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Поняття і мета пренатальної діагностики

Пренатальна діагностика – це комплекс 
інструментальних обстежень людського ембріона 
для виявлення стану перебігу вагітності, а також 
виявлення можливих вад розвитку або дефектів, що 
можуть проявитись  у майбутньому. 

Пренатальна діагностика  використовується також в 
процесі внутрішньоутробного лікування  людського 
ембріона.

На сучасному етапі розвитку науки не всі методи 
пренатальної  діагностики є безпечні для життя 
ембріона. 



Методи пренатальної діагностики

Класифікують ці методи у залежності від:

 різновиду діагностичної інформації -

- морфо-функціональна

- Цитогенетична

- Біохіміко-метаболічна

- Клініко-мікробіологічна

Інвазивності діагностичної процедури -

- Неінвазивні

- Інвазивні 



Методи пренатальної діагностики

НЕІНВАЗИВНІ МЕТОДИ

1. УЗД (ультразвукове дослідження плода)

2. МЯР (магнітно-ядерний резонанс)

3. Генетичне консультування і імунологічні дослідження

4. Потрійний тест



Методи пренатальної діагностики

 ІНВАЗИВНІ МЕТОДИ

1. Амніоцентез

2. Біопсія і дослідження ворсинок хоріона

3. Кордоцентез

4. Ембріоскопія

5. Фетоскопія

6. Плацентоцентез



Методи пренатальної діагностики

 НЕІНВАЗИВНІ МЕТОДИ

1. УЗД (ультразвукове дослідження плода)

Проводять, як правило, на 16 тижні вагітності для 
контролю за ростом і розміщенням плода, а також за 
розвитком частин його тіла і внутрішніх органів.

Механізм дослідження: високочастотні ультразвукові 
хвилі проникають у тканини тіла плода, не 
ушкоджуючи їх. Внаслідок перетворення УЗ-хвиль на 
екрані монітора виникає зображення плода.

УЗД плода є безпечне, але до кінця не вивчений його 
віддалений вплив. Тому без потреби не рекомендується 
проводити це дослідження більше 3 разів протягом перебігу 
вагітності. 



Методи пренатальної діагностики

2. МЯР (магнітно-ядерний резонанс)

Механізм дії : за принципом близький до УЗД, 
тільки із використанням ядерно-магнітного 
резонансу. 

Є новітнім і більш інформативним методом 
діагностики. Дозволяє отримувати детальне 
зображення плода із середини матки.

Є безпечним у використанні, але віддалені ефекти 
МЯР ще не вивчені достатньо добре. Тому метод 
використовується при потребі і не часто. 



Методи пренатальної діагностики

3. Генетичне консультування і імунологічні дослідження

У багатьох жінок орієнтовно на 16-тиждень вагітності 
буруть аналіз крові для оцінки ризику народження 
дитини із вадами розвитку, спадковими чи генетичними 
патологіями (напр., з дефектом відкритого спинномозкового 
каналу і розщеплення хребта spina bifida і інше).

Аналіз крові не встановлює 100% діагноз, а лише виявляє 
ризик, ймовірність народження дитини з тими чи іншими 
відхиленнями. 

Етіогенез: печінка плода продукує альфа-протеїн, що 
потрапляє у кров матері, де його і виміряють. Підвищення 
концентрації цього білка може свідчити про високу 
ймовірність про багатоплідну вагітність або про вади 
розвитку плода.
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4. Потрійний тест (потрійний тест Барта)

Є тестом на ймовірність хромосомної патології 
(зокрема, синдрому Дауна). 

Досліджує три елементи у крові матері: альфа-протеїн 
(АФП), естріол (НЕ), людський хоріонічний гонадотропін 
(лХГ).

За показниками вмісту цих трьох біохімічних маркерів, 
а також віку матері визначають ймовірність ураження 
плода синдромом Дауна. 
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 ІНВАЗИВНІ МЕТОДИ

1. Амніоцентез

Метод здійснюють між 11 і 14 тижнями вагітності 
(дуже ранній амніоцентез), між 15 і 18 тижнями 
(ранній) або після 25 тижня (пізній).

Полягає в отриманні навколоплідної рідини за допомогою 
голки, під контролем УЗД. Згодом, аналізують 
отримані клітини (хромосоми цих клітин та 
біохімічні обстеження) для вивчення ризику вад 
розвитку і спадкових чи генетичних хвороб. 

Це – низькоінвазивний метод і ризик для 
ембріона є мінімальний. 
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2. Біопсія і дослідження ворсинок хоріона

Методом біопсії, за допомогою фетоскопії і під контролем УЗД, 
беруть невеличкі частинки хоріону (екстраембріональної 
тканини, яка живить ембріон), щоб згодом піддіти його 
генетичному і мікробіологічному дослідженню.

