв-
ляються «постарінням» населення, підвищують акту-
альність проблеми діагностики і лікування РМЗ у хво-
рих похилого віку.

Вважають [29], що поняття «похилий вік» має 
ґрунтуватися швидше на фізіологічній еволюції, ніж 
на хронологічному віці. Згідно з класифікацією, яка 
прийнята Європейським регіональним бюро ВООЗ 
(Київ, 1963), похилий вік — від 60 до 74 років, старе-
чий — від 75 до 89, від 90 і старші — вік довгожителів. 
У клінічній онкології до людей похилого віку відно-
сять пацієнтів від 70 років і старших. 

Для оцінки і прогнозу перебігу РМЗ використо-
вують традиційні критерії: розмір пухлини, форму 
та темп її росту, локалізацію в молочній залозі, на-
явність регіонарних і віддалених метастазів, гістоло-
гічний тип і ступінь диференціювання. Для оцінки 
біологічної агресивності РМЗ зараз враховують бага-
то різних чинників: експресію рецепторів до естро-
генів, прогестерону та епідермального фактору рос-
ту (ЕФР); p-53, Ki-67, bcl-2 , секрецію Ps2-протеїну, 
рівень катепсину D, ЕФР, активність ангіогенезу та 
інші [16]. Найбільш вивченими факторами прогнозу 
є рецептори до естрогенів та прогестерону (РЕ, РП), 
а також рецептор ЕФР-HER/2neu, методики визна-

чення яких вже знайшли стандартне застосування 
в клініці [4, 6, 10, 17].

Останнім часом широкого використання набуває 
молекулярно-генетична класифікація РМЗ, яка по-
єднує в собі молекулярно-біологічні та генетичні ха-
рактеристики пухлини [40, 65, 71]. Усі пухлини мо-
лочної залози за молекулярно-біологічними харак-
теристиками ділять на 2 великі групи: люмінальний 
і базальний тип. Базальний тип, або тричі негатив-
ний, РМЗ характеризується негативним рецептор-
ним (РЕ-, РП-, HER-2/neu-) статусом і є найбільш 
несприятливим варіантом щодо прогнозу загальної 
та безрецидивної виживаності. Пухлини люміналь-
ного підтипу А мають позитивний статус рецепторів 
стероїдних гормонів і негативний HER-2/neu-статус 
(РЕ+, РП+, HER-2/neu-). При цій формі РМЗ має 
місце більш сприятливий перебіг і прогноз [4]. Лю-
мінальний підтип В характеризується позитивним 
HER-2/neu-статусом і будь-яким статусом рецепторів 
стероїдних гормонів і є менш сприятливий відносно 
прогнозу. Пухлини з люмінальним підтипом А часті-
ше зустрічаються у хворих похилого віку, а базальний 
тип — у більш молодих пацієнток [4, 20]. За результата-
ми 15-річного спостереження в США хворих на РМЗ, 
виявили, що існують відмінності в етіології, морфоло-
гії, а також молекулярно-біологічні особливості пух-
лин у пацієнток молодого і похилого віку. Визначен-
ня впливу молекулярно-біологічних особливостей на 
клінічний перебіг РМЗ у хворих пременопаузально-
го та постменопаузального віку дало можливість про-
гнозувати клінічний перебіг захворювання та відпо-
відь на гормональну й хіміотерапію (ГТ, ХТ) у кожної 
пацієнтки [25, 34, 41]. 

Розмір пухлини є важливим фактором, за допо-
могою якого можна прогнозувати перебіг захворю-
вання та оцінювати його агресивність: чим більша за 
розміром первинна пухлина, тим гірший перебіг за-
хворювання. Слід зауважити, що цей показник має 
прогностичне значення [37] навіть серед пацієнток 
із пухлинами, розмір яких становить 1 см і менше. 
Було показано [34, 43, 45, 59, 64], що більші за роз-
міром пухлини частіше виявляють у групі пацієнток 
похилого віку. Але в інших (хоча і менш численних) 
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дослідженнях [43, 70] не виявлено суттєвих відмін-
ностей у розмірах пухлин хворих різних вікових груп.

