Пухлини жіночої
репродуктивної системи

Опухоли женской репродуктивной системы: Учебное
пособие / Под ред. С.С.Чистякова. - М.:ООО «Медицинское
информационное агентство», 2011. - 224 с.

Книга присвячена онкологічним
захворюванням жіночої репродуктивної
сфери. Описані не тільки злоякісні та
доброякісні новоутворення, а й фонові
і передракові захворювання, а також
міхурово занесення і трофобластична
хвороба. Для кожної локалізації пухлин
(молочна залоза, маткова труба, шийка
матки, тіло матки, яєчник) – детально

викладені клініка, діагностика та можливості хірургічного, лікарського і променевого лікування.

Опухоли женской репродуктивной системы / В.В.Баринов,
А.Г.Блюменберг, В.Н.Богатырев и др.; Под редакцией М. И.
Давыдова, В. П. Летягина, В. В. Кузнецова. - М.:ООО «Медицинское информационное агентство», 2007. - 376 с.: табл.
У книзі представлені сучасні відомості з
епідеміології, факторів ризику, біологічними
особливостями раку молочної залози і пухлин
жіночої репродуктивної системи. Наведені найбільш ефективні діагностичні можливості,
основні міжнародні класифікації. Визначено
показання до хірургічного, комбінованого та
комплексного методів лікування залежно від
стадії хвороби, основних прогностичних критеріїв, імунного, рецепторного статусу і
супутніх захворювань. Показана ефективна
роль сучасних лікарських засобів внеоад'ювантному і ад'ювантному режимах лікування.
Представлені віддалені результати лікування
даної категорії хворих, що лікувалися в РОНЦ
ім. Н.Н.Блохина РАМН протягом останніх 20
років.

Рак молочной железы: пер. с англ. /Под редакцией У. И. Чен,
Э. Уордли; ред. серии А.Т.Скарин.- М.: ООО «Рид Элсивер». 2009.
– 205 с.: ил.
Книга "Рак молочної залози" входить
в серію посібників Dana – Farber Cancer
Institute. Вона являє собою повноколірний
кишеньковий атлас, в якому поряд з наочними ілюстраціями, міститься інформація
про поширеність, епідеміологію, етіологію,
гістопатологію і клінічні прояви даного
захворювання.
Представлені відомості про сучасні
діагностичні дослідження і методи оцінки
стадії захворювання на підставі клінічних та патологоанатомічних критеріїв.
Докладні таблиці включають інформацію
про гістопатологічного класифікації, діагностичних дослідженнях і, при необхідності, птичних факторах. Також детально
обговорюються сучасні методи лікування
в поєднанні з ефективними алгоритмами.
Окрема глава присвячена практичним питанням ведення хворих, і включає, зокрема,
корекцію системних і шкірних реакцій на
хіміотерапію.

Семиглазов В.В. Рак молочной железы / В.В.Семиглазов,
Э.Э.Топузов; Под ред. чл.-кор. РАМН, проф. В.Ф.Семиглазова. –
М.: МЕДпресс-информ, 2009. – 176 с.: ил.

Основна частина монографії присвячена
сучасним принципам локального та системного лікування раку молочної залози. У розділі,
що стосується хірургічного лікування, відображені не тільки стандартні оперативні
втручання, але і реконструктивно-відновлювальні операції, а також операції при метастазах в кістки. Великий розділ монографії
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. Окремо представлені методології біопсії сторожових
лімфатичних вузлів і біопсії з використанням
променевих методів діагностики.

Доброкачественные заболевания матки / Стрижаков А.Н.,
Давыдов А.И., Пашков В.М., Лебедев В.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа,
2011. – 288 с.: ил.

