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РЕФЕРАТ 

Данная дипломная работа   состоит из 52 страниц, включает 23 

таблицы и 10 рисунков, 5 таблицы приложения. Для написания работы 

использовалось 23 источников. 

Ключевые слова дипломной работы: пренатальный  скрининг,  

маркеры, альфа-фетопротеин, хорионический гонадотропин, протеин А. 

ассоциированный с беременностью, свободный эстриол, международные 

единицы, единица кратности медиане, врожденные пороки развития, 

синдром Дауна, генетическая патология, риск, наследственность,  частота, 

встречаемость. 

Цель работы – изучить   эффективность применения двойного и 

тройного теста для определения показателей индивидуального риска наличия 

патологий у плода,  проанализировать повышения сывороточных маркеров 

от возраста, массы тела, курения по  базам данных Иностранного общества с 

ограниченной ответственностью «СИНЭВО» и «Женской консультации №1» 

города Борисова.  

Объектом исследования являются биохимические маркеры 

пренатальной диагностики плода проводивших в медицинской лаборатории  

ИООО «СИНЭВО» на ранних сроках беременности.  

При проведении исследования использовался    метод опроса в виде 

беседы с беременными женщинами, теоретический анализ, математический 

метод, анамнестический (анализ истории беременности и родов), 

лабораторные и инструментальные.  

На базе УЗ «Борисовский родильный дом », «Женская консультация  

№1»  города  Борисова исследование  проводилось с картами беременных 

женщин, попавшими в группу риска по рождению ребенка с генетической 

патологией. Анализировался  анамнез на наличие наследственной  

отягощѐнности, возраст, вес, вредные привычки, количество плодов. 

В результате работы были получены данные: 

1.На эффективность скрининга влияет выбор сроков исследования 

биохимических маркеров. Анализ полученных баз данных методом 

дискриминантного анализа показал, что оптимальным сроком проведения 

скрининга в I триместре является 11 недель.  

2.Во II триместре максимальный сдвиг между нормой и патологией 

наблюдается в 16 недель беременности. 

3.Пренатальный скрининг не может определить все возможные проблемы 

или гарантировать полное отсутствие проблем со здоровьем ребенка. 

Скрининг целесообразно проходить женщинам любого возраста. 



РЭФЕРАТ 
 

Прыведзеная дыпломная праца складаецца с з 48 старонак, уключае 19 

табліц і 8 малюнкаў, 4 табліцы дадаткаў. Для напісання работы скарыстована 

23 крыніцы. 

Ключавыя словы дыпломнай працы: скрынінг, маркеры, альфа-

фетапратэін, харыянічны ганадатрапін, пратэін А, асацыяваны з цяжарнасцю, 

міжнародныя адзінкі, адзінка кратнасці медыяне, прыроджаныя заганы 

развіцця, сіндром Даўна, генетычная паталогія, рызыка, спадчыннасць, 

частата, сустракальнасць. 

Мэта працы – разабраць сістэму, прынцыпы, клініка-дыягнастычныя  

крытэрыі і алгарытмы прэнатальнага біяхімічнага скрынінгу, эфектыўнага 

для выяўлення жанчын групы высокай рызыкі па нараджэнню дзяцей з ВПР 

ці храмасомнымі хваробамі, выявіць залежнасць павелічэння сываратачных 

маркераў ад узросту, масы цела, крэння па базах даных Іншаземнага 

грамадства з пагранічная адказнасцю “СІНЭВО” і “Жаночай кансультацыі 

№1” горада Барысава. 

Аб’ектам даследвання з’яўляюцца біяхімічныя маркеры прэнатальнай 

дыягностыкі плоду, якія праводзілі ў медыцынскай лабараторыі  ІООО 

“СІНЭВО”  на ранніх тэрмінах цяжарнасці. 

Пры правядзенні даследвання скарыстоўваўся метад апытання ў 

выглядзе размовы з цяжарнымі жанцчынамі, тэарэтычны аналіз, 

матэматычны метад, анамнестычны (аналіз гісторыі цяжарнасці і родаў), 

лабараторныя і інструментальныя. 

На базе УЗ “Барысаўскі радзільны дом”, Жаночая касультацыя №1” 

горада Барысава даследванне праводзілася з картамі цяжарных жанчын, якія 

трапілі ў групу рызыкі па нараджэнню дзіцяці з генетычнай паталогіяй. 

Аналізіраваўся анамнез на прысутнасці спадчыннай ацяжаранасці, узрост, 

вага, шкодныя звычкі, колькасць плодаў. 

У выніку працы былі атрыманы даныя: 

 На эфектыўнасць скрынінгу ўплывае выбар тэрмінаў даследвання 

біяхімічных маркераў. Аналіз атрыманых баз даных метадам 

дыскрымінантнага аналізу паказаў, што аптымальным тэрмінам правядзення 

скрынінгу ў I трыместры з’яўляецца 11 тыдняў. 

 У II трыместры максімальны зрух паміж нормай і паталогіяй 

назіраецца ў 16 тыдняў цяжарнасці. 

 Прэнатальны скрынінг не можа вызначыць усе магчымыя праблемы 

ці гарантаваць поўную адсутнасць праблем са здароўем дзіцяці. Скрынінг 

мэтазгодна праходзіць жанчынам любога ўзросту. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This thesis consists of 48 pages, including 19 tables, 8 figures, and 4 annex 

tables. 23 sources were used to write the work. 

Keywords of the thesis: Screening  - Markers  - Alpha-fetoprotein - 

Chorionic – Gonadotropin - Protein A Associated with pregnancy - International 

units - Unit of median multiplicity -Congenital malformations - Down's syndrome 

- Genetic pathology – Risk – Heredity - Frequency - Occurrence 

The focus of the work was to analyses the systems, principles, and clinical 

diagnostic criteria together with the algorithms of prenatal biochemical screening. 

To effectively search and eliminate chronic diseases and the detection of 

dependency on serum markers on age, body weight and smoking in the databases 

of  Synevo Ltd. and the Women's Consultation Clinic in Borisov. 

The study centered on the biochemical markers of prenatal fetal diagnostics 

conducted in the laboratories of the Synevo Ltd during the early stages of 

pregnancy. 

During the research, a survey method was used in the form of interviews 

with pregnant women, theoretical analysis, mathematical calculations, and 

anamnestic information (analysis of the history of pregnancy and childbirth), 

together with laboratory and instrumental methods. 

Using the medical records of pregnancies at the  Borisov Maternity Hospital in 

Borisov, the study was conducted on women who were at risk of having a child 

with a genetic complication. A patient anamnesis was performed to determine the 

presence of a hereditary burden, age, weight, bad habits, with a number of fetuses 

being analysed. 

As a result of the study, we can conclude the following: 

• The effectiveness of screening is influenced by the choice in terms of research of 

biochemical markers. The analysis of the received databases by method of the 

discriminant analysis showed that the optimum term of carrying out screening in 

the first trimester is 11 weeks. 

• In the second trimester during the sixteenth week of pregnancy we can observe 

the biggest differences between a normal fetus and one with abnormal pathologies. 

• The importance of prenatal screening cannot be overstated, and although not a 

complete guarantee in confirming the health of the unborn child, it is advisable for 

woman of all ages. 

 

 

 


