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РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа 46 страниц, 6 рисунков, 9 таблиц, 41 источник, 1 

приложение. 

Ключевые слова: ШЕЙКА МАТКИ, ОНКОЛОГИЯ, РАК ШЕЙКИ 

МАТКИ, КАРЦИНОМА, ЭПИТЕЛИЙ, БИОПСИЯ, ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ, ПРОБА ШЕЛЛЕРА.  

Цель работы: провести исследование, направленное на изучение рака 

шейки матки и особенностей его выявления. 

Объект исследования: биологический материал выборки 210 

респондентов в Централизованной цитологической лаборатории г. Минска. 

Методы исследования: анализ теоретической литературы, 

биомануальное обследование, цитологические исследования, проба 

Шиллера, биопсия, статистическая обработка данных. 

В ходе настоящего исследования было выявлено 19 случаев 

заболевания раком шейки матки, что составило 9% от всей выборки 

респондентов. Благодаря комплексному исследованию стало возможным 

поэтапно отсеять респондентов, которые не обладают атипичными 

изменениями в эпителии шейки матки. 

Практическое исследование позволило нам прийти к выводу о том, что 

своевременная идентификация рака шейки матки – основное и максимально 

перспективное направлением в рамках противораковой борьбы. Важность 

данного направления основывается на своевременном выявлении и 

рациональном лечении больных, которые имеют предраковые заболевания, 

что приведет к снижению заболеваемости раком шейки матки.  

  



РЭФЕРАТ 

Дыпломная праца 46 старонак, 6 малюнкаў, 9 табліц, 41 крыніца, 1 

прыкладанне. 

Ключавыя словы: ШЫЙКА МАТКІ, АНКАЛОГІЯ, РАК ШЫЙКІ 

МАТКІ, КАРЦЫНОМА, ЭПІТЭЛІЙ, БІЯПСІЯ, ЦЫТАЛАГІЧНЫЯ 

ДАСЛЕДАВАННІ, ПРОБА ШЭЛЕРА. 

Мэта працы: правесці даследаванне, накіраванае на вывучэнне рака 

шыйкі маткі і асаблівасцяў яго выяўлення. 

Аб'ект даследавання: біялагічны матэрыял выбаркі 210 рэспандэнтаў 

ва Цэнтралізаванай цыталагічнай лабараторыі г. Мінска. 

Метады даследавання: аналіз тэарэтычнай літаратуры, біамануальнан 

абследаванне, цыталагічныя даследаванні, проба Шылера, біяпсія, 

статыстычная апрацоўка дадзеных. 

У ходзе даследавання было выяўлена 19 выпадкаў захворвання на рак 

шыйкі маткі, што склала 9% ад усѐй выбаркі рэспандэнтаў. Дзякуючы 

комплекснаму даследаванню стала магчымым паэтапна адсеяць 

рэспандэнтаў, якія не маюць атыповых змен ў эпітэліі шыйкі маткі. 

Практычнае даследаванне дазволіла нам прыйсці да высновы аб тым, 

што своечасовая ідэнтыфікацыя рака шыйкі маткі – асноўны і максімальна 

перспектыўны кірунак у рамках супрацьракавай барацьбы. Важнасць 

дадзенага кірунку грунтуецца на своечасовым выяўленні і рацыянальным 

лячэнні хворых, якія маюць перадракавыя захворванні, што прывядзе да 

зніжэння захворвання на рак шыйкі маткі. 

  



ABSTRACT 

 
Graduate work: 46 pages, 6 figures, 9 tables, 41 sources, 1 annex. 

Key words: uterus cervix, oncology, cervical cancer, carcinoma, epithelium, 

biopsy, cytological study, scheller's test. 

Purpose of the work: to carry out a survey aimed at studying the cancer of 

the cervix and the features of its detection. 

Object of the work: biological material of the samples of 210 respondents 

in the Centralized Cytological Laboratory of Minsk. 

Methods of research: analysis of theoretical literature, biomanual 

examination, cytological studies, Schiller's test, biopsy, statistical data processing. 

In the current study, 19 cases of cervical cancer were identified, which was 

9% of the total sample of respondents. Thanks to a comprehensive study, it became 

possible to phase out respondents in stages that do not have atypical changes in the 

epithelium of the cervix. 

Practical research allowed us to come to the conclusion that timely 

identification of cervical cancer is the main and most promising direction within 

the framework of the anticancer fight. The importance of this direction is based on 

the timely detection and rational treatment of patients who have precancerous 

diseases, which will lead to a reduction in the incidence of cervical cancer. 

 


