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Метою вивчення дисципліни є закладення основ вивчення студентами сучасних 

діагностичних технологій, які використовуються в діагностиці не тільки спадкових 

захворювань, а й в широкій клінічній практиці. 
Міжпредметні зв'язки: вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

навчальних дисциплін з медичної біології, нормальної та патологічної анатомії, нормальної та 

патологічної фізіології, біохімії, мікробіології, пропедевтики внутрішньої медицини,  

пропедевтики дитячих хвороб,  фармакології та медичної рецептури. Основні положення 

навчальної дисципліни мають застосовуватися при вивченні суміжних дисциплін протягом 3 

року навчання,  що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами «по вертикалі» в процесі 

подальшого навчання та у професійній діяльності. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетентностей, 

як: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за 

спеціальністю «Медицина» у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов 

і вимог;    знання та розуміння предметної області та професійної діяльності; навички 

використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів); розуміння важливості превентивних заходів у підвищенні якості здоров’я 

населення; навички опитування та клінічного обстеження пацієнта; здатність до визначення 

необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів; 
здатність до визначення тактики ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та 

післяпологового періоду, консультування з питань планування сім’ї та підбору метода 

контрацепції; здатність планувати та проводити скринінгове обстеження організму та 

виявляти ранні предиктори погіршення його стану. 
          Програмні результати навчання: використовувати набуті знання про будову та 

функції окремих органів й систем і організму людини в цілому внормі, при розвитку 

патологічних процесів, захворювань в подальшому навчанні та у практичній діяльності лікаря; 
збирати дані про скарги пацієнта, анамнез життя (професійний анамнез зокрема), проводити 

фізікальне обстеження та аналізувати отримані результати в умовах закладу охорони здоров’я 

та/або вдома у хворого, за стандартною схемою опитування; збирати дані про скарги 

педіатричного пацієнта, анамнез життя і захворювання, спадковий анамнез за умов закладу 

охорони здоров’я, його підрозділу або вдома у хворого, використовуючи знання про вікові 

особливості періодів дитячого віку, за стандартною схемою опитування та обстеження 

хворого; визначати необхідне відповідне до віку харчування здорових дітей та лікувальне 

харчування хворих на захворювання (за списком 2), у тому числі, дитині 1-го року життя зі 

спеціальними потребами; призначати й аналізувати додаткові методи обстеження 

(лабораторні, рентгенологічні, функціональні та/або інструментальні); оцінювати інформацію 

з метою проведення диференційної діагностики захворювань (за списком 2), використовуючи 

знання про людину, її органи й системи, на підставі результатів лабораторних та 

інструментальних досліджень (за списком 4); встановлювати провідний клінічний симптом 

або синдром (за списком 1), встановити попередній та клінічний діагноз захворювання (за 

списком 2) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу, використовуючи 

найбільш вірогідний або синдромний діагноз, дані лабораторного та інструментального 

обстеження хворого, висновки диференціальної діагностики, знання про людину, її органи та 

системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм; оцінювати загальний стан 

вагітної, роділлі та породіллі в умовах закладу охорони здоров’я на підставі анамнестичних 

даних, загального огляду, бімануального, зовнішнього та внутрішнього акушерського 

обстеження; визначати тактику ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та 

післяпологового періоду; проводити консультації з питань планування сім’ї та підбору методу 



контрацепції на підставі анамнестичних даних, загального огляду й гінекологічного 

обстеження жінки, використовуючи знання про репродуктивні органи жінки, дотримуючись 

відповідних етичних та юридичних норм; визначати наявність та ступінь обмежень 

життєдіяльності, виду, ступеню та тривалості непрацездатності з оформленням відповідних 

документів, визначати тактику ведення осіб, що підлягають диспансерному нагляду, 

дотримуючись відповідних етичних та юридичних норма, шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення; проводити епідеміологічні та медико-статистичні дослідження здоров’я населення, 

виявляючи групи, території, час та фактори ризику, з урахуванням соціально-економічних та 

біологічних детермінант, використовуючи статистичні та лабораторні методи; здійснювати 

аналіз захворюваності населення, обробку державної, соціальної, економічної та медичної 

інформації з використанням стандартних процедур; володіти інноваційними технологіями 

діагностики і лікування, технікою ендоскопічних, малоінвазивних, реконструктивно-
пластичних втручань. 
           Очікувані результати навчання:  
          знати: групи ризику по розвитку спадкових хвороб; алгоритм обстеження пацієнтів 

високого генетичного ризику по розвитку спадкових хвороб; показання до проведення 

інвазивної пренатальної діагностики; 
          уміти: визначити групи ризику по розвитку спадкових хвороб; визначити алгоритм 

обстеження пацієнтів високого генетичного ризику по розвитку спадкових хвороб 

проаналізувати та інтерпретувати отримані результати обстеження. 
Зміст навчальної дисципліни: 
Основи генетики людини. Взаємодія генів та її прояви. Зчеплене успадкування. 