Видання присвячене проблемі доброякісних захворювань матки. Розглянуто
питання етіології та патогенезу міоми
матки, гіперпластичних процесів ендометрію, аденоміозу. Представлені можливості
високотехнологічних методів дослідження
(трансвагінальної ехографії, кольорового
допплерівського картування, магнітно резонансної томографії, відеогістерокопіі,
лапароскопії) в діагностиці різних форм
доброякісних захворювань матки. Вивчені
перспективи та обмеження сучасних методів лікування міоми матки, гіперпластичних
процесів ендометрію і аденоміозу. Особливу
увагу приділено застосуванню органозберігаючих хірургічних методів лікування хворих
з доброякісною патологією матки.

Ищенко А.И., Ботвин М.А., Ланчинский В.И. Миома матки:
этиология, патогенез, диагностика, л ечение / А.И. Ищенко, М.А.
Ботвин, В.И. Ланчинский. - М: Издатель ский дом Видар-М, 2010. 244 с.

У книзі викладено сучасний погляд на
етіологію та патогенез міоми матки на
підставі досягнень в області цитогенетики,
молекулярної біології, ендокринології, імунології та сфери міжклітинних взаємодій. Наведено дані про епідеміологію та фактори
ризику розвитку захворювання, висвітлені
питання нормальної м орфології і морфопатології гладких клітин матки і вузлів міоми.
Представлені міжнародні та вітчизняні варіанти класифікації міоми матки, відомості
про різноманіття клінічного перебігу захворювання, відображені показання до застосування спеціальних методів дослідження.
Викладена техніка різних методів хірургічного лікування, альтерна тивних методів
лікування, розглянуто підходи до вибору
консерватівної терапії міоми матки.

А. Л. Тихомиров, Д. М. Лубнин. Миома матки /А. Л. Тихомиров,
Д. М. Лубнин. - М.:ООО «Медицинское информационное агентство»,
2006. – 176 с.: ил.

У книзі представлені сучасні дані про
етіологію, патогенез і морфологію міоми
матки. Висвітлено клінічні аспекти етіологічних передумов розвитку міоми матки.
Детально аналізуються питання спадкової
схильності до цього захворювання, стабілізації клінічно незначущих міоматозних
вузлів. Викладено сучасні принципи лікарського та хірургічного лікування міоми матки,
в тому числі органозберігаючі методи.
Особливу увагу приділено тактиці
пришєєчной і підслизової локалізації вузла,
методикою емболізація маткових артерій
при лікуванні великих міоматозних вузлів.

Клиническая онкогинекология: Руководство для врачей /
Под ред. В.П.Козаченко.- М.: ОАО «Издательство «Медицина»,
2005. – 376 с.: ил.

У керівництві на підставі власних і
новітніх досягнень вітчизняних і зарубіжних
дослідників представлені відомості про передракових станах і злоякісних новоутвореннях
жіночих зовнішніх статевих органів, шийки
та тіла матки, яєчників, маткових труб, а
також трофобластичної хвороби. Висвітлені
питання етіології, патогенезу, епідеміології,
семіотики. Велику увагу приділено значенню
ендокринних порушень у виникненні пухлинної
патології жіночої репродуктивної системи.
Описано нові методи ранньої діагностики, які
використовуються в амбулаторних і стаціонарних умовах, що дозволить здійснювати
профілактичні заходи щодо попередження
онкологічної патології. Представлені найбільш
ефективні методи лікування онкологічних
захворювань, а також найближчі та віддалені
його результати

Практическая онкогинекология: Избранные лекции / Под
ред. А.Ф.Урманчеевой, С.А. Тюляндина, В.М.Моисеенко. – С.-Пб.:
Центр ТОММ, 2008. – 400 с.

У книзі наводяться сучасні погляди
на епідеміологію, етіологію, діагностику,
профілактику і лікування злоякісних пухлин вульви, піхви, шийки та тіла матки,
яєчника

Гилязутдинов И.А., Хасанов Р.Ш. Опухоли гормональнозависимых и гормонопродуцирующих органов. – М.: МЕДпресс информ, 2004 г. - 464 стр.

