
Хромосомні хвороби 



Хромосомні хвороби – спадкові хвороби, які обумовлені

геномними (зміна числа хромосом) і хромосомними (зміна структури

хромосом) мутаціями. Хромосомні спадкові захворювання зумовлені

зміною кількості хромосом або їхньої структури, що видно в світловому

мікроскопі.

Структурні зміни хромосом:
- відрив частини хромосоми (делеція),

- переміщенням однієї частини хромосоми на іншу (транслокація)

- поворот хромосоми на 180° (інверсія),

- утворення хромосоми тільки з одного плеча (короткого або довгого) — так

званої ізохромосоми.

Хромосомні захворювання, не передаються нащадкам

і зустрічаються в сім’ях як одиничні випадки. Вони виникають заново

внаслідок мутацій в гаметах одного із здорових батьків або в зиготі на

перших стадіях дроблення. Якщо мутація виникла в гаметах – це

повна форма хвороби, якщо на стадії дроблення зиготи – мозаїчна

форма хвороби.



Синдром Дауна — трисомія за 21 хромосомою — генетична аномалія, викликана присутністю додаткової хромосоми у 21

парі. Синдром Дауна є хромосомною аномалією, якій притаманна додаткова хромосома 21 — цілковита (трисомія 21) або часткова

(внаслідок транслокації). Такі діти мають 47 хромосом у каріотипі замість звичних 46. Через це в них характерна зовнішність,

повільніше розвиваються.

Синдром Патау (трисомія-13). Частота 1:5000 — 1:7000 новонароджених. Більшість дітей вмирає в перші тижні або місяці.

Вирішальним у діагностиці є цитогенетичне дослідження.

Синдром Едвардса (трисомія-18). Частота 1:5000-1:7000. Співвідношення хлопчиків і дівчаток дорівнює 1:3. Причини

переважання хворих дівчаток поки що невідомі. Діти переважно вмирають до 2 місяців. Клінічний і навіть патологоанатомічний

діагноз синдрому складні. Тому у всіх випадках показане цитогенетичне дослідження.

Синдром Шерешевського-Тернера. У клітинах відсутні тільця статевого хроматину. Частота 1:2000-1:5000. Поряд із

справжньою моносомією можуть зустрічатись делеції плеч (довгого або короткого), кільцеві хромосоми. Синдром описали

російський клініцист М.А. Шерешевський (1925) і Г.Тернер (1938).

Синдром Дауна (трисомія 21) і каріограма хворого



Синдром трипло-Х. Переважна більшість таких жінок мають нормальний фізичний та розумовий розвиток і виявляються

випадково при обстеженні. Лише в деяких з них порушена репродуктивна функція. Більшість жінок мають нормальну плодючість,

хоча зростає ризик мимовільних викиднів і хромосомних аберацій у нащадків. У клітинах – по два тільця статевого хроматину. При

збільшенні числа Х-хромосом наростає ступінь відхилення від норми. У жінок з тетра- і пентасомією описані розумова відсталість,

черепно-лицеві дизморфії, аномалії зубів, скелета і статевих органів. Однак жінки навіть з тетрасомією по Х- хромосомі мають

нащадків.

Синдром Клайнфельтера. Частота 1:400. Синдром виявляється лише в осіб чоловічої статі переважно при статевому

дозріванні. Клінічні діагностичні ознаки: - високий зріст, - довгі кінцівки, - євнухоїдизм, - гінекомастія (збільшення молочних залоз),

- відсутність сперматогенезу, - недорозвинення статевих залоз. Тільця статевого хроматину виявляються в 80 % випадків. Інколи

хворі з синдромом Клайнфельтера мають 48 і 49 хромосом (48, ХХXY; 49, ХХХХY). Чим більше Х-хромосом у каріотипі, тим вища

ймовірність розвитку розумової відсталості.

