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РЕФЕРАТ  

Дипломная работа: 47 страниц, 11 рисунков, 2 таблицы, 29 источников 

литературы,1 приложение. 

 

АДЕНОКАРЦИНОМЫ ЖЕЛУДКА, СТЕПЕНЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ 

ОПУХОЛИ, ОНКОМАРКЕРЫ, МОРФОМЕТРИЯ.  

 

Объект исследования: образцы тканей и пробы сыворотка крови, полученные 

при обследовании онкологических больных в Жлобинской центральной 

районной больнице и Жлобинском межрайоном патологоанатомическом 

отделении. 

Цель работы: исследование роли онкомаркеров и морфометрии  в 

дифференциальной диагностике аденокарцином желудка 

Основные методы исследования: морфологическое исследование 

гистологических препаратов, морфометрия, иммуноферментный анализ. 

В результате проведенной работы выявлено: основным методом диагностики  

аденокарцином желудка является гистологическое исследование срезов 

пораженной ткани. Дополнительное морфометрическое исследование 

гистологических препаратов может быть использовано для определения 

степени дифференцировки опухоли. В то же время иммуноферментный метод 

определения онкомаркеров полезен для отслеживания за развитием 

патологического процесса и контроля эффективности лечения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

РЭФЕРАТ  
 

Дыпломная праца: 47 старонак, 11 малюнакаў, 2 табліцы ,29 выкарыстаных 

крыніцы, 1 прыкладанне. 

  

АДЭНАКАРЦЫНОМЫ СТРАЎНІКА, СТУПЕНЬ ДЫФЕРЭНЦЫРЯВАННЯ 

ПУХЛІНЫ, АНКАМАРКЕРЫ, МАРФАМЕТРЫЯ. 

 

Аб'ект даследавання: ўзоры тканін і пробы сыроваткі крыві, атрыманыя пры 

абследаванні анкалагічных хворых у Жлобінскай цэнтральнай раѐннай 

бальніцы і Жлобінскім міжраѐнным патолагаанатамічным аддзяленні. 

 

Мэта работы: даследаванне ролі анкамаркераў і марфаметрыі ў 

дыферэнцыяльнай дыягностыцы адэнакарцыном страўніка. 

 

Асноўныя метады даследавання: марфалагічнае даследаванне гісталагічных 

прэпаратаў, марфаметрыя, імунаферментны аналіз. 

 

У выніку праведзенай працы выяўлена: асноўным метадам дыягностыкі 

адэнакарцыном страўніка з'яўляецца гісталагічнае даследаванне зрэзаў 

здзіўленай тканіны. Дадатковае марфаметрычнае даследаванне гісталагічныях 

прэпаратаў можа быць выкарыстана для вызначэння ступені дыферэнцыявання 

пухліны. У той жа час імунаферментны метад вызначэння анкамаркераў 

карысны для адсочвання за развіццѐм паталагічнага працэсу і кантролю 

эфектыўнасці лячэння. 

 

 

  



SUMMARY 

 

Thesis work: 47 pages, 11 drawings, 2 tables, 29 sources used, 2 tables. 

  

ADENOCARCINOMA OF THE STOMACH, DEGREE OF DIFFERENTIATION 

OF TUMOR, ONKOMARKERS, MORPHOMETRY. 

 

Object of the study: tissue samples and blood serum samples obtained by 

examination of patients in Zhlobin, central district hospital and Zhlobin inter-district 

pathoanatomical department. 

 

Objective: to study the role of oncomarkers and morphometry in the diagnostic 

diagnosis of gastric adenocarcinoma. 

 

The main research methods: morphological study of histological preparations, 

morphometry, immunoassay analysis. 

 

As a result of the work performed, it was revealed that the main method of 

diagnosing adenocarcinoma of the stomach is a histological examination of sections 

of the affected tissue. An additional morphometric study of histological preparations 

can be used to determine the degree of differentiation of the tumor. At the same time, 

the enzyme immunoassay method is useful for monitoring the development of the 

pathological process and monitoring the effectiveness of treatment. 

 