Гістологічний тип. Перебіг злоякісного захворю-
вання чи не найбільшою мірою залежить від морфо-
логічних характеристик пухлини. Відомо, зокрема, що 
інвазивний часточковий РМЗ рідше метастазує у по-
рівнянні з інвазивним протоковим; медулярний РМЗ 
також має більш сприятливий прогноз у порівнянні з 
інвазивним протоковим РМЗ [25, 42]. При аналізі гіс-
тологічного типу РМЗ у хворих похилого віку було по-
казано, що протоковий рак зустрічається частіше у па-
цієнток похилого віку, ніж у пацієнток молодого віку 
[57, 64]. За іншими відомостями [59, 67, 70], у групах 
хворих похилого віку й більш молодих не виявлено 
відмінностей щодо розподілу за гістологічним типом 
РМЗ. Отже, однозначної відповіді про переважання 
того чи іншого гістологічного типу РМЗ у хворих різ-
них вікових груп дотепер немає.

Статус регіонарних лімфатичних вузлів (РЛВ). Од-
нією з найважливіших характеристик пухлин є на-
явність метастазів в РЛВ або віддалених від пухли-
ни органах: із збільшенням кількості РЛВ, уражених 
метастазами, знижується безрецидивна та загаль-
на виживаність [19, 46, 47]. У більшості досліджень 
[51, 57, 64] показано, що у хворих похилого віку час-
тіше виявляють уражені метастазами РЛВ. Але існу-
ють повідомлення [59], що кількість хворих на РМЗ 
з метастазами в РЛВ у віці до 67 років і більше 67 ро-
ків була однакова. 

Рецептори стероїдних гормонів. Виникнення 
РМЗ — багатостадійний процес, в якому є фази іні-
ціації та промоції [5, 8]. При розвитку РМЗ промоція 
пов’язана з дією стероїдних гормонів — естрогенів 
[5, 8], основним джерелом яких у репродуктивному 
віці є яєчники та наднирники, а в постменопаузаль-
ному — жирова тканина. Показано, що для нормаль-
ного клітинного поділу та диференціювання, розви-
тку та функціонування молочної залози необхідна 
узгоджена дія естрогенів, андрогенів, прогестинів, 
глюкокортикоїдів, тропних гормонів гіпофізу, інсу-
ліну [53]. На сьогоднішній день основною гіпотезою 
щодо механізму впливу гормонів на клітини РМЗ є: в 
естроген-позитивних пухлинах естрогени підсилю-
ють клітинну проліферацію, що веде до збільшення 
кількості помилок при реплікації ДНК [73]. Відомо, 
що пухлини молочної залози, які містять один або 
обидва рецептори стероїдних гормонів (РЕ, РП), ма-
ють більш сприятливий клінічний перебіг, ніж ре-
цептор-негативні [27, 23, 36]. Існує кореляція між 
експресією рецепторів стероїдних гормонів у пух-
линах і менопаузальним статусом хворих на РМЗ. 
Найвищий рівень РЕ та РП спостерігали у хворих у 
віці більше 60 років [6, 11, 12, 43, 45, 55, 64, 68, 69]. 
Але є дослідження, в яких не виявлено відмінностей 
щодо рецепторного статусу пухлин у жінок похило-
го віку та більш молодих пацієнток із РМЗ [61, 67]. 
Загалом, більшість дослідників вважають, що у хво-
рих похилого віку частіше спостерігають естроген-
позитивні пухлини, ніж у більш молодих пацієнток.

Антиген НЕR-2/neu — трансмембраний тирозин-
кіназний рецептор ЕФР є важливим прогностич-
ним фактором для РМЗ [22, 66]. При РМЗ ампліфі-
кація відповідного гена та/або гіперекспресія білка 
HER-2/neu виявляється в 20–40% випадків та асо-
ціюється з поганим прогнозом як за наявності ре-
гіонарних метастазів, так і за їх відсутності [3, 14]. 
Крім того, експресія НЕR-2/neu відіграє важливі-
шу роль, ніж інші фактори, у прогнозі та терміні ви-
никнення рецидивів РМЗ. Також відомо, що пухли-
ни з гіперекспресією НЕR-2/neu мало реагують на 
ГТ, але чутливі до ХТ певними препаратами [28]. 
Хоча гіперекспресія НЕR-2/neu приблизно в 50% 
випадків РМЗ асоціюється з РЕ+ фенотипом пух-
лини, відзначають низьку ефективність антиестро-
генової терапії у таких пацієнток [28, 62]. Виявлено 
значну кореляцію між збільшенням кількості копій 
НЕR-2/neu, рецидивом хвороби та низькими показ-
никами виживаності у хворих молодших 65 років. Гі-
перекспресія НЕR-2/neu частіше зустрічається у па-
цієнток більш молодого віку, чим можна пояснити 
більш агресивний перебіг захворювання. У старших 
вікових групах хворих на РМЗ більше пухлин з від-
сутністю НЕR-2/neu [7, 12, 26]. Водночас не вияв-
лено зв’язку між ампліфікацією НЕR-2/neu та віком 
хворих на РМЗ. Незважаючи на велику кількість до-
сліджень, які оцінюють вплив порушень НЕR-2/neu 
на перебіг РМЗ, питання щодо його прогностич-
ної значимості у хворих похилого віку залишаєть-
ся відкритим.