Хромосомна теорія спадковості, її медичне значення. Методи вивчення спадковості 

людини: інструктаж із правил безпеки. Вступ до дисципліни. Кредитно-рейтингова система 

оцінювання знань.  Генетика людини як наука, що вивчає закономірності спадковості, 

мінливості, індивідуального та еволюційного розвитку і адаптації людини до умов 

навколишнього середовища у зв'язку з її генетичними особливостями. Поняття про 

спадковість. Типи спадкування ознак. Закони Менделя. Хромосомна теорія спадковості. 
Спадкування моно генних та полігенних ознак у людини. Моногенні хвороби. Взаємодія 

алельних та неалельних генів. Множинний алелізм. Методи ДНК-діагностики спадкової 

патології. Показання до проведення цих методів. Новітні технології в молекулярній 

діагностиці. Мітохондріальний геном. Популяційні дослідження мітохондріальної ДНК. 

Дослідження поліморфізмів генів системи фолатного циклу, згортуючої системи крові, генів 

асоційованих з артеріальною гіпертензією та інфарктом міокарда. Дослідження мутацій 

мітохондріальної ДНК. 
Мінливість організмів, її механізми. Значення різних форм мінливості в біології та 

медицині: поняття мінливості, форми мінливості, норма реакції, генокопії, мозаїцизм. 
Мультифакторіальний принцип формування фенотипу, значення умов середовища для 

експресивності й пенетрантності генів. Значення мінливості для фенотипової різноманітності 

осіб у популяціях людей. Явище гетерозису у людини. Генетичний моніторинг. Засоби 

зниження ризику виникнення мутацій. Поняття про фармакогенетику.  
Механізми клітинного поділу: життєвий цикл клітин (клітинний цикл), його можливі 

напрями та періодизація. Способи поділу соматичних клітин (мітоз, амітоз, ендомітоз), зміни 

клітин та їх структур під час мітотичного циклу. Гаметогенез, поняття про статеві клітини 

людини, їх цитогенетична характеристика та якісні відміни від соматичних клітин. Механізми, 

які призводять до генетичної різноманітності гамет.Уявлення про хромосомний поліморфізм. 

Правила запису варіантів хромосомного поліморфізму. Уявлення про хромосомну 

нестабільність. Поняття про гонадний мозаїцизм. Методи дослідження гонадного мозаїцизму. 

Уявлення про явище однобатьківської дисомії. 
Молекулярні та цитологічні основи спадкових хвороб. Методи генетики людини. 

Медико-генетичне консультування: спадкові хвороби людини, їх класифікація. Принципи 

діагностики спадкової патології.  Хромосомні хвороби, обумовлені порушенням кількості 

хромосом. Механізм  виникнення та принципи лабораторної діагностики, запобігання 

поширенню. Хромосомні хвороби, зумовлені порушенням будови хромосом; механізм 



виникнення та принципи лабораторної діагностики, методи вивчення хромосомних хвороб. 
Значення цитогенетичного методу в клінічній практиці: діагностика хромосомних хвороб, 

діагностика ряду менделюючих захворювань, пов’язаних з хромосомою нестабільністю, 

діагностика онкологічних захворювань і деяких форм лейкозів, оцінка мутагенних ефектів 

лікарських засобів, моніторинг впливів ушкоджувальних факторів навколишнього 

середовища. Показання до цитогенетичного аналізу. Методи забору матеріалу для проведення 

цитогенетичного дослідження. Методика проведення цитогенетичного дослідження. Методи 

пофарбування хромосом, їх особливості. Варіанти цитогенетичних методів дослідження. Суть 

методів. Сучасні технології дослідження хромосом: прометафазний аналіз, флуоресцентна 

гібридизація in situ, авторадiографiчне дослідження, хромосомcпецифiчнi та регіонспецифiчнi 

молекулярні зонди. Правила запису каріотипу. Уявлення про мікроструктурні перебудови в 

хромосомах. Показання для проведення молекулярно-генетичних досліджень. Методика 

проведення молекулярно-генетичних досліджень. Типи патологічних змін в каріотипі: 

порушення числа, структури, плоїдності хромосом. 
Біологія індивідуального розвитку, тератогенез: поняття онтогенез та його 

періодизація. Етапи ембріонального розвитку. Критичні періоди. Механізми росту і 

морфогенезу. Ембріональна індукція. Генетичний контроль розвитку. Поняття 

диференціювання клітин, зародкових листків, тканин. Особливості пренатального періоду 

розвитку людини, критичні періоди.  Поняття про тератогенні фактори. Врироджені вади 

розвитку, їх класифікація. Поняття про епігеном. Механізми епігенетичних модифікацій 

геному ссавців.  Фактори, що спричинюють епігенетичні зміни геному. 
Синдромологічний аналіз: скарги та особливості анамнезу пробанда та родини 

пробанда при спадковій патології. Системна оцінка фенотипічних особливостей пробанда у 

відповідності до розробленого алгоритму обстеження. Характеристика вроджених вад 

розвитку та малих аномалій розвитку, як маркерів спадкової патології. Аналіз фенотипічних 

особливостей пробанда. Розпізнавання фенотипічних проявів спадкової патології. 

