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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа 56 с., 15 рис., 4 табл., 24 источника. 
Простатический специфический антиген (ПСА), рак предстательной 

железы(РПЖ), иммуноферментный анализ(ИФА), молекулярный маркер. 

Объекты исследования: сыворотка крови пациентов проходивших 

обследование. 

Цель исследования: определение уровня ПСА у пациентов различных 

возрастных групп. 

Методы исследование: иммуноферментный анализ (ИФА). 

Результаты работы:  

1. Методом иммуноферментного анализа с использованием 

диагностического набора реагентов «ОнкоИФА - общий ПСА» (ООО 

«Фармленд», Республика Беларусь, г. Несвиж) проведено определение 

содержания общего уровня простат-специфического антигена (ПСА) в 65 

образцах сыворотки крови пациентов. Повышение уровня ПСА более 4,0 

нг/мл, принятого МЗ РБ в качестве порового значения, выявлено в 46,0% 

случаев.  

2. Возраст пациентов, прошедших обследование, варьировал от 43 

до 86 лет. Для установления соотношения между возрастом и содержанием 

ПСА в крови биологические пробы были разделены на 5 групп в 

соответствии с 10-летней градацией пациентов по возрастам. 

3. В возрастной группе 40-49 лет отклонений от нормального 

уровня ПСА не выявлено, а в группе пациентов в возрасте 50-59 лет лишь в 

одном случае из 16 (6,25%) содержание ПСА незначительно превысило 

норму. 

4. Среди образцов сыворотки крови пациентов возрастной группы 

60-69 лет в 38,4% случаев уровень ПСА был выше 4,0 нг/мл, но не превысил 

диапазон соответствующей возрастной нормы. Однако у 14% пациентов 

содержание ПСА было более 10 нг/мл, что требует дополнительного 

обследования по подозрению на рак предстательной железы. 

5. В сыворотке крови пациентов возрастной группы 70-79 лет доля 

случаев выявления содержания ПСА свыше 10 нг/мл составила 60,0%, а в 

возрастной группе 80-89 лет – 72,4%. 

6. Анализ соотношения содержания ПСА в сыворотке крови с 

возрастом пациентов, прошедших обследование, позволяет отметить наличие 

единичных случаев повышенного содержания ПСА в возрастной группе 50-

59 лет и тенденцию к повышению доли таких проб по мере увеличения 

возраста пациентов, начиная с 60-69 лет и включая пациентов в возрасте 80-

89 лет. 



РЭФЕРАТ 
Дыпломная работа 56 старонак, 15 малюнкаў, 4 табліцы, 24 крыніцы. 

Прастатычны спецыфічны антыген (ПСА), рак прадсталёвай 

жалезы(РПЖ), імунаферментны аналіз(ІФА), малекулярны маркер. 

Аб'екты даследавання: сыроватка крыві пацыентаў, якія праходзілі 

абследаванне. 

Мэта даследавання: вызначэнне ўзроўню ПСА ў пацыентаў розных 

узроставых груп. 

Метады даследаванне: імунаферментны аналіз (ІФА). 

Вынікі працы:  

1. Метадам імунаферментнага аналізу з выкарыстаннем дыягнастычнага 

набору рэагентаў «ОнкоИФА - агульны ПСА» (ТАА «Фармленд», Рэспубліка 

Беларусь, г. Нясвіж) праведзена вызначэнне ўтрымання агульнага ўзроўню 

прастат-спецыфічнага антыгена (ПСА) у 65 узорах сыроваткі крыві 

пацыентаў. Павышэнне ўзроўню ПСА больш за 4,0 нг/мл, прынятага МЗ РБ у 

якасці порового значэння,  выяўлена ў 46,0% выпадкаў.  

2. Узрост пацыентаў, якія прайшлі абследаванне, вар'іраваў ад 43 да 86 

гадоў. Для ўстанаўлення суадносін паміж узростам і зместам ПСА ў крыві 

біялагічныя пробы былі падзеленыя на 5 груп у адпаведнасці з 10-гадовай 

градацыяй пацыентаў па ўзростам. 

3. У узроставай групе 40-49 гадоў адхіленняў ад нармальнага ўзроўню 

ПСА не выяўлена, а ў групе пацыентаў ва ўзросце 50-59 гадоў толькі ў адным 

выпадку з 16 (6,25%) утрыманне ПСА нязначна перавысіла норму. 

4. Сярод узораў сыроваткі крыві пацыентаў узроставай групы 60-69 

гадоў на 38,4% выпадкаў ўзровень ПСА быў вышэй 4,0 нг/мл, але не 

перавысіў дыяпазон адпаведнай узроставай нормы. Аднак у 14% пацыентаў 

змест ПСА было больш за 10 нг/мл, што патрабуе дадатковага абследавання 

па падазрэнні на рак прадсталёвай жалезы. 

5. У сыроватцы крыві пацыентаў узроставай групы 70-79 гадоў доля 

выпадкаў выяўлення ўтрымання ПСА больш за 10 нг/мл склала 60,0%, а ва 

ўзроставай групе 80-89 гадоў – 72,4%. 

6. Аналіз суадносін зместу ПСА ў сыроватцы крыві з узростам пацыентаў, 

якія прайшлі абследаванне, дазваляе адзначыць наяўнасць адзінкавых 

выпадкаў павышанага ўтрымання ПСА ва ўзроставай групе 50-59 гадоў і 

тэндэнцыю да павышэння долі такіх спроб па меры павелічэння ўзросту 

пацыентаў, пачынаючы з 60-69 гадоў і уключаючы пацыентаў ва ўзросце 80-

89 гадоў.



 

ABSTRACT 
Diploma project 56 p. , 15 Fig., 4 table., 24 sources. 

Prostate specific antigen(PSA), prostate cancer(prostate cancer), enzyme 

immunoassay (ELISA), molecular marker. 

Research objects: blood serum of patients undergoing examination. 

Purpose of research: to determine the level of PSA in patients of different age 

groups. 

Research methods: enzyme immunoassay (ELISA). 

Following results were obtained:  

1. By ELISA using the diagnostic kit of reagents "Onlife - total PSA" ("farm 

land", Republic of Belarus, Nesvizh) performed the determination of the General 

level of prostate-specific antigen (PSA) in 65 serum samples of patients. The 

increase of PSA level of more than 4.0 ng / ml, accepted by the MOH of RB as a 

pore value, was revealed in 46.0% of cases.  

2. The age of the patients who underwent examination varied from 43 to 86 

years. To establish the relationship between age and PSA content in the blood, 

biological samples were divided into 5 groups according to the 10-year gradation 

of patients by age. 

3. In the age group of 40-49 years, no deviations from the normal PSA level 

were revealed, and in the group of patients aged 50-59 years, only in one case out 

of 16 (6.25%), the PSA content slightly exceeded the norm. 

4. Among the blood serum samples of patients aged 60-69 years in 38.4% of 

cases, the level of PSA was higher than 4.0 ng / ml, but did not exceed the range of 

the corresponding age norm. However, 14% of patients had PSA content of more 

than 10 ng/ml, which requires additional examination on suspicion of prostate 

cancer. 

5. In the blood serum of patients aged 70-79 years, the proportion of cases of 

detection of PSA content over 10 ng / ml was 60.0%, and in the age group of 80-89 

years – 72.4%. 

6. The analysis of the ratio of PSA content in blood serum with the age of the 

patients who underwent the examination allows to note the presence of single cases 

of increased PSA content in the age group of 50-59 years and the tendency to 

increase the proportion of such samples as the age of patients increases, starting 

from 60-69 years and including patients aged 80-89 years. 