Супутня патологія також впливає на перебіг захво-
рювання, а у людей похилого віку вона зустрічаєть-
ся частіше. У хворих на РМЗ похилого віку перева-
жають захворювання органів серцево-судинної сис-
теми, печінки та жовчного міхура, опорно-рухового 
апарату, порушення вуглеводного обміну. Виявлено 
деякі ендокринно-обмінні особливості, на тлі яких 
розвивається РМЗ в молодому (38–47 років) й у по-
хилому (51–72 роки) віці [2]. У хворих похилого віку 
частіше спостерігають діабет, ожиріння, гіпертензію і 
гінекологічні розлади, у той час як у хворих молодшо-
го віку в анамнезі частіше зустрічаються доброякісні 
пухлини та гіперплазії молочної залози, кісти яєчни-
ка та пухлини інших органів [38, 39]. У дослідженні 
[18] показано, що 24% пацієнток похилого віку страж-
дали на ожиріння, 18% — на гіпертонічну хворобу, у 
8% спостерігали комбінацію цих захворювань; цу-
кровий діабет 2-го типу виявляли у 7%, а його ком-
бінацію з гіпертонічною хворобою — у 3% випадків. 
Подібні дані наведено і в інших публікаціях [13, 67].

Останнім часом увагу дослідників привертає ме-
таболічний синдром (МС). Це обумовлено з одного 
боку значним поширенням даного симптомокомп-
лексу в популяції (переважно серед осіб похилого 
віку), а з іншого тим, що МС може бути фактором 
ризику розвитку ряду онкологічних захворювань, у 
тому числі і РМЗ. Частота виникнення МС у хворих 
похилого віку становить 56% [24]. МС включає цен-
тральне ожиріння, цукровий діабет, порушення лі-
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підного обміну, артеріальну гіпертензію [1]; пригні-
чує імунологічну реактивність, протипухлинну ре-
зистентність, супроводжується більш вираженими 
ушкодженнями ДНК, впливає на процеси ангіоге-
незу та метастазування, а також на індукцію додат-
кової, асоційованої з порушенням вуглеводного об-
міну, коморбідності, включаючи серцево-судинну 
і ниркову патології [44, 48]. Ожиріння розглядають 
як фактор ризику розвитку РМЗ, а також одну з го-
ловних причин порушення репродуктивної систе-
ми у жінок [60]. Відомо, що жирова тканина вико-
нує не тільки фізіологічні функції (зберігання енер-
гії, регуляція теплообміну та захист), а й виступає як 
своєрідна залоза, бере участь у ауто-, пара- та ендо-
кринній регуляції, проліферації клітин [50]. Адипо-
цити секретують велику кількість речовин, дія яких 
обумовлює різні біологічні ефекти, у тому числі по-
тенційно канцерогенні. Зокрема, у жировій тканині 
відбувається утворення та обмін стероїдних гормо-
нів [54] за рахунок дії ферментів: ароматази, деяких 
гідроксистероїддегідрогеназ та стероїд-5α-редуктаз. 
Найбільш вагомою є роль ароматази в період мено-
паузи, коли продукція естрогенів та прогестерону в 
яєчниках суттєво знижується. Було продемонстро-
вано також, що лептин сприяє розвитку РМЗ у жі-
нок з ожирінням шляхом збільшення рівня естроге-
нів у тканині молочної залози [50]. У хворих на РМЗ 
наявність МС може погіршувати прогноз та перебіг 
захворювання [21].