Синдром дисомії за Y-хромосомою 47 хромосом. Частота 1:1000. Синдром виявляється в осіб чоловічої статі. За своїм

розумовим і фізичним розвитком такі чоловіки не відрізняються від нормальних осіб. Помітних відхилень у статевому і

гормональному статусі не виявлено. Проте деякі клініцисти вказували на підвищений ступінь агресивності в окремих з них.

Синдром «Котячого крику». Клінічні прояви даного синдрому полягає в порушенні будови гортані, нявкаючий тембр голосу,

розумова відсталість. Фенотипові прояви синдрому котячого крику. Найбільш характерна ознака – «крик кішки» – обумовлена

змінами гортані (звуження, м'якість хрящів, зменшення надгортанника, незвична складчастість слизової оболонки). Практично у всіх

хворих є зміни мозкового черепа та обличчя: місяцеподібне обличчя, мікроцефалія, епікант, антимонголоїдний розріз очей, високе

піднебіння, плоска спинка носа. Вушні раковини розмішені низько та деформовані. Крім того, зустрічаються вроджені вади серця та

інших внутрішніх органів, опорно-рухового апарату (синдактилія стоп, косолапість). Виразність клінічної картини в цілому та

окремих ознак змінюються з віком. Так, ―котячий крик‖, м'язева гіпотонія, місяцеподібне обличчя з віком зникають майже повністю,

а мікроцефалія є більш помітною, прогресує розумова відсталість, помітніше проявляється косоокість. Більшість хворих помирає в

перші роки, тільки 10 % досягають 10 річного віку.



Перелік використаних і 

рекомендованих джерел інформації





57(075.8)

С12

Сабадишин, Р. О.

Медична біологія [Текст] : підруч. для студ мед. закл.вищ. фах. передвищої освіти / Р. О. 

Сабадишин, С. Є. Бухальська. - 3 -є вид., зі змінами та доповн. - Вінниця : Нова книга, 2020. -

344 с. 

У підручнику «Медична біологія» викладено загальні закономірності та рівні організації живого

від молекулярного до біосферного рівнів; розглянуто питання біології організму людини, його

індивідуального розвитку у взаємозв’язку з історичним; сформульовано закономірності спадковості

та мінливості з основами медичної генетики та антропогенетики; розкрито питання загальної

екології та вчення про біосферу; визначено медико-біологічні основи паразитизму; наведено

відомості про отруйні організми та лікарські рослини.

Рекомендовано для здобувачів медичної освіти в процесі вивчення дисциплін «Біологія і

екологія» та «Медична біологія».

57(075.8)

М42

Медична біологія [Текст] : нац. підручн. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV р. акред. / за 

ред. В. П. Пішака, Ю. І. Бажори. - 3-є вид. - Вінниця : Нова книга, 2017. - 608 с. : іл. 

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з медичної біології, затвердженої

МОЗ України. У підручнику міститься історична довідка про вклад вітчизняних учених у розвиток

біологічної науки. Викладено основні відомості про біологічні основи життєдіяльності людини,

клітинний, популяційно-видовий, біосферний рівні організації життя та місце людини у ньому.

Особливу увагу приділено спадковій патології та паразитарним хворобам людини.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, лікарів-інтернів,

лікарів загальної практики.



57(075.8)

Б26

Барціховський, В. В.

Медична біологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. (фармац.) навч. закл. І-ІІІ р. акред.

/ В. В. Барціховський, П. Я. Шерстюк. - 4 - е вид., виправл. - К. : ВСВ "Медицина", 2017. -

312 с. : іл.

Матеріал підручника викладено відповідно до навчальної програми з медичної біології. У

підручнику відображено молекулярно-генетичний, клітинний та онтогенетичний рівні

організації життя, ураховуючи специфіку організму людини; подано основи генетики людини,

біосферний рівень організації життя і місце людини в ньому. Особливу увагу приділено

спадковим хворобам і медико-біологічним аспектам паразитизму. Важливого значення надано

формуванню практичних умінь і навичок розв’язування типових задач, запропоновано широкий

спектр контрольних завдань для самоперевірки знань. Додатковим мотиваційним чинником до

опанування знань виступає актуалізація кожної теми, висвітлення її медичної, наукової та

соціальної значущості. Зв’язок із практикою, принцип історизму забезпечують блоки науково-

популярної інформації, які за своїм змістом доповнюють і розширюють теми, що вивчаються.

Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I—III рівнів

акредитації.



575(075.8)

Б81

Бондаренко, М. В.

Медична генетика [Текст] : Вибрані лекції. Навчально-методичний посібник для студентів вищ.

мед. навч. закладів / М. В. Бондаренко. - Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2017. - 184 с.

Головна мета посібника - викласти сучасні уявлення про етіологію, патогенез спадкових

захворювань зі спадковою схильністю, виділити основні принципи діагностики, профілактики і

лікування цієї патології.

Всі розділи підручників чітко структуровані відповідно до програми з медичної генетики. В кінці

підручника є тести.

Навчально-методичний посібник створено для студентів старших курсів медичних вузів

спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія».

57(075)

М42

Медична біологія. Посібник з практичних занять [Текст] : Навч. посібн. для студ. вищ. мед. навч. 

закл.ІVр. акред.(рек. МОНУ лист№1/11-12850 від 12.80.2014) / О. В. Романенко, М. Г. Кравчук, В. М. 

Грінкевич, О. В. Костильов ; ред. О.В. Романенка. - К. : ВСВ"Медицина", 2015. - 472 с.

Посібник з медичної біології підготовлено згідно з навчальною програмою для студентів вищих

медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. У ньому подано практичні роботи за темами курсу

«Медична біологія». Наведено науково-методичне обґрунтування кожної теми. Ситуаційні задачі,

контрольні тести, запитання, вправи, а також ілюстрації допомагають засвоїти та закріпити набуті знання.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.



616.012.03

С49

Служинська, З.

Спадковість людини [Текст] / З. Служинська, О. Служинська. - Наукове товариство ім. Т. 

Шевченка. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2012. - 368 с.

В книжці подана історія розвитку генетики, відкриття в галузі медичної генетики, вказані причини

та типи успадкування ознак в нормі та спадкових захворювань, а також основні параметри, що

характеризують популяції. Включені власні спостереження хворих з хромосомною патологією.

Для лікарів, вчителів, студентів медичних навчальних закладів, всіх, хто цікавиться минулим і

сьогоденням освітнього процесу та іменами співвітчизників, котрі зробили свій внесок у розвиток

медичної генетики.

616.012.03(02)

П90

Путинцева, Г. Й.

Медична генетика [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІІІ р. акр. (Департамент 

кадрової політики, освіти і науки МОЗУ) / Г. Й. Путинцева. - 2-е вид., переробл. і доповн. - К. : 

Медицина, 2008. - 392 с. 

У підручнику викладено основи медичної генетики з урахуванням сучасного стану її розвитку.

Наведено цитологічні та біохімічні основи спадковості, закономірності успадковування ознак, механізми

розвитку спадкової патології; розглянуто вплив зовнішнього середовища на появу спадкових

мультифакторіальних хвороб. У підручнику значну увагу приділено діагностиці та профілактиці цих

хвороб.

Для студентів вищих медичних закладів І—ІІІ рівнів акредитації.



616.012.03(02)

М42

Медична генетика [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. (фарм.) навч. закл. III-IV р. акр. (МОЗ 

України) / О. Я. Гречаніна, Г. Хоффман, Р. В. Богатирьова та ін. ; за ред. О. Я. Гречаніної, Р. В. 

Богатирьової, О. П. Волосовця. - К. : Медицина, 2007. - 536 с. : іл. 

У підручнику викладено сучасні уявлення про спадкові хвороби людини. Описано біохімічні,

молекулярні, цитогенетичні та ультразвукові методи діагностики, профілактики і лікування природженої

та спадкової генетичної патології. Широко подана її клінічна картина. Детально описано метаболічні

хвороби, у тому числі і мітохондріальні.

