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Американське товариство клінічної онкології повідомляє, що 

єдиними біомаркерами, на які можна опиратися при виборі 

конкретних схем лікування раку молочної залози, є рецептор 

естрогену (РЕ), рецептор прогестерону (РП) та рецептор 2 

епідермального фактора росту людини (ЕФРЛ2). Однак деякі 

результати досліджень біомаркерів показали достатні докази 

клінічної користі в конкретних підгрупах раку молочної залози: 

онкотип DX, EndoPredict, PAM50, індекс раку молочної залози 

(ІРМЗ), активатор плазміногену урокінази (АПУ) та інгібітор 

активатора плазміногену 1 (ІАП-1). 

 

Оцінка рецидиву гена онкотипу DX може застосовуватися у 

пацієнтів із РЕ/РП-позитивним, ЕФРЛ2-негативним раком молочної 

залози (без ураження лімфатичних вузлів). Однак його не слід 

застосовувати пацієнтам із РЕ/РП-позитивним, ЕФРЛ2-негативним 

раком молочної залози (з ураженням лімфатичних вузлів); 

ЕФРЛ2-позитивним раком молочної залози; або потрійно-

негативним (РЕ-, РП-, ЕФРЛ2-негативним) раком молочної залози. 

 

 Пацієнти старше 50 років з онкотипом DX RS до 26-ти років та 

віком від 50-ти років або молодше з онкотипом DX RS до 16 

років: хіміотерапія мало ефективна; клініцисти можуть 

запропонувати гормональну терапію. 

 Пацієнти віком від 50-ти років або молодше з онкотипом DX 

RS від 16 до 25: клініцисти можуть запропонувати 

гормональну терапію. 



 

 Пацієнти з онкотипом Dx RS від 26 до 30: на підставі 

консенсусу експертної групи онкологи можуть 

запропонувати хіміо- та гормональну терапію. 

 Пацієнти з онкотипом Dx RS старше 30 років: розглядають 

питання про хіміо- та гормональну терапію. 

 

Тест EndoPredict або НКІ (нейрокомп’ютерний інтерфейс) 

можна застосовувати пацієнтам із РЕ/РП-позитивним, ЕФРЛ2-

негативним раком молочної залози (без поширення на 

лімфатичні вузли). Однак жоден аналіз не слід застосовувати 

пацієнтам із РЕ/РП-позитивним, ЕФРЛ2-негативним раком 

молочної залози (з ураженням лімфатичних вузлів) або 

пацієнтам із ЕФРЛ2-позитивним або потрійно-негативним раком 

молочної залози. 

 

MammaPrint може бути призначений пацієнтам із РЕ/РП-

позитивним, ЕФРЛ2-негативним раком молочної залози (без 

ураження лімфатичних вузлів), які мають високий клінічний ризик 

відміни додаткової системної хіміотерапії за категорією MINDACT 

або у хворих на РЕ/РП-позитивний, ЕФРЛ2-негативний (з 

ураженням лімфатичних вузлів) рак молочної залози, які мають 

від одного до трьох вузлів, залучених у пухлинний процес, та 

високий клінічний ризик (інформуйте пацієнтів, що користь 

хіміотерапії не може бути виключена, особливо у тих, хто має > 1 

ураженого лімфатичного вузла). 

 

Однак аналіз MammaPrint не слід застосовувати пацієнтам із 

РЕ/РП-позитивним, ЕФРЛ2-негативним раком молочної залози 

(без ураження лімфатичних вузлів), які мають низький клінічний 

ризик за категорією MINDACT; у тих, у кого РЕ/РП-позитивний, 

ЕФРЛ2-негативний рак молочної залози (з ураженням 

лімфатичних вузлів), які мають від одного до трьох вузлів, залучених 

у пухлинний процес, та низький клінічний ризик; або у хворих на 



 

ЕФРЛ2-позитивний рак молочної залози або потрійний негативний 

рак молочної залози. 

 

Оцінка ризику рецидиву PAM50 може використовуватися в 

поєднанні з іншими клініко-патологічними варіантами у пацієнтів 

із РЕ/РП-позитивним, ЕФРЛ2-негативним раком молочної залози 

(без ураження лімфатичних вузлів). Однак його не слід 

застосовувати пацієнтам із РЕ/РП-позитивним, ЕФРЛ2-негативним 

(з ураженням лімфатичних вузлів) раком молочної залози або 

пацієнтам із ЕФРЛ2-позитивним або потрійно-негативним раком 

молочної залози. 

 

АПУ та ІАП-1 можуть застосовуватися у пацієнтів з РЕ/РП-

позитивним, ЕФРЛ2-негативним раком молочної залози(без 

ураження лімфатичних вузлів); однак їх не слід застосовувати 

пацієнтам із ЕФРЛ2-позитивним раком молочної залози або 

потрійним негативним раком молочної залози. 

 

Ні аналіз Mammostrat, ні імуногістохімія 4 (ІГХ4), ні визначення 

лімфоцитів, що інфільтрують пухлину, не повинні проводитись 

пацієнтам із РЕ/РП-позитивним, ЕФРЛ2-негативним раком 

молочної залози(із чи без ураження лімфатичних вузлів), хворим 

на рак молочної залози з позитивним ЕФРЛ-2 або пацієнтам із 

потрійним негативним раком молочної залози. 

 

Не потрібно опиратися на наявність циркулюючих пухлинних 

клітин для прийняття рішення про додаткову терапію. 

 

Визначення білка, що кодується геном MKI67, не слід 

використовувати для призначення додаткової хіміотерапії. 

 



 

Ні поліморфізм CYP2D6, ні експресія p27, визначені ІГХ, не 

повинні використовуватися для прийняття рішення про 

призначення тамоксифену додатково. 

 

Визначення білка, що кодується геном MKI67, за допомогою ІГХ не 

повинно використовуватися при вирішенні питання про 

призначення додаткових інгібіторів ароматази. 

 

Пацієнтам з РЕ/РП-позитивним, ЕФРЛ2-негативним (без ураження 

лімфатичних вузлів) раком молочної залози, яким проводилась 

гормональна терапія протягом 5-ти років без доказів рецидиву, 

клініцисти не повинні призначати дослідження 

мультипараметричної експресії генів або протеїнові аналізи 

(онкотип DX, EndoPredict, PAM50, НКІ або ІГХ4) для прийняття 

рішення про розширену гормональну терапію. 

 

Клініцисти не повинні призначати дослідження експресії 

транспортної (т)РНК білка Tau, асоційованого з мікротрубочками, 

або експресії тРНК за допомогою ІГХ або HER1/експресії ЕФРЛІГХ 

для вибору таксанів додатково. 

 

Клініцисти не повинні призначати ІГХ для визначення ампліфікації 

генів TOP2A або експресії білка TOP2A, а також компліфікації 

генів HER2 та TOP2A, дублювання CEP17, тканинного інгібітору 

матриксної металопротеїнази 1 (TIMP-1), тканинного інгібітору 

білка P3 (FOXP3) або p53 при виборі додаткового призначення 

антрациклінів. 

 

Клініцисти не повинні використовувати PTEN або рівень 

розчинного HER2 при прийнятті рішення про призначення 



 

трастузумабу пацієнтам із HER2-позитивним раком молочної 

залози. 
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