
Відвідай мамолога –
збережи життя!

15 ЖОВТНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З РАКОМ ГРУДЕЙ



Семиглазов В.В. Рак молочной железы / 
В.В.Семиглазов. – М.: МЕДпресс- информ, 2009. – 176 

Основна частина монографії "Рак молочної
залози" присвячена сучасним принципам локального 
і системного лікування раку молочної залози.

Великий розділ книги займають глави, що
описують найбільш ефективні методи скринінгу та 
діагностики злоякісних пухлин молочної залози. 
Розглянуто особливості клінічної та 
інструментальної діагностики при неінвазивних і 
інвазивних формах раку молочної залози…



Семиглазов В. Ф. Ранняя диагностика
опухолей молочной железы / В.Ф.Семиглазов. -

У книзі коротко викладені відомості з анатомії та 
фізіології молочної залози, вітчизняна та міжнародна
клінічна та гістологічна класифікація. Розглянуто
методи ранньої діагностики передпухлинних
захворювань і раку молочної залози: клінічної, 
рентгеномаммографіі, комп'ютерної
томомаммографіі та ін.



Розин Д. Л. Опухоли молочных протоков / Д. Л.
Розин. – 1989. – 376 с.

У книзі розглянуто аспекти діагностики і 
лікування внутрішньопротокових захворювань 
молочної залози, що проявляються виділенням з 
соска як при відсутності прощупуємої пухлини, 
так і в разі виявлення пальпованих утворень



Практическая маммология / Под ред. М. И.
Давыдова, В. П. Летягина. – М.: Практическая
2007. – 272 с.

У книзі представлені сучасні відомості з 
епідеміології, факторів ризику, біологічними
особливостями раку молочної залози. Визначено
показання до хірургічного, комбінованого і 
комплексного методів лікування в залежності від 
стадії хвороби, основних прогностичних критеріїв, 
імунологічного, рецепторного статусу і супутніх
захворювань. Особливе місце займають питання
так званої консервативної хірургії і їх роль і місце в 
комбінованому і комплексному лікуванні ...



Онкомаммология / Под ред. В. А. Хайленко, Д. В. 
Комова. - М.: МЕДпресс-информ, 2015. – 328 с.: ил. 

У книзі представлено дані літератури із
статистики, епідеміології, факторів ризику, 
діагностики, лікування, профілактики та реабілітації
хворих на рак молочної залози. Висвітлено
результати новітніх наукових досліджень, 
представлені сучасні практичні рекомендації з 
діагностики та лікування раку молочної залози.



Клиническая онкогинекология / Под ред. В. П.
Козаченко. – М.: Бином, 2016. – 424 с.: ил.

У цьому посібнику викладені багаторічний досвід
колективу співробітників РОНЦ імені М.М.Блохіна і 
дані світової літератури з проблеми злоякісних
пухлин жіночих статевих органів. У посібнику
представлені сучасні дані щодо діагностики, 
лікування та попередження злоякісних новоутворень
жіночих статевих органів.



Бохман Я. В.  Руководство по 
онкогинекологии / Бохман Я. В. – Ленинград:  
Медицина, 1989. – 464 с.: ил.

У посібнику представлені ідеї щодо етіології, пато-
генезу, ендокринологічних та імунологічних
особливостей, прогресу та метастатичного поширення
карциноми та саркоми жіночих репродуктивних
органів. Велика увага приділяється профілактиці, 
діагностиці та лікуванню злоякісних пухлин органів
репродуктивної системи у   жінок…



Онкологія:  підручник (ВНЗ ІV р. а.)  / За ред. 
акад.  НАМН України Г.В. Бондаря, чл.-кор. НАМН 
Ю. В. Думанського, проф. О. Ю. Поповича. – К.: 
2013. – 544 с.

Особливу увагу приділено найважливішим
і актуальним питанням вітчизняної та світової
онкології, сучасним методам ранньої і доклінічної
діагностики онкозахворювань. Розглянуто
питання патогенезу клінічних проявів пухлин
основних локалізацій, методи комбінованої
терапії з урахуванням сучасних досягнень,
методики реабілітації онкологічних хворих і
профілактики раку.



