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Відомості про технологію
9027. Назва технології
1 - українською мовою
Спосіб оцінки ефективності неоад’ювантної поліхіміотерапії у хворих на рак молочної залози
3 - англійською мовою
A method for evaluating the effectiveness of neoadjuvant polychemotherapy in patients with breast cancer
9125.Опис технології
1. Мета, для досягнення якої розроблено чи придбано технологію
Розробка критеріїв оцінки ефективності проведеної неоад’ювантної поліхіміотерапії у хворих на рак молочної залози.
2. Основна суть технології
Проведення поліхіміотерапії з подальшою оцінкою ефективності за даними рівня показника проліферативної активності
білка Кі-67, який знаходиться в клітинах пухлини до проведення неоад’ювантної терапії і після.
3. Анотований зміст
Пропонується застосування простого додаткового критерію оцінки ефективності проведеної хіміотерапії за визначенням
рівня проліферативної активності в пухлині: якщо рівень білка Кі-67 знижується в пухлині після хіміотерапії, то пухлина
стає менш агресивною.
4. Проблеми, які технологія дає змогу вирішувати
Новий спосіб оцінки ефективності неоад’ювантної хіміотерапії дозволяє покращити результати лікування шляхом відбору
групи ризику та протоколу хіміотерапії.
5. Ознаки новизни технології
Рівень Кі-67 в пухлині може бути додатковим критерієм відбору пацієнтів до групи ризику та вибору тактики подальшого
лікування.
6. Складові технології
Визначення рівня Кі-67 в пухлині до початку неоад'ювантної хіміотерапії та після.
Опис технології англійською мовою
Objective: to develop criteria for evaluating the effectiveness of neoadjuvant polychemotherapy in patients with breast cancer.
The essence of the technology: the effectiveness of polychemotherapy is assessed by the level of proliferative activity of the
protein Ki-67, which is in tumor cells before and after neoadjuvant therapy. It is proposed to use a simple additional criterion for
assessing the effectiveness of chemotherapy to determine the level of proliferative activity in the tumor: if the level of Ki-67
protein decreases in the tumor after chemotherapy, the tumor becomes less aggressive. A new way to evaluate the effectiveness
of neoadjuvant chemotherapy can improve treatment outcomes by selecting a risk group and chemotherapy protocol. Signs of
novelty: the level of Ki-67 in the tumor may be an additional criterion for selecting patients at risk and choosing tactics for
further treatment.
9127. Технічні характеристики
За відсотком показника проліферативної активності білка Кі-67 в пухлині до стандартної терапії і після неї оцінюється
ефективність проведеного лікування у хворих на рак молочної залози.

9128. Техніко-економічний чи соціальний ефект
Соціальний ефект полягає в підвищенні ефективності лікування за рахунок відбору групи ризику та схем хіміотерапії і
переведення пухлин в менш агресивні форми у 72,5 %.
5490. Об'єкти інтелектуальної власності
Немає
9156. Основні переваги порівняно з існуючими технологіями
Запропонована технологія є інформативною, щодо прогнозу ефективності неоад’ювантної цитостатичної терапії,
безпечною, не потребує спеціального навчання персоналу, може бути застосована в онкології у пацієнток, хворих на рак
молочної залози, що потребують неоад’ювантної терапії і дає змогу на основі визначення рівня Кі-67 оцінювати
ефективність проведеного лікування.
9155. Галузь застосування
Технологія належить до галузі медицини, зокрема онкології.
9158. Інформація щодо потенційних ринків збуту технології
Україна, лікувальні заклади усіх країн, які потребують оцінки ефективності неоад’ювантної поліхіміотерапії.
9160. Інформація щодо потенційних ринків збуту продукції, виробленої з використанням технології
Україна, лікувальні заклади усіх країн, які потребують оцінки ефективності неоад’ювантної поліхіміотерапії.
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