У керівництві для лікарів наводяться
етіологія і патогенез пухлин гормональнозалежних і гормонопродуціруюшіх органів.
Детально представлені клінічний перебіг,
методи діагностики та лікування цієї патології. Виявлено клінічні форми ендокринних
захворювань, при яких порушення гормонального рецепторного ланки є причиною
їх виникнення. Показано значення сучасних
методів променевої діагностики та радіоімунних методів визначення гормонів при
вищевказаних захворюваннях.
Керівництво для лікарів написано на
підставі даних вітчизняної та світової
літератури і великого власного досвіду
авторів.
Практичне керівництво призначене
для онкологів, акушерів-гінекологів, ендокринологів, променевих діагностів, лікарів
загальної практики.

Михановский А.А., Слободянюк О.В. Современные аспекты
диагностики и лечения рака яичников //Міжнародний медичний
журнал. – 2012. - №2. – С.85 -88.
http://www.imj.kh.ua/archive/2012/2/18

На початку третього тисячоліття
рак яєчників залишається одним з найважчих онкологічних захворювань. Займаючи
по захворюваності третє місце в онкологічній патології, рак яєчників є провідною
причиною смерті в онкологічних хворих. У
структурі онкологічної захворюваності
пухлини яєчників займають 5-7-е місце,
складаючи 4-6% серед злоякісних пухлин у
жінок.
В статті представлені літературні
дані з діагностики та лікування хворих на
рак яєчників. Проаналізовано основні методи лікування.

Абдулаева Л.М., Бабаджанова Г.С. и др. Роль гормональных
нарушений в развитии бесплодия у больных с доброкачественными
образованиями яичников//Лікарська справа. – 2012. - №3-4. – С.104109.

У структурі гінекологічних захворювань жінок репродуктивного віку
значну роль відіграють доброякісні
пухлини і пухлиноподібні утворення
яєчників, які суттєво впливають на
репродуктивну функцію. В останні
роки відзначається їх збільшення,
особливо серед жінок фертильного
віку.

І.Б.Вовк та ін. Пухлиноподібні ураження яєчників //
Репродуктивная эндокринология. – 2013. - №6. – С.52-56.

У сучасній гінекології поряд з терміном «ендометріоїдна кіста яєчніка»
вживається термін «ендометріома»,
який використовується здебільшого
для характеристики великого за
об′ємом ендометріоїдного ураження.
Параоваріальні кісти являють
собою ретенційне утворення, що
міститься між листками широкої
Зв‘ язки матки або ж прикріплене
ніжкою до маткової труби.

Злокачественные новообразования органов женской репродуктивной системы в общесоматической практике //Лечащий Врач.
- 2011 . - № 11. – С. 17-23.
http://www.lvrach.ru/2011/11/15435291/
В останні роки, незважаючи на значні
досягнення медицини в області профілактики і діагностики злоякісних новоутворень
органів жіночої репродуктивної системи, а
також наявність національних скринінгових
програм з профілактики та діагностики фонових і передракових захворювань шийки
матки та ендометрія, захворюваність ними і
смертність від останніх продовжує зростати.
Саме тривале зростання смертності
від даних онкологічних захворювань визначає
актуальність дослідження впливу супутньої
патології та коморбидность фону на ризик
виникнення раку геніталій, його клінічний
перебіг і прогноз даної категорії пацієнтів.

І.Б. Щепотін, О.С. Зотов, О.Т. Енгел. Первинно-множинні
злоякісні пухлини органів жіночої репродуктивної системи //
Онкология. — 2009. — 11, N 4. — С. 249-253.
http://www.oncology.kiev.ua/pdf/42/
249.pdf

Наведено сучасні дані вивчення
первинно-множинних злоякісних пухлин
органів жіночої репродуктивної системи. Проаналізовано можливі причини
виникнення полінеоплазії, найбільш
часті поєднані локалізації, перспективи
профілактики та лікування