Онкология / Под ред. Д. Касчиато; [пер. з англ. Моисеев 
А. А., Кузнецов С. В. та ін.]. - М.: Практика,  2008. – 1039 с. 
– (Зарубежные практические руко-водства по медицине).

Книга відображає стандарти діагностики і лікування
злоякісних новоутворень, прийняті в США. Частина
керівництва присвячена ускладненям, в тому числі
обумовленим місцевим ростом пухлини, метастазами 
і паранеопластіческая синдромами, а також
побічними ефектами протипухлинної терапії.У
додатках наводяться цитогенетична номенклатура, 
побічні дії протипухлинних засобів, пухлинні маркери
тощо.



Гилязутдинов И. А. Опухоли гормонально-
зависимых и гормонопродуциру-ющих органов / И. А. 
Гилязутдинов, Р. Ш. Хасанов. – М.:  МЕДпресс-информ, 
– 464 с.

У керівництві наводяться етіологія і патогенез 
пухлин гормонально-залежних і 
гормонопродуціруюшіх органів. Детально 
представлені клінічний перебіг, методи діагнос-
тики і лікування цієї патології. Виявлено клінічні
форми ендокринних захворювань, при яких
порушення гормональної рецепторної ланки є 
причиною їх виникнення. Показано значення
сучасних методів променевої діагностики і 
радіоімунних методів визначення гормонів при 
вище- вказаних захворюваннях.



Хричак Х. Методы визуализации в онкологии.
Стандарты описания опухолей. Цветной атлас / Х.
Хричак, Дж. Хасбэнд, Д. М. Паничек; пер з англ. под ред.
И.Е.Тюрина . - М.: Практическая медицина, 2014. – 228 с.:
ил.

Дана книга  надає лікарю-рентгенологу сучасну
інформацію, пов'язану з інтерпретацією зображень в 
онкології. У ній представлені рекомендації по опису
рентгенологічних досліджень в онкології з 
урахуванням стадіювання і подальшого
спостереження. Це дозволить рентгенологу створити
короткий, точний та адекватний висновок.



Справочник по классификации злокачественных
опухолей. Официальные рекомендации Американской
объединенной комиссии по злокачественным опухолям.
с англ. – С-Пб.: Медакадемия, 2007. – 432 с.

Довідник складено на підставі останніх
рекомендацій Американської об'єднаної комісії
з злоякісних новоутворень (American Joint 
Committee on Cancer) і містить докладні дані по 
визначенню стадії пухлин згідно клініко-
морфологічним критеріям.



Островская И. М. Рак молочной железы у мужчин / 
И. М. Островская, Л. Д. Островцев , О. Ю. Ефимова. – М.:  
Изд-во "Медицина", 1988. – 144 с. – (Библиотека 
практического врача).

Описана методика пальпації молочних
залоз у чоловіків і огляду регіонарного
лімфовідтоку. Наведено рентгеносемиотика
раку молочної залози і його диференційно-
діагностичні ознаки.



Хансен Эрик К. Лучевая терапия в онкологии:
руководство /Эрик К. Хансен, Мэк Роач ІІІ; пер. с англ.
под ред. проф. А.В.Черниченко. - М.: ГЭОТАР-Медиа,
2014. – 992 с.: ил.

У керівництві на сучасному рівні викладено
матеріал, необхідний в повсякденній практиці
лікаря-онколога. На початку кожного розділу
представлені положення про епідеміологію, 
анатомо-морфологічні особливості та класифікації
злоякісних пухлин, приведені класифікація і 
системи стадіювання, в тому числі AJCC і FIGO. 
Рекомендації по променевої терапії викладені на 
основі клінічних досліджень в області
онкорадіологіі …



Терновой С. К.  Лучевая маммология:  Руководство 
для врачей  / С. К. Терновой, А. Б. Абдураимов. – М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 133 с. – (Б-ка непрерывного 
образования врача).

У керівництві викладено методики дослідження
молочних залоз із застосуванням рентгенівської
мамології, УЗД, МРТ і МСКТ-мамографії. Відображено
променева анатомія молочних залоз у різні вікові
періоди. Особливу увагу приділено аналізу місця і 
ролі різних методів променевої діагностики
(рентгенівської мамографії,УЗД, МСКТ-мамографії) 
захворювань молочних залоз.