Важливу роль у перебігу та прогнозі відіграють ан-
тропометричні показники, які вказують на певні функ-
ціональні та метаболічні особливості організму. При 
цьому, на відміну від багатьох функціональних показни-
ків, які можуть зазнавати значних коливань навіть про-
тягом доби, антропометричні параметри мають більшу 
стабільність. У цьому плані вони є інформативними 
для характеристики метаболічних особливостей орга-
нізму. Одним із таких показників є великий плід. На-
родження великого плоду розглядають як ознаку ран-
ніх ендокринно-обмінних порушень (зокрема знижен-
ня толерантності до вуглеводів і гіперінсулінемії), що 
призводить надалі до формування умов, які сприяють 
розвитку злоякісних пухлин. Пологи великим плодом 
(масою більше 4,0–4,5 кг) належать до критеріїв, за до-
помогою яких можна виявляти переддіабетичний стан. 
Наявність пологів великим плодом в анамнезі частіше 
відзначають у жінок, що захворіли на РМЗ у постме-
нопаузальному віці [2]. Крім того, доведено, що наяв-
ність надлишку маси тіла погіршує прогноз у хворих на 
РМЗ. Отже, цілком ймовірним є безпосередній, через 
надлишок маси тіла, вплив метаболічних порушень (у 
тому числі гіперінсулінемії, гіперліпідемії та ін.) на ви-
никнення, перебіг та прогноз РМЗ у цього контингенту.

ЛІКУВАННЯ

Враховуючи, що хворі похилого віку мають цілий 
ряд клінічних та біологічних особливостей, діагнос-
тична та лікувальна тактика повинна бути строго ін-
дивідуалізована з урахуванням останніх та наявнос-

ті супутньої патології. Рекомендації щодо лікування 
таких хворих суперечливі — від максимально ради-
кального підходу до вкрай стриманого [14, 15, 18, 32]. 
Хірургічне, променеве, хіміотерапевтичне лікування 
або комбінації цих методів застосовують залежно від 
ступеня поширеності РМЗ. При хірургічному ліку-
ванні у хворих похилого віку найчастіше проводять 
органозберігаючі операції [35, 64, 67]. Це обумовле-
но, у першу чергу, наявністю супутньої патології, яка 
впливає на перебіг післяопераційного періоду [52, 72].

Традиційно ГТ частіше застосовують у жінок стар-
ших 35 років. Так, у жінок у віці 36–40 років ГТ за-
стосовували у 7,4% випадків; 41–45 років — у 14,9%; 
45–50 років — у 20,1%, тоді як молоді жінки частіше 
одержують ХТ або ХТ разом з ГТ [56, 30, 33].Однак ХТ 
набуває все більшого застосовування й у хворих похи-
лого віку [31]. Арсенал хіміотерапевтичних препара-
тів, яким сьогодні озброєні онкологічні лікувальні за-
клади, дозволяє диференційно підійти до лікування. З 
метою максимально ефективної терапії необхідно вра-
ховувати декілька ключових моментів: стан хворого, 
біологічні особливості пухлини та механізм дії проти-
пухлинного препарату.

Отже, на теперішній час більшості хворих похилого 
віку проводять органозберігаючі операції та застосову-
ють ГТ, меншою мірою — ад’ювантну поліхіміотерапію. 
Це обумовлено, насамперед, наявністю супутньої па-
тології, а також біологічними особливостями пухлини.

Виживаність хворих є важливою характеристи-
кою клінічного перебігу захворювання. На конфе-
ренції ASCO у 2001 р. повідомлялося [37], що 5-річ-
на виживаність хворих віком 75 років і старших була 
достовірно нижча, ніж у більш молодих пацієнток 
при ранніх стадіях РМЗ, але не було виявлено від-
мінностей щодо цього показника при III–IV стадії 
захворювання. Автор пояснював високу смертність 
у літніх пацієнток застосуванням менш інтенсив-
них методів локального лікування і неадекватною 
ХТ, оскільки у цій групі проведенню лікувальних 
заходів у повному обсязі заважає супутня патологія.

Аналіз 5-річної виживаності хворих похилого віку 
залежно від обсягу оперативного втручання пока-
зав, що 5-річна виживаність після мастектомії з пах-
вовою лімфаденектомією становила 46%, після мас-
тектомії — 60%, а серед неоперованих хворих даний 
показник становив 45% [16]. За наявності метастазів 
в РЛВ (Т1-3 N1 М0 ) виживаність після радикальної 
мастектомії становила 56%, а серед неоперованих 
хворих — 45%. Встановлено, що у хворих 70 років і 
старших за відсутності метастазів у РЛВ 5- та 10-річна 
виживаність суттєво не відрізняється при оператив-
ному лікуванні та при застосуванні тільки ГТ [2, 63].

