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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа 47 страниц, 7 рисунков, 8 таблиц, 42 источника, 3 

приложения. 

Ключевые слова: НАСЛЕДСТВЕННЫЙ РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, 

BRCA1, BRCA2, МУТАЦИЯ, МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА, 

ПРОФИЛАКТИЧЕКСКАЯ МАСТЭКТОМИЯ И ОВАРИОЭКТОМИЯ. 

Цель работы: провести молекулярно-генетическое определение 

наследственных мутаций в генах высокой пенетрантности BRCA1,2 у 

больных раком молочной железы. 

Объект исследования: образцы венозной крови, полученные от 

пациентов с раком молочной железы, проходивших лечение в ГУ «РНПЦ 

онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова». 

Методы исследования: полимеразная цепная реакция в реальном 

времени (Real-time PCR) и метод молекулярного секвенирования. 

В результате проведенного исследования из 72 образцов крови 

пациентов было выявлено 14 пациентов, носителей мутации BRCA1,2 (19%). 

В исследовании оценивались такие параметры как: диагноз, стадия 

заболевания, возраст на момент постановки диагноза, проведѐнные 

морфологические исследования, сравнение результатов 

иммуногистохимического исследования экспрессии рецепторов эстрогенов, 

рецепторов прогестерона и Неr2/neu у больных раком молочной железы с 

выявленными мутациями BRCA1,2 и пациентов, у которых данные мутации 

не были обнаружены. 

Медико-генетическое консультирование совместно с молекулярно-

генетической диагностикой позволяет определить расчѐт риска развития 

заболевания, возможность ранней диагностики, выбор тактики лечения и 

профилактики, а также решение проблем планирования семьи. 

  



РЭФЕРАТ 

Дыпломная работа 47 старонак, 7 малюнкаў, 8 табліц, 42 крыніцы, 3 

прыкладання. 

Ключавыя словы: СПАДЧЫННЫ РАК МАЛОЧНАЙ ЗАЛОЗЫ, 

BRCA1, BRCA2, МУТАЦЫЯ, МЕДЫКА-ГЕНЕТЫЧНАЕ 

КАНСУЛЬТАВАННЕ, МАЛЕКУЛЯРНАЯ ДЫЯГНОСТЫКА, 

ПРАФІЛАКТЫЧНАЯ МАСТЭКТАМІЯ І АВАРЫЁЭКТАМІЯ. 

Мэта працы: правесці малекулярна-генетычнае вызначэнне 

спадчынных мутацый у генах з высокай ступенню праявы BRCA1,2 у хворых 

на рак малочнай залозы. 

Аб'ект даследавання: узоры вянознай крыві, атрыманыя ад пацыентаў 

з ракам малочнай залозы, якія праходзілі лячэнне ў ДУ "РНПЦ анкалогіі і 

медыцынскай радыялогіі ім. М.М. Аляксандрава». 

Метады даследавання: палімеразная ланцуговая рэакцыя ў рэальным 

часе (Real-time PCR) і метад малекулярнага секвеніравання. 

У выніку праведзенага даследавання з 72 узораў крыві пацыентаў было 

выяўлена 14 пацыентаў, носьбітаў мутацыі BRCA1,2 (19%). 

У даследаванні ацэньваліся такія параметры як: дыягназ, стадыя 

захворвання, ўзрост на момант пастаноўкі дыягназу, праведзеныя 

марфалагічныя даследаванні, параўнанне вынікаў імунагістахімічнага 

даследавання экспрэсіі рэцэптараў эстрагенаў, рэцэптараў прагестэрона і 

Неr2/neu у хворых на рак малочнай залозы з выяўленымі мутацыямі BRCA1,2 

і пацыентаў, у якіх дадзеныя мутацыі не былі выяўлены. 

Медыка-генетычнае кансультаванне сумесна з малекулярна-

генетычнай дыягностыкай дазваляе вызначыць разлік рызыкі развіцця 

захворвання, магчымасць ранняй дыягностыкі, выбар тактыкі лячэння і 

прафілактыкі, а таксама рашэнне праблем планавання сям'і. 

  



ABSTRACT 

Graduate work 47 pages, 7 figures, 8 tables, 42 sources, 3 annexes. 

Key words: HEREDITARY BREAST CANCER, BRCA1, BRCA2, 

MUTATION, GENETIC COUNSELLING, GENETIC TESTING, 

PROPHYLACTIC MASTECTOMY, PROPHYLACTIC OOPHORECTOMY. 

Aim of work: conduct molecular-genetic determination of hereditary mutations in 

the genes of high penetrance of BRCA1,2 in patients with breast cancer. 

Object of research: samples of venous blood obtained from patients with breast 

cancer, treated at N.N. Alexandrov National Cancer Centre of Belarus. 

Research methods: polymerase chain reaction in real time (Real-time PCR) and 

molecular sequencing. 

As a result out of 72 patient blood samples was revealed 14 patients, carriers 

with BRCA1,2 mutation (19%). 

The assessed parameters such as: diagnosis, stage of the disease, age at the 

time of diagnosis, conducted morphological studies, comparison of the results of 

immunohistochemical research of the expression of estrogen receptors, 

progesterone receptors and Her2/neu in breast cancer patients with detected 

mutations of BRCA1,2 and patients in whom these mutations were not detected. 

Medical genetic counseling in conjunction with molecular genetic diagnosis 

makes it possible to determine the calculation of the risk of developing the disease, 

the possibility of early diagnosis, the choice of tactics for treatment and prevention, 

as well as solving family planning problems. 

 


