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РЕФЕРАТ 

Данная дипломная работа   состоит из 56 страниц, включает 14таблиц и 

7 рисунков. Для написания работы использовалось 22 источников. 

Ключевые слова дипломной работы: риск, ген, наследственность, 

распространённость, частота, встречаемость, синдром, патология.  

Целью работы является выявление геномных и генных патологий у 

детей, родившихся в УЗ «Кобринская ЦРБ» в период с 2007 по 2016 г.   

Объектом исследования были дети и новорожденные с хромосомными 

и генными заболеваниями, а также врождѐнными пороками развития. 

При проведении исследования использовался  теоретический анализ, 

анамнестический и статистический методы.     

Среди выбранной категории детей и новорожденных, анализировалось 

распространенность хромосомных и генных болезней, их гендерное 

распределение, роль возраста родителей и их вредных привычек. 

В результате работы были получены данные:  

1. В  период с  2007 по 2016 в УЗ «Кобринская ЦРБ» было выявлено 23 

случая  геномных заболеваний у плодов : 17 с синдром Дауна, 2 с синдром 

Патау и 4 с синдром Эдвардса. 

2. Среди рожденных детей с  Синдром Дауна данная патология 

выявлена у 7 мальчиков и 5 девочек. Возраст матерей  находится в границах 

от 25 до 40 лет и старше, однако больше всего детей с данным заболеванием 

родилось у матерей, возраст которых достигает 35 – 40 лет.  

3. В  период с  2007 по 2016 в УЗ «Кобринская ЦРБ» было выявлено 72 

случая  генных заболеваний среди которых муковисцидоз выявлен у 17 

детей, ФКУ – у 13, синдром Жильбера - 42.   

5. В период с 2007г. по 2016 г. в УЗ « Кобринская ЦРБ» родилось 11687 

детей из которых 67  имели врождѐнные пороки развития – полидактилию, 

гипоспадию и ВПС. 

 

 
 

 

 

 

 

 



РЭФЕРАТ 

Дадзеная дыпломная праца складаецца з 56 старонак, уключае 

14таблиц і 7 малюнкаў. Для напісання працы выкарыстоўвалася 22 крыніц. 

Ключавыя словы дыпломнай працы: рызыка, ген, спадчыннасць, 

распаўсюджанасць, частата, сіндром, паталогія. 

Мэтай працы з'яўляецца выяўленне геномных і генных паталогій ў 

дзяцей, якія нарадзіліся ў УАЗ «Кобрынская ЦРБ»  ў перыяд з 2007 па 2016 г. 

Аб'ектам даследавання былі дзеці і нованароджаныя з храмасомными і 

геннымі захворваннямі, а таксама прыроджанымі парокамі развіцця. 

Пры правядзенні даследавання выкарыстоўваўся тэарэтычны аналіз, 

анамнестычныя і статыстычны метады. 

Сярод абранай катэгорыі дзяцей і нованароджаных, аналізавалася 

распаўсюджанасць храмасомных і генных хвароб, іх гендэрнае 

размеркаванне, ролю узросту бацькоў і іх шкодных звычак. 

У выніку працы былі атрыманы дадзеныя: 

1. У перыяд з 2007 па 2016 у УАЗ «Кобрынская ЦРБ»  было выяўлена 

23 выпадкі геномных захворванняў у пладоў: 17 з сіндром Дауна, 2 з сіндром 

Патау і 4 з сіндром Эдвардса. 

2. Сярод народжаных дзяцей з сіндром Дауна дадзеная паталогія 

выяўлена ў 7 хлопчыкаў і 5 дзяўчынак. Узрост маці знаходзіцца ў межах ад 

25 да 40 гадоў і старэй, аднак больш за ўсѐ дзяцей з дадзеным захворваннем 

нарадзілася ў маці, узрост якіх дасягае 35 - 40 гадоў. 

3. У перыяд з 2007 па 2016 у УАЗ «Кобрынская ЦРБ» было выяўлена 

72 выпадкі генных захворванняў сярод якіх муковісцідоз выяўлены ў 17 

дзяцей, ФКУ - у 13, сіндром Жыльбера - 42. 

4.У перыяд з 2007г. па 2016 г. у УАЗ «Кобрынская ЦРБ» нарадзілася 

11687 дзяцей з якіх 67 мелі прыроджаныя пароки развіцця - полидактилию, 

гипоспадию і ППС. 

 



ESSAY 

This  graduate work consists of 56 pages, includes 14 tables and 7 drawings. 

22 sources were used for write the graduate work.  

Key words of the graduate work: risk, gene, heredity, prevalence, frequency, 

occurrence, syndrome, pathology. 

The aim of the graduate work is the identification of genomic and gene 

pathologies in children, who were born in the “Kobrynskaya CRH” in the period 

from 2007 to 2016. 

The object of the research were children and newborns with chromosomal 

and genetic diseases, as well as congenital malformations. 

Theoretical analysis, anamnestic and statistical methods were used in the 

study. 

Among the selected category of children and newborns, the prevalence of 

chromosomal and gene diseases, their gender distribution, the role of parents' age 

and their bad habits were analyzed. 

As a result of the work, information were received:  

1. In  the “Kobrynskaya CRH” branch of the 2007 to 2016, 23 cases of 

genomic diseases in the fetuses were detected: 17 with Down syndrome, 2 

with Patau syndrome and 4 with Edwards syndrome. 

2. Among the childr                           ,                    

            7          5      .                                         25    40 

years and older, but most of the children with this disease were born to 

mothers, whose age reaches 35 to 40 years. 

3. 72 cases of gene diseases were detected among which cystic fibrosis was 

detected in 17 children, PKU in 13, Gilbert syndrome 42. These diseases 

were detected for the period from 2007 to 2016. 

4. For the period from 2007 to 2016 were born 11687 children. Among them, 

67 had congenital malformations - polydactyly, hypospadias and EPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


