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Медико-генетичне консультування як основа профілактики спадкової та 

вродженої патології 

За даними ВОЗ, щорічно народжується біля 7,5 млн немовлят з серйозними вадами 

розвитку, хромосомними та моногенними хворобами. Частота вродженої та спадкової 

патології в популяції складає в середньому 5% від числа новонароджених. Моногенні 

захворювання зустрічаються у 5-14 дітей на 1000 новонароджених, хромосомні хвороби – у 4-

7, вроджені вади розвитку – у 19-22. Встановлено, що не менше 25% ліжок в дитячих 

стаціонарах зайняті пацієнтами  з генетичними дефектами.  

В структурі перинатальної смертності та захворюваності дітей вроджена та спадкова 

патологія посідає 2-3 місце. Перше місце в пренатальній загибелі ембріону або плодів у 

людини і в загальному вантажі множинних уроджених вад розвитку у немовлят посідає 

хромосомна патологія. Біля 40% діагностованих спонтанних абортів обумовлені 

хромосомним дизбалансом. Біля 6% усіх мертвонароджених мають хромосомні зміни. На 

1000 живонароджених малюків 3-4 мають хромосомні хвороби. Серед новонароджених з 

МУВР приблизно половина викликана порушеннями хромосомного апарату. Хромосомні 

аномалії виявляються у 1 на 160 живонароджених. Половина цих порушень потребує 

медичного втручання. Хромосомними аномаліями обумовлено 50-60% спонтанних абортів в 1 

триместрі вагітності та 5% мертвонароджень. Для хромосомних порушень є характерним 

збільшення частоти загибелі плодів та зниження життєздатності живонароджених.  

За умов такого вантажу спадкової та вродженої патології в системі охорони здоров’я 

організована медико-генетична служба, яка передбачає допомогу хворим та їх сім’ям.  

Медико-генетична допомога населенню Чернівецької області надається спеціалістами 

обласних, районних та міжрайонних медико-генетичних кабінетів, обласного Антенатального 

центру охорони плоду та медичної генетики, обласної дитячої клінічної лікарні.   

На сучасному етапі розвитку медицини основні задачі медико-генетичних консультацій 

полягають в наступному:  

- встановлення точного діагнозу спадкового захворювання; 

- визначення типу успадкування захворювання в сім’ї; 

- розрахунок ризику повторення хвороби в сім’ї; 
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- визначення найбільш ефективного способу сімейної профілактики; 

- роз’яснення тим, хто консультується в доступній формі суті медико-генетичного 

прогнозу та профілактичних заходів.  

Але перш за все допомога спрямована на попередження появи хворої дитини в сім’ї на 

підставі прогнозу виникнення того чи іншого спадкового захворювання в родоводі. На це 

спрямована антенатальна (допологова) діагностика.  

Загальноприйняті покази для допологової діагностики це: 1) точне встановлення 

спадкового захворювання в сім’ї; 2) стан носійства патологічного гена у обох батьків при 

автосомно-рецесивному типі успадкування або в матері при Х-зчепленому рецесивному типі 

успадкування; 3) вік матері старше 35 років.  

За допомогою методів пренатальної діагностики можна діагностувати не лише вроджені 

вади розвитку, хромосомні аномалії, але й спадкові хвороби обміну речовин та ферментів, 

імунодефіцитні стани та ін.  

На сьогоднішній день для встановлення діагнозу разом із генеалогічним методом  

застосовуються цитогенетичні методи (аналіз хромосом), біохімічні, молекулярно-біологічні 

дослідження. Одним з методів діагностики є проведення скринуючих програм серед немовлят 

та спеціальних груп населення, які базуються на застосуванні експрес-методів (швидких)  

діагностики ряду спадкових хвороб (фенілкетонурія, муковісцидоз, гіпотиреоз, 

адреногенітальний синдром).   

