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Реферат 
 

Дипломная работа 51 с.: 22 рис., 3 табл., 27 источников. 

 

РАК ЖЕЛУДКА, РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ФАКТОРЫ РИСКА, 

УРОВЕНЬ ЭКСПРЕССИИ ОНКОГЕНОВ BRCA1, CDH1 

 
Объект исследования: пациенты, страдающие рак стауника, с 

обязательным морфологическим подтверждением диагноза. 

Цель работы: повысить эффективность лечения пациентов, страдающих 

раком желудка на основе оценки прогностической значимости онкогенов 

BRCA1, CDH1. 

Методы исследования: определение уровня экспрессии генов методом 

полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной 

детекцией в режиме «реального времени». 

В результате проведенной работы выявлено: основным методом 

диагностики рака желудка является гистологическое исследование срезов 

пораженной ткани. Дополнительное морфометрическое исследование 

гистологических препаратов может быть использовано для определения 

степени дифференцировки опухоли. Для выявления прогностической 

значимости онкогенов BRCA1, CDH1 проведен анализ уровней экспрессии 

данных генов у пациентов с прогрессированием заболевания. Дана общая 

характеристика рака желудка. Проанализированы уровни экспрессии 

онкогенов BRCA1, CDH1. Определена их прогностическая значимость и 

связь с выживаемостью при раке желудка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



  

 

 

Рэферат 
 

Дыпломная работа 51 с.: 22 рыс., 3 табл., 27 крыніц. 

 

РАК СТРАЎНІКА, РАСПАЎСЮДЖАНАСЦЬ, ФАКТАРЫ РЫЗЫКІ, 

УЗРОВЕНЬ ЭКСПРЭСІІ ОНКОГЕНАУ BRCA1, CDH1 

 

Аб'ект даследаванні: пацыенты, якія пакутуюць РС, з абавязковым 

марфалагічных пацвярджэннем дыягназу. 

Мэта працы: павысіць эфектыўнасць лячэння пацыентаў, якія 

пакутуюць на рак страўніка на аснове ацэнкі прагнастычнай значнасці 

онкогенов BRCA1, CDH1. 

Метады даследавання: вызначэнне ўзроўню экспрэсіі генаў метадам 

палімеразнай ланцуговай рэакцыі з гибридизационно-флуоресцентной 

детекцией ў рэжыме «рэальнага часу». 

У выніку праведзенай работы выяўлена: асноўным метадам дыягностыкі 

рака страўніка з'яўляецца гістологіческое даследаванне зрэзаў здзіўленай 

тканіны. Дадатковае морфометрическое даследаванне гісталагічныя 

прэпаратаў можа быць выкарыстана для вызначэння ступені 

дыферэнцыявання пухліны. Для выяўлення прагнастычнай значнасці 

онкогенов BRCA1, CDH1 праведзены аналіз узроўняў экспрэсіі дадзеных 

генаў у пацыентаў з прагрэсаванне захворвання. Дадзена агульная 

характарыстыка рака страўніка. Прааналізаваны ўзроўні экспрэсіі онкогенов 

BRCA1, CDH1. Вызначана іх прагнастычныя значнасць і сувязь з 

выживаемостью пры раку страўніка. 

 

  



  

 

 

Abstract 
 

Graduate work 51 p.: 22 figure, 3 tables, 27 references. 

 

STOMACH CANCER, PREVALENCE, RISK FACTORS, THE LEVEL OF 

EXPRESSION OF ONCOGENES BRCA1, CDH1 

 

The object of study: patients suffering from RV, with the obligatory 

morphological confirmation of the diagnosis. 

Objective: to increase the efficiency of treatment of patients with gastric 

cancer based on the assessment of the prognostic significance of BRCA1, CDH1 

oncogenes. 

Methods: determination of gene expression level by polymerase chain 

reaction with hybridization-fluorescent detection in "real time". 

As a result of the work revealed: the main method of diagnosis of gastric 

cancer is a histological examination of sections of the affected tissue. Additional 

morphometric study of histological preparations can be used to determine the 

degree of tumor differentiation. To identify the prognostic significance of BRCA1, 

CDH1 oncogenes, the levels of gene expression in patients with disease 

progression were analyzed. A General description of gastric cancer is given. Levels 

of expression of BRCA1, CDH1 oncogenes were analyzed. Their prognostic 

significance and relationship with survival in gastric cancer were determined. 

 

 