Особливу увагу приділено пренатальній діагностиці природженої та спадкової патології.

Авторами описані власні спостереження хворих з різною генетичною патологією.

Підручник добре ілюстрований.

Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.

616.012.03(023)

К90

Кулікова, Н. А.

Медична генетика [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. закл. осв. І-ІІ р. акр. / Н. А. Кулікова, Л. 

Є. Ковальчук. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. - 188 с.

Матеріал підручника викладено відповідно до навчальної програми з медичної генетики. У ньому

відображені положення класичної генетики і новітні досягнення молекулярної генетики. На сучасному

науковому і методичному рівнях розглянуто теорія гена, принципи генної інженерії та їх застосування

в медицині. Подана сучасна класифікація спадкових хвороб, методи вивчення спадковості людини.

Для студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації.



616.012.03(02)

С50

Сміян, І. С.

Медична генетика дитячого віку [Текст] : посібник / І. С. Сміян, Н. В. Банадига, І. О. Багірян. -

Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. - 188 с.

Цей посібник є першою спробою на теренах СНД дати студенту систематизований матеріал до

спадкових захворюваннях, які найчастіше зустрічаються у дитячому віці. Враховуючи, що життя і

здоров’я в майбутньому, насамперед, залежить від попередження і лікування хромосомних та генних

захворювань, даний посібник може бути використаний не тільки студентами, а й інтернами, лікарями,

курсантами.

616.012.03(02)

Б90

Бужієвська, Т. І.

Основи медичної генетики [Текст] : Навч. посібник для вищ. мед. закл. освіти / Т. І. Бужієвська. -

К. : Здоров'я, 2001. - 136 с.

Викладені основи медичної генетики, починаючи з визначення понять, законів, історії генетики,

молекулярних та хромосомних основ спадковості та закономірностей мінливості організмів. Посібник

містить сучасні відомості про методи генетичного обстеження та спадкові хвороби: вади розвитку,

захворювання, пов'язані зі спадковими порушеннями різних видів метаболізму. У ньому наведені сучасні

можливості лікування та профілактики спадкової патології, основи медико-генетичного моніторингу,

медичні аспекти генної Інженерії.

Для студентів-вищих медичних закладів освіти всіх рівнів акредитації та лікарів різного профілю.



616.012.03(023)

О-75

Основи медичної генетики [Текст] : Навчальний посібник для I-II р. акред. / В. П. Пішак, І. Ф.

Мещишен, О. В. Пішак, В. Ф. Мислицький. - Чернівці : БДМА, 2000. - 248 с.

Матеріал посібника викладено відповідно до навчальної програми «Медична генетика». На

сучасному наукові і методичному рівнях розглянута інформація про досягнення медичної генетики:

основні закони, поняття і закономірності успадкування фізіологічних ознак. Розкриваються теоретичні

основи виникнення спадкової патології, закономірності успадкування патологічних ознак, методи

діагностики вроджених вад і спадкових хвороб, організація і стан медико-генетичного консультування.

Для студентів вищих навчальних закладів II рівня акредитації, випускників шкіл і абітурієнтів.

616.012.03-053(02)

С71

Спадкові захворювання і природжені вади розвитку в перинатологічній практиці [Текст] : Навч. 

посібник для студ. вищ. мед. навч. заклад. III-IV р. акред. - К. : Здоров'я, 1997. - 356 с.

У навчальному посібнику вперше висвітлено проблеми генетики і тератології, наведено задачі

перинатологічної практики, що дозволить полегшити вивчення класичних і сучасних питань спадкової і

набутої в ембріональний період розвитку патології. Розглянуто теорію і методи генетики і тератології, а

також екологічний стан навколишнього середовища України, основи організації медико-генетичної

служби в нашій державі.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, а також може бути

корисним практичним лікарям різних профілів.



