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Комп’ютерний цитогенетичний метод дiагностики раку
молочної залози, що заснований на усередненнi p-статистик

Лiкування ракових пухлин, виявлених на пiзнiх стадiях, становить велику про-
блему, тому скрiнiнг практично здорових пацiєнтiв i регулярнi огляди хворих iз до-
броякiсними пухлинами мають велике значення.

У данiй роботi розглядалася задача визначення ступеня ризику злоякiсного пе-
ретворення доброякiсних пухлин у пацiєнтiв iз доброякiсними пухлинами молочної
залози (малiгнiзацiї), а також розроблено метод дiагностики раку молочної залози
(РМЗ) i фiброаденоматозу (ФАМ) за допомогою непараметричних методiв перевiрки
гiпотез.

На першому етапi було створену базу цифрових зображень iнтерфазних ядер бу-
кального епiтелiю пацiєнтiв iз ФАМ (38 пацiєнтiв) та РМЗ (44 пацiєнта). Як ознаки
вибрано статистичнi показники розподiлу яскравостi ядра (середнє, медiана, квартi-
лi, персентiлi тощо) та деякi iншi морфологiчнi та денситометричнi параметри. На
другому етапi обчислювалася мiра близькостi (p-статистика [1, 2]) мiж вiдповiдни-
ми показниками пацiєнтiв обох груп. Ця величина, що лежить у вiдрiзку [0, 1], i є
ступенем ризику малiгнiзацiї.

Нехай G1 — група пацiєнтiв, що страждають на рак молочної залози (РМЗ), G2

— група пацiєнтiв, що хворiють на фiброаденоматоз (ФАМ). Визначимо середнi мiри
близькостi ρ(P, G1) i ρ(P, G2) мiж показниками пацiєнта P iз невiдомим дiагнозом
та вiдповiдними показниками пацiєнтiв груп G1 та G2, а також довiрчi iнтервали
(α1, β1) i (α2, β2) для цих мiр вiдповiдно. Якщо ρ(P, G1) < ρ(P,G2) i ρ(P,G1) не
належить (α2, β2) та ρ(P, G2) не належить (α1, β1), то пацiєнту ставиться дiагноз
РМЗ; у супротивному випадку жодного рiшення не приймається. Якщо ρ(P, G1) >
ρ(P, G2) i ρ(P, G1) не належить (α2, β2) та ρ(P, G2) не належить (α1, β1), то пацiєнту
ставиться дiагноз ФАМ; у супротивному випадку жодного рiшення не приймається.

Результати дослiджень добре узгоджуються з клiничними даними та пiдтверджу-
ються гiстологiчними дослiдженнями. Похибка при дiагностики раку дорiвнює 7,9%,
а фiброаденоматозу — 18,2%.
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