Здійснюється на 8 – 11 тижнях вагітності.

Оскільки генетичний набір у цих тканинах відповідає 
наборові плода, то можна отримати детальну 

генетичну інформацію плода.

Високоінвазивний метод із ризиком викидня 8-10%. 
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3. Кордоцентез – взяття пуповинної крові

Під контролем УЗД проколюють вену пуповини і 
отримують кров плода і її аналізують.

Метод допомагає у діагностуванні імунодефіцитів і хвороб 
крові (напр., гемофілії).

Застосовують на 17 тижні вагітності.

Належить до середньоризикованих методів, бо ризик 
викидня складає 0,5 – 1,5%. 
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4 - 5. Ембріоскопія і Фетоскопія

Полягають у введенні мініатюрного ембріоскопа або більшого 
розмірами фетоскопа із оптичних волокон у порожнину матки, 
з метою роздивитись стан ембріону або для доставки туди 
необхідних ліків.

Ембріоскопія є менш ризикованою від фетоскопії, бо 
при ембріоскопії застосовують більш досконалий і 
мініатюрніший апарат. 

Дані методи можуть спровокувати викидень. 
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6. Плацентоцентез

Полягає в отриманні крові плоду через 
проколювання плаценти, для 
наступного її аналізу.

Це – високоінвазивний метод із 
ризиком викидня 7 – 10%. 



МОРАЛЬНО-ЕТИЧНА ОЦІНКА

Морально-етична оцінка методів 

пренатальної діагностики залежить від 3 – чиників:

1. ПРЕДМЕТУ ДІЇ

2. ОБСТАВИН

3. МЕТИ



МОРАЛЬНО-ЕТИЧНА ОЦІНКА

1. ПРЕДМЕТ ДІЇ

Пренатальна Діагностика (ПД) фактично не створює 
етичних проблем з погляду предмету дії, бо за свій 
предмет має встановлення правильного діагнозу, 
“фотографуючи, фіксуючи” ситуацію.

Тому етична оцінка ПД залежить насамперед від 
наступних двох елементів – обставин застосування 
ПД і мети її застосування.
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2. ОБСТАВИНИ

ПД допускається у випадках, коли:

 Метод, що застосовується, не загрожує життю і 
інтегральності ембріона і матері, 

 Метод не наражає життя ембріона (і матері) на 
непропорційно високий ризик,

 ПД має за мету охорону або лікування ембріона (а 
не селекційно-євгенічну мету).



МОРАЛЬНО-ЕТИЧНА ОЦІНКА

3. МЕТА

 ПД МОРАЛЬНО НЕДОПУСТИМА У ВИПАДКАХ:

Якщо має селективно-євгенічну мету (напр., 
спричинення аборту при підтвердженні вад 
розвитку ембріона)

Якщо високий ризик їх інвазивності переважає 
потенційну користь використання ПД (напр., 
висока небезпека пошкодження чи умертвлення 
ембріона під час виконання дослідження, при чому 
потенційна користь методу не є пропорційною до 
ризику). 



МОРАЛЬНО-ЕТИЧНА ОЦІНКА
Інструкція “DONUM VITAE” (І, 2) про ПД: 

“... Пренатальна діагностика дає можливість знати про стан 
ембріона і фетуса ще в материнському лоні. Це дозволяє чи 
уможливлює раніше і ефективніше розпочати певні 
терапевтичні, медичні і хірургічні втручання. Така 
діагностика, за згодою батьків, дозволяється після того, як їх 
адекватно поінформували, якщо застосовані методи 
зберігають життя та цілісність емброна і матері, не 
наражаючи їх на невиправданий ризик.

... Проведення діагностики, яка включає думку про 
можливість вчинення аборту, залежно від отриманих 
результатів, серйозно суперечить моральному закону. 
Діагностика, яка виявляє наявність дефекту розвитку чи 
спадкову хворобу, не повинна дорівнювати смертному 
вироку”. 



МОРАЛЬНО-ЕТИЧНА ОЦІНКА

Енцикліка  “EVANGELIUM VITAE” (63) про ПД: 

“Належить звернути особливу увагу на моральну оцінку 
передпологових діагностичних технологій, що дозволяють 
виявити можливі аномалії в організмі ще не народженої 
дитини. Саме з огляду на складність тих технік їх оцінка 
має бути якнайдокладнішою і виваженою. Вони морально 
виправдані, якщо не становлять надмірної загнрози для 
дитини і матері та якщо застосовуються, щоб здійснити 
вчасне лікування чи допомогти спокійно і свідомо прийняти 
дитину, що має народитись

Однак ... часто буває, що ці технології прислуговуються 
євгенічній ментальності, ... аби запобігти народженню дітей, 
уражених якимись аномаліями. Такий спосіб мислення є 
ганебним і гідним всілякого осуду...” 