При дослідженні 5-річної виживаності залежно 
від віку показано, що при I стадії захворювання у гру-
пах хворих 50–64 років вона становила 94,8%; 65–74 
років — 95,1%; 75–84 років — 93,6%; 85 років і стар-
ших — 82,0%; при II стадії — 82,5; 80,8; 79,1 і 68,5% 
відповідно; при III стадії — 58,4; 55,1; 53,7 і 34,5% від-
повідно; при IV стадії — 20,6; 15,6; 20,7 і 24,9% від-
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повідно. Отже, виживаність хворих при I–III стадії 
РМЗ знижувалася із збільшенням віку, при IV стадії 
подібного феномену не виявлено. Автор пояснює такі 
результати зниженням обсягу хірургічного лікуван-
ня та менш інтенсивними схемами ХТ. 

У деяких дослідженнях для характеристики перебігу 
захворювання використовують такі поняття, як «спо-
стережувана» та «очікувана» виживаність. Спостережу-
вана виживаність — співвідношення кількості хворих, 
що пережили контрольний строк, до хворих, взятих до 
спостереження; виражається у відсотках. Слід зауважи-
ти, що спостережувана виживаність розраховується не-
залежно від причини смерті хворого, у зв’язку із чим ві-
дображує динаміку загальної летальності.  Очікувана ви-
живаність визначається за таблицею дожиття залежно 
від статі, віку, місця проживання та дати встановлення 
діагнозу [49]. На основі бази даних SEER досліджува-
ли [43, 49, 51] спостережувану та очікувану виживаність 
у різних вікових групах (50–70 років) хворих на РМЗ, 
враховуючи розмір пухлини та стан РЛВ. Спостережу-
вана виживаність поступово наближувалася до очіку-
ваної у віці 70 років, а у віковій групі 70–74 років спо-
стережувана та очікувана виживаність були однакови-
ми [49, 51]. У пацієнтів віком 75 років або старших без 
метастазів у РЛВ і/або з пухлинами до 2 см спостережу-
вана виживаність перевищувала очікувану. У хворих з 
метастатично ураженими РЛВ спостережувана вижива-
ність була нижчою, ніж очікувана, хоча відмінність між 
ними поступово зменшувалася із збільшенням віку па-
цієнток. Відносна 8-річна виживаність у хворих похи-
лого віку з 1–3 ураженими РЛВ зростала з віком. При 
дослідженні бази даних Сан-Антоніо [58] було відміче-
но, що для пацієнток без метастазів у РЛВ 5-річна спо-
стережувана виживаність у віці 55–64 років становила 
90,0%; 65–74 років — 95,0%; 75–84 років — 85,0%, 85 
років і старших — 74,0%. Спостережувана виживаність 
для пацієнток з метастазами в РЛВ була завжди ниж-
чою, ніж очікувана. Таким чином, за даними різних до-
сліджень, результати виживаності хворих на РМЗ по-
хилого віку неоднозначні. Це можна пояснити тим, що 
при аналізі виживаності в різних вікових групах врахо-
вуються не всі фактори, які впливають на цей показник.

ВИСНОВКИ

1. Провівши аналіз даних літератури стосовно 
клінічних та біологічних особливостей РМЗ у хво-
рих похилого віку, можна зробити висновок, що 
дотепер відсутня одностайна точка зору щодо цієї 
проблеми, хоча більшість дослідників схиляється до 
думки про менш агресивний перебіг захворювання 
у цієї категорії пацієнток порівняно з пацієнтками 
молодшого віку. 

2. Оскільки все більшу увагу привертає МС, час-
тота виникнення якого у людей похилого віку сягає 
56%, необхідно враховувати і його вплив на перебіг 
РМЗ, в зв’язку з чим треба спрямовано оптимізува-
ти існуючі стандарти лікування цього контингенту . 
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CLINICAL AND BIOLOGICAL FEATURES 

IN ELDERLY PATIENTS WITH BREAST 

CANCER

S.M. Gribach, N.V. Boroday, V.F. Chekhun.

Summary. The literature of the clinical characteristics 
and biological features of tumors in elderly patients with 
breast cancer (BC) is reviewed. The relevance of role of 
metabolic syndrome for current and prognosis of BC is 
shown. The methods of these patient treatmets and sur-
vival were analyzed also. 

Key words: breast cancer, elderly patients, clinical 
and biological features, metabolic syndrome.
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