Співставлення фенотипічних особливостей у пробанда та членів його родини. Виділення 

провідного клінічного симптомокомплексу. Визначення типу успадкування ознаки, 

патологічного прояву, захворювання та пенетрантності гена. Особливості родоводу при 

аутосомно-домінантному, аутосомно-рецесивному, Х-зчепленому домінантному, Х-
зчепленому рецесивному, У-зчепленому, мітохондріальному успадкуванні. Розрахування 

ризику при різних типах успадкування. Генні захворювання з різними типами успадкування. 

Аналіз родоводів. Правила складання родоводу. Символи, що використовуються при 

складанні родоводу. Вимоги до легенди родоводу. Встановлення спадкового характеру 

ознаки, патологічного прояву, захворювання. Визначення поняття синдромологічний аналіз. 

Методика проведення синдромологічного аналізу при медико-генетичному консультуванні. 

Правила роботи з діагностичними каталогами. Виділення сімей в групи ризику по спадковій 

патології. Синдромологічний аналіз при діагностиці хромосомних, генних та 

мультифакторіальних захворюваннях. 
Біохімічні методи діагностики природженої та спадкової патології: види обміну 

речовин. Класифікація спадкових хвороб обміну речовин. Загальна характеристика СХО. 

Показання до проведення скринінгу. Методики, можливості методів. Біохімічні методи в 

ранній діагностиці СХО.  Показання та умови щодо проведення масових скринуючих програм. 
Масовий скринінг на фенілкетонурію. Масовий скринінг на природжений гіпотиреоз. Масовий 

скринінг на муковісцидоз. Масовий скринінг на адреногенітальний синдром. Значення масових 

скринуючих програм в ранній діагностиці фенілкетонурії, природженого гіпотиреозу, 

муковісцидозу, адреногенітального синдрому. Біохімічні методи діагностики при нервово-
м’язовій патології. Біохімічні методи діагностики при мітохондропатіях. Біохімічні методи 

діагностики при порушенні жирового обміну. Біохімічні методи діагностики при катастрофах 

перинатального періоду. Методика проведення високоефективної рідинної хроматографії. 

Методика проведення тандемної мас-спектрометрії. Методика проведення газової 

хроматографії – мас-спектрометрії. Інтерпретація результатів дослідження. Спектр лізосомних 

ферментів. Порушення в метаболізмі лізосомальних ферментів. Показання до проведення 

ферментної діагностики лізосомних хвороб накопичення. Інтерпретація результатів 



дослідження. 
Молекулярно-генетичні методи діагностики спадкової патології:  молекулярно-

цитогенетичні методи діагностики (FISH). Витоки молекулярно-цитогенетичних досліджень. 

Показання для проведення молекулярно-цитогенетичних досліджень. Види молекулярно-
цитогенетичних досліджень. Види ДНК-зондів. Інтерпретація результатів молекулярно-
цитогенетичних досліджень. Поняття про секвенування ДНК. Картування генів. Області 

застосування секвенування ДНК. Нові погляди на природу спадкових захворювань. Аналіз 

частот генних мутацій та популяційних частот генних поліморфізмів методом ДНК чипів. 

Біочипи для ідентифікації точкових мутацій в γ-глобіновому гені (таласемія), в гені CFTR, в 

гені BRCH-1 (рак молочної залози), гені спадкової схильності до наркоманії. 
Пренатальна діагностика природженої та спадкової патології: скринуючи методи 

пренатальної діагностики. Організація медико-генетичної допомоги вагітним з високим 

генетичним ризиком (ультразвуковий скринінг, біохімічний скринінг, інвазивна пренатальна 

діагностика). Основні задачі пренатальної діагностики. Неiнвазивнi методи пренатальної 

діагностики. Ультразвукове дослідження: принципи, показання, терміни проведення, 

ефективність діагностики різних захворювань плода, оцінки стану плаценти, плодового мішка. 

Деонтологiчнi та етичні питання, що виникають при проведенні допологової діагностики. 
Методи інвазівної пренатальної діагностики, терміни їх проведення. Показання та 

протипоказання для проведення інвазивної пренатальної діагностики, можливі ускладнення 

внаслідок інвазивної діагностики. Умови проведення інвазивної діагностики. Методика 

проведення біопсії хоріона, кордоцентеза, плацентоцентеза, амніоцентеза. Біохімічні маркери 

природжених вад розвитку (хоріональний гонадотропин, альфа-фетопротеїн, естріол) у різні 

строки вагітності. Їх діагностичне значення, медіани рівнів цих показників. 
Узагальнення методів генетичної діагностики: класифікація методів генетичної 

діагностики. Класифікація генетичних хвороб. Біохімічні методи діагностики. Молекулярно-
генетичні методи діагностики. Перспективи розвитку генетики в Україні та світі. Терапія 

генетичних хвороб в Україні, перспективи та проблеми. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, 

у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

          Форма семестрового контролю: залік 
 
 
 
 
 