Лекарственная терапия рака молочной железы /
Под ред. Н. И. Перевод-чиковой, М. Б. Стениной. – М.:
Практика, 2014. – 284 с. – (Современная российская
медицина).

Книга  містить інформацію про сучасні методи
лікарської терапії раннього і поширеного раку 
молочної залози. Детально розглянуті молекулярна
класифікація раку молочної залози і її значення
для підбору індивіду-ального лікування. 
Представлені відомості про лікарські засоби, що
використовуються на різних етапах системної
терапії .Велику увагу приділено обговоренню
принципів лікування відповідно до діючих
міжнародних стандартів з лікування раку 
молочної залози. 



Левшин, В.Ф. Профилактика рака молочной 
железы  / В.Ф.Левшин. - М.: Медицина, 1987. – 64 с.

У книзі в доступній формі висвітлено питання
профілактики та ранньої діагностики раку 
молочної залози, подано коротку характеристику 
захворювань молочних залоз, які найбільш часто 
зустрічаються. Розглянуто причини, механізми
розвитку раку молочної залози, а також фактори, 
що сприяють її виникненню…



Трапезников Н. Н.  Лечение опухолей молочной 
железы / Н. Н. Трапез-ников, В. П. Летягин, Д. А. 
Алиев. – М.: Изд-во "Медицина", 1989. – 176 с. -
(Библиотека практического врача).

У книзі описані різні методи лікування хворих з 
пухлинами молочної залози. Розглянуто
показання до застосування певного виду терапії і 
методу лікування в залежності від стадії хвороби, 
рецепторного статусу, супутніх захворювань та ін. 
Наголошено на необхідності комбінованого
комплексного лікування, наведені його віддалені
результати.



Сидоренко Л. Н. Гормонотерапия предрака и
рака молочной железы / Л. Н. Сидоренко. – М.:
Медицина, 1986. – 224 с.

У монографії з позицій патогенетичного підходу
розглядаються принципи гормонотерапії і даються
практичні рекомендації щодо лікування хворих
передраком і раком молочних залоз. Дано 
характеристика окремих гормональних препаратів, 
механізми їх дії при передпухлинних захворювань і 
раку молочної залози. Викладаються принципові
відмінності гормонотерапії при передраку і раку. 



Иммунология и иммунотерапия опухолей
молочной железы / Ю. А. Гриневич, Л. Я. Каменец,
Б. Т. Билынский , В. И. Лобода. - К.: Здоровья, 1990.
с.

У монографії розглянуті особливості
порушення імунної системи в латентний період
канцерогенезу, при передракових захворюваннях
і пухлинах молочної залози. Описано 
імунологічні методи діагностики і лікування
пухлин молочної залози.



Лактионов К. П. Реконструктивные операции
при раке молочной железы / К. П. Лактионов, С. Н.
Блохин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 128 с.

У посібнику представлені основні методи
реконс-труктівно-пластичних операцій, які 
застосуються у хворих після радикального 
лікування раку молочної залози. Докладно
описані показання і протипоказання до 
виконання операцій, технічні переходи, ведення
хворих до і після операції. Обговорюються
можливі ускладнення, шляхи їх профілактики і 
способи лікування. 



Уніфікований клінічний протокол медичної
допомоги при раку молочної залози: Первинна та
вторинна медична допомога // Сімейна медицина. –
2012. - №5. – С. 21-38.

В уніфікованому клінічному протоколі
медичної допомоги зосереджено увагу на 
основних етапах профілактики, організації
скринінгових досліджень, визначення цільового
контингенту, діагностики та надання медичної
допомоги пацієнткам з раком молочної залози.



Вдовиченко Ю. П. Cовременная концепция
профилактики опухолевой патологии молочной
железы / Ю. П. Вдовиченко, В. А. Потапов //
Репродуктивна ендокринологія. - 2017. - № 3. - С.

У статті зібрані систематизовані дані про генетико-
молекулярні та епігенетичні механізми
канцерогенезу, показана схожість фенотипової
еволюції доброякісних гіперпластичних процесів
молочних залоз і раку молочної залози. З критичних
позицій представлена сучасна стратегія
профілактики раку молочної залози і терапії
фіброзно-кістозної мастопатії, проведено аналіз
фармакологічної ефективності ряду лікарських
засобів для цих цілей тощо.


