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Дата 15.04 

Група 16 

          Урок 49-50 

Тема: Спадкові захворювання людини 

Мета: 

Навчальна. Довести до учнів відомості про спадкові захворювання 

людини та сучасні методи молекулярної генетики;  

Розвиваюча. Розвивати розуміння необхідності медико-генетичного 

консультування;  

Виховна. Виховувати бережливе ставлення до власного здоров′я  

МАТЕРІАЛ УРОКУ 

1. Спадкові хвороби людини: методи їх визначення 

2. Класифікація спадкових хвороб людини 

3. Методи визначення спадкових хвороб 

 

1. Спадкові хвороби людини: методи їх визначення 

Спадкові хвороби людини- захворювання, викликані хромосомними і 

генними дефектами. Основою спадкових захворювань є генні, хромосомні і 

мітохондріальні порушення спадкової інформації. Не варто плутати спадкові 

та вроджені захворювання. Вроджені захворювання обумовлені не тільки 

спадковими, але і зовнішніми чинниками, наприклад негативним впливом на 

ембріон хімічних речовин, ліків або опромінення. Спадкові захворювання 

людини можуть бути виявлені відразу після народження, а можуть 

проявитися через тривалий час. Близько 10% всіх захворювань людини 

обумовлено патологічними генами або генами, які відповідають за 

схильність до хвороби.  

 

2. Класифікація спадкових хвороб людини 

Генетичні захворювання.  Виникають як результат пошкодження ДНК 

на рівні гена. До таких захворювань належать хвороба Німана-Піка і 

фенілкетонурія.  

Хромосомні захворювання. Хвороби, пов'язані з аномалією кількості 

хромосом. Прикладами хромосомних захворювань є синдром Дауна, синдром 

Клайнфельтера і синдром Патау.  

Захворювання зі спадковою схильністю (гіпертонія, цукровий діабет, 

ревматизм, шизофренія, ішемічна хвороба серця).  

Генетичний тягар мутацій  у людини загрозливо високий. Кожен 

житель на Землі – носій 10 – 15 потенційно порушених генів. 
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Перед тим, як провести консультацію, потрібно озброїтись певними 

знаннями. Давайте разом коротко охарактеризуємо основні симптоми 

спадкових хвороб: 

  1.  Серповидно-клітинна хвороба (СКХ) або серповидно-клітинна 

анемія (або анемія; СКА), або дрепаноцитоз - це аутосомно-рецесивне 

наддомінантне генетичне захворювання крові, яке характеризується 

неправильною, стійкою, серповидною формою червоних кров'яних клітин 

(еритроцитів). 

   Серповидність клітин зменшує їх гнучкість та еластичність, що 

збільшує ризик виникнення різних ускладнень. Причиною появи клітин 

серповидної форми є мутації в гені гемоглобіну. Як наслідок скорочується 

очікувана тривалість життя, в середньому вона складає 42 роки у чоловіків і 

48 у жінок. 

2. Гемофілія – порушення механізму згортання крові. У хворих 

виникають проблеми зі згортанням крові, гематоми, втрати крові навіть при 

невеличких порізах, внутрішні крововиливи. 

  3. Синдром Клайнфельтера, синдром 47, XXY, XXY синдром – це 

захворювання, при якому особи чоловічої статі мають додаткову Х-

хромосому. Зазвичай, жінки мають пару ХХ хромосом, а чоловіки пару ХY 

хромосом, проте при цьому захворюванні чоловіки мають принаймні дві Х-

хромосоми і принаймні одну Y хромосому. Через присутність цієї додаткової 

хромосоми, людей з цим розладом, як правило, називають "XXY чоловіки", 

або "47, XXY чоловіки". 

    Синдром Клайнфельтера – це найбільш поширене захворювання 

статевих хромосом у чоловіків і другий найбільш поширений розлад, 

викликаний наявністю додаткових хромосом. Це порушення виникає 

приблизно у 1 чоловіка з 1000. Кожен з 500 чоловіків має додаткову Х 

хромосому, але жодних ознак чи симптомів захворювання у них немає. 

Синдром XXY може також виникати й у інших ссавці, в т.ч. у мишей. 

     Основним наслідком виникнення захворювання є зниження 

репродуктивної здатності. Є ще багато інших типових фізичних і 

поведінкових відхилень, пов’язаних із синдромом, проте процес перебігу 

захворювання в кожному конкретному випадку відрізняється. Є багато 

випадків при яких у чоловіків чи хлопчиків немає жодних видимих ознак 

хвороби. Синдром названий на честь д-р Гаррі Клайнфельтера, який у 1942 

році працював з Фуллером Олбрайтом у Массачусетському госпіталі в 

Бостоні, штат Массачусетс, де вперше описав цей розлад. 

    Уражені цим розладом чоловіки майже завжди безплідні, хоча при 

використанні новітніх  репродуктивних технологій, іноді ситуацію вдається 
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виправити. У деяких випадках можуть виникати проблеми з вивченням мови, 

а нейропсихологічне тестування часто виявляє порушення виконавчих 

функцій (в нейропсихології, гіпотетичний набір високорівневих процесів, які 

дозволяють планувати поточні дії відповідно зі спільною метою, змінювати 

реакцію в залежності від контексту, вибірково приділяти увагу потрібним 

стимулам).  

    У дорослих, прояви захворювання можуть бути дуже різними, включаючи 

навіть повну відсутність симптомів хвороби. Для чоловіків з синдромом 

Клайнфельтера характерні високий ріст з довгими кінцівками, схильність до 

ожиріння, жіноча статура, іноді виникають прояви гінекомастії (збільшення 

молочних залоз). Гінекомастія в тій чи іншій мірі виникає приблизно у 30% 

хворих чоловіків. Близько 10% чоловіків із синдромом XXY гінекомастія 

настільки суттєва, що часто вони використовують косметичну хірургію для 

усунення цього недоліку. 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 

Відповіді надсилати bondarkova2601@gmail.com 

Заповнити таблицю  

хвороби Основні ознаки 

Серповидно – клітинна 

анемія 

 

Гемофілія   

Дальтонізм   

Синдром 

Клайнфельтера 

 

Арахнодактилія  

Ахондроплазія   

Брахідактилія  

Гіпертріхоз  

Міопатія   

Полідактилія   

Мікроцефалія   

Синдром Дауна  

Фенілкетонурія   

Галактоземія   

 

 