57(075.8)

M46

Medical Biology [Текст] : textbook for 1 year students of medical and pharmac. faculties of higher 

educ. establis. of Ukraine / /Вazhora Yu.I., Bulyk R.Ye., Chesnokova M.M., Shevelenkova A.V.,Smetyuk

O.O., Lomakina Yu.V. - Vinnytsia : Nova Knyga, 2018. - 444 р. : il. 

The basic questions of general and medical biology are highlighted in this textbook. The general laws of

life, the study of the cell including fundamentals of the human cytogenetics, the study of heredity and variability

including the human genetics, laws of phylogenetic development of organisms, fundamentals of general

parasitology, biology of the most meaningful human parasites, way of transmission, diagnosis and prophylaxis

of parasitogenic diseases are presented.

The content of textbook is organized according to the Program on Medical Biology for the first year

English-speaking medical students.

575(075.8)

B76

Bondarenko, M.

Medical genetics. Selected lectures [Текст] : Manual for foreign department students / M. 

Bondarenko, S. Kovtun. - Ivano-Frankivsk, 2018. - 136 c. 

Головна мета посібника - викласти сучасні уявлення про етіологію, патогенез спадкових

захворювань зі спадковою схильністю, виділити основні принципи діагностики, профілактики і

лікування цієї патології.

Всі розділи підручників чітко структуровані відповідно до програми з медичної генетики. В кінці

підручника є тести.

Навчально-методичний посібник створено для студентів старших курсів медичних вузів

спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія».



57(075.8)

S45

Selected lectures for foreing students. Medical Biology [Текст] / /Frych N., Shvets L., Yastrebova O.,

Velianyk V. - K. : TOB HBП "Інтерсервіс", 2018. - 220 р.

У цьому посібнику висвітлені основні питання загальної та медичної біології. Представлені загальні

закономірності життя, вивчення клітини, включаючи основи цитогенетики людини, вивчення спадковості

та мінливості, включаючи генетику людини, закони філогенетичного розвитку організмів, основи

загальної паразитології, біологія найбільш значущих паразитів людини, спосіб передачі, діагностики та

профілактики паразитарних захворювань.

57(075.8)

B57

Bihunyak, T. V.

Medical biology [Текст] : texbook for students of higher med. educat. / T. V. Bihunyak. - 2 - edition, 

unchanged. - Ternopil : TSMU "Ukrmedknyha", 2017. - 214p. 

This textbook is written according to program for foreing first-year students of higher medical educational

establishment on Medical Biology.

The indicated program conrains with a main circle of problem which one compound nature of cytology,

genetics and medical parasitology and its are required to the future doctors in their activity.



57(075)

M46

Medical biology [Текст] : The study guide of the practical classes course (CMC of MPHU) / O. V.

Romanenko, O. V. Golovchenko, M. G. Kravchuk, V. M. Grinkevych ; Ed. by Prof. O.V. Romanenko. - K. :

Medicine, 2008. - 304 p.

Посібник з медичної біології підготовлено згідно з навчальною програмою для студентів вищих

медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. У ньому подано практичні роботи за темами курсу

«Медична біологія». Наведено науково-методичне обґрунтування кожної теми. Ситуаційні задачі,

контрольні тести, запитання, вправи, а також ілюстрації допомагають засвоїти та закріпити набуті знання.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

57(075)

L43

Lazarev, K. L.

Medical biology [Текст] : Textbook for foreign students (CMC of the MPHU) / K. L. Lazarev ; Author-

compiler K.L. Lazarev. - Second edition. - Simferopol : IAD CSMU, 2003. - 592 p. 

У підручнику висвітлені основні розділи медичної біології. Викладені загальні закономірності

життя, структурна організація клітин. Описані процеси індивідуального розвитку, особливості процесів

регенерації, основи трансплантації органів і тканин. Висвітлені матеріали, що стосуються спадковості та

мінливості, подані основи генетики людини, біологічні аспекти еволюції організмів та походження

людини, екології, а також медичної паразитології з питаннями тропічної медицини.

Підручник призначений для іноземних студентів, які навчаються англійською мовою в медичних

вищих навчальних закладах.



Дякуємо за увагу!


