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РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломная работа содержит 60 страниц, 7 таблиц, 18 иллюстраций, 40 

источников. 

Ключевые слова: рак молочной железы, распространенность, 

факторы риска, наследственность, диагностика, иммуногистохимические 

методы исследования, онкомаркеры. 

Объект исследования: были изучены образцы операционного 

материала 560 больных раком молочной железы за 2013 год и о 216 больных 

за 2015 год из ЛПУ города Минска. 

Цель работы: установление прогностически значимых параметров 

раковой опухоли молочной железы с использованием методов 

иммуногистохимического и FISH-анализа. 

Методы: фиксация и окрашивание операционного материала 

гематоксилин-эозином, иммуногистохимическое окрашивание на Her-2/neu, 

рецепторов к ER и PgR, флуоресцентная in situ гибридизация. 

Результаты: исследованная выборка составила 776 пациентов, 

обследованных в 2013 и 2015 году. Было установлено, что наиболее часто 

подвержены заболеванию РМЖ женщины старше 50 лет.  

Из 560 больных, обследованных в 2013 году положительная 

экспрессия Her-2/neu была установлена у 149 пациентов (26,5%), из 216 

больных, обследованных в 2015 году положительная экспрессия Her-2/neu 

была обнаружена у 42 пациентов (19%). Этим пациентам была назначена 

химиотерапия с использованием нового патогенетического препарата 

«Герцептин» («Трастузумаб», Швейцария) направленного действия.  

Анализ экспрессии рецепторов ER показал положительный результат 

у 346 пациентов (62%) из выборки за 2013 год и у 139 пациентов (64%) из 

выборки за 2015 год. Анализ экспрессии рецепторов PgR показал 

положительный результат у 329 пациентов (59%) из выборки за 2013 год и у 

104 пациентов (48%) из выборки за 2015 год. Пациентам с положительным 

статусом по экспрессии одного или обоих типов рецепторов назначалась 

гормональная терапия. 

 

 

  



РЭФЕРАТ 

 

 

Дыпломная работа утрымлівае 60 старонак, 7 табліц, 18 ілюстрацый, 

40 крыніц. 

Ключавыя словы: рак малочнай залозы, распаўсюджанасць, фактары 

рызыкі, спадчыннасць, дыягностыка, імунагістахімічныя метады 

даследавання, анкамаркеры. 

Аб'ект даследавання: былі вывучаны ўзоры аперацыйнага матэрыялу 

560 хворых на рак малочнай залозы за 2013 год і аб 216 хворых за 2015 год з 

ЛПУ горада Мінска. 

Мэта працы: усталяванне прагнастычна значных параметраў ракавай 

пухліны малочнай залозы з выкарыстаннем метадаў імунагістахімічнага і 

FISH аналізу. 

Метады: фіксацыя і афарбоўванне аперацыйнага матэрыялу 

гематаксілін-эазінам, імунагістахімічнаеа афарбоўванне на Her-2/neu, 

рэцэптараў да ER і PgR, флуарэсцэнтная in situ гібрыдызацыя. 

Вынікі: даследаваная выбарка склала 776 пацыентаў, абследаваных у 

2013 і 2015 годзе. Было ўстаноўлена, што найбольш часта схільныя 

захворванню РМЖ жанчыны старэйшыя за 50 гадоў.  

З 560 хворых, абследаваных ў 2013 годзе станоўчая экспрэсія Her-

2/neu была ўсталяваная ў 149 пацыентаў (26,5%), з 216 хворых, абследаваных 

ў 2015 годзе станоўчая экспрэсія Her-2/neu была выяўлена ў 42 пацыентаў 

(19%). Гэтым пацыентам была прызначаная хіміятэрапія з выкарыстаннем 

новага патагенетычнага прэпарата «Герцэптын» («Трастузумаб», 

Швейцарыя) –накіраванага дзеяння. 

Аналіз экспрэсіі рэцэптараў ER паказаў станоўчы вынік у 346 

пацыентаў (62%) з выбаркі за 2013 год і ў 139 пацыентаў (64%) з выбаркі за 

2015 год. Аналіз экспрэсіі рэцэптараў PgR паказаў станоўчы вынік у 329 

пацыентаў (59%) з выбаркі за 2013 год і ў 104 пацыентаў (48%) з выбаркі за 

2015 год. Пацыентам з станоўчым статусам па экспрэсіі аднаго або абодвух 

тыпаў рэцэптараў назначалася гарманальная тэрапія. 

 

  



SUMMARY 

 

 

The graduate work contains 60 pages, it contains 7 tables, 18 illustrations, 

40 sources.  

Key words: breast cancer, prevalence, risk factors, heredity, diagnostics, 

immunohistochemical methods of research, oncomarkers. 

Object of the study: samples of the surgical material of 560 patients with 

breast cancer for 2013 and 216 patients for 2015 from the health facility of the city 

of Minsk were studied. 

Objective: to establish prognostically significant parameters of breast 

cancer using immunohistochemical and FISH analysis methods. 

Methods: fixation and staining biopsy material with hematoxylin-eosin, 

immunohistochemical staining for Her-2/neu, receptors for ER and PgR, 

fluorescent in situ hybridization. 

Results: The study sample was 776 patients examined in 2013 and 2015. It 

was found that women more than 50 years old are most often susceptible to breast 

cancer. 

Of the 560 patients surveyed in 2013, Her-2/neu positive expression was 

detected in 149 patients (26.5%), of the 216 patients surveyed in 2015, positive 

Her-2 /neu expression was detected in 42 patients (19%). These patients were 

prescribed chemotherapy with a new pathogenetic drug, Herceptin (Trastuzumab, 

Switzerland), directed. 

The analysis of ER receptor expression showed a positive result in 346 

patients (62%) from the sample for 2013 and 139 patients (64%) from the sample 

for the year 2015. Analysis of PgR receptor expression showed a positive result in 

329 patients (59%) from the sample in 2013 and 104 patients (48%) from the 

sample in the year 2015. Patients with a positive status for the expression of one or 

both types of receptors were prescribed hormone therapy. 
 