Масові програми застосовують для усіх груп населення, селективні (вибіркові) – для 

груп підвищеного ризику. Масовий скринінг виправданий для важких захворювань, які мають 

високу частоту поширеності, для яких розроблені методи лікування. Селективне 

«просіювання» призначено для контингентів, в яких очікується накопичення спадкових 

захворювань.  

Систематизація даних про спадкові захворювання, які зустрічаються в даному регіоні – 

одна з основних задач охорони здоров’я. Одна з форм, яка дозволяє отримати уявлення про 

розміри генетичного вантажа в популяції, є створення реєстру спадкової патології. Реєстри 

можуть бути ефективною системою профілактики спадкових хвороб. На його ефективність 
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впливають багато чинників, а саме – рівень медико-генетичних знань лікарів, інформованість 

населення, ефективність та сучасні методи діагностики.  

Основні успіхи практичної роботи лікарів-генетиків пов’язані із профілактикою, хоча в 

останні роки зроблено суттєвий прорив і в області лікування спадкових захворювань, 

включаючи генотерапію.  

Серед основних напрямків боротьби зі спадковими й уродженими захворюваннями 

людини виділяють: 1) масове просіювання (скринінг) новонароджених на спадкові 

порушення обміну речовин; 2) пренатальну діагностику; 3) медико-генетичне 

консультування; 4) контроль за мутагенною небезпекою чинників навколишнього 

середовища. 

Існують два підходи до профілактики спадкової патології: 1) сімейна профілактика та 2) 

популяційна, яка базується на спеціальних програмах масового обстеження (скринінга) у 

відношенні тієї чи іншої спадкової патології або носійства патологічних генів, а також на 

різних санітарно-гігієнічних заходах, спрямованих на виявлення шкідливих виробничих 

факторів та несприятливих впливів оточуючого середовища. Загальним ланцюгом цих двох 

підходів є медико-генетичне консультування (МГК) сім’ї.  

МГК з приводу прогнозу нащадків можна розділити на проспективне та ретроспективне. 

Проспективне консультування – ефективний вид профілактики спадкових захворювань, який 

дозволяє виявити ризик народження хворої дитини до настання вагітності або на ранніх 

термінах навіть у того подружжя, у яких раніше не було хворих дітей, але є ризик їх 

народження, який грунтується на даних генеалогічного дослідження, анамнезу або перебігу 

вагітності.  

Ретроспективне консультування – вирішення відносно здоров’я майбутніх дітей після 

народження в сім’ї хворої дитини. Більшість генетичних консультацій є ретроспективними – 

т.т. більшість вагітних жінок вперше звертаються до лікаря на 8-10 тижні вагітності, на тих 

термінах, коли потенційно-небезпечні моменти внутршіньоутробного розвитку вже минули. 

50% усіх вагітностей (а для сімей, де народилися діти із УВР – 80%) настає не заплановано. 

Як правило, жінки на ранніх термінах вагітності не здогадуються про  своє положення, 
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продовжують вести звичайний образ життя - курять, вживають алкоголь, приймають 

медикаменти, тим самим шкодять майбутній дитині.  

В ідеалі кожній подружній парі слід пройти МГК при плануванні дітонародження, а 

також, безумовно, відвідати лікаря-генетика після народження у них хворої дитини. Лікар-

генетик складає родовід і робить висновок про необхідність поглибленого дослідження та 

складає план обстеження.  

План обстеження та заходів при плануванні вагітності має включати наступні пункти:  

 генетичне консультування.  

 обстеження на інфекційні захворювання; 

 оцінка ризику та виключення контакту виробничих шкідливостей; 

 загальна оцінка стану здоров’я та оптимізація лікування; 

 припинити шкідливі звички (тютюнокуріння, вживання алкоголю та кави, 

виключити прийом наркотичних та психотропних речовин);  

 нормалізувати та урізноманітнити  харчування; 

 вести здоровий образ життя (регулярні фізичні вправи, уникати перегрівання, 

опромінень). 

В результаті МГК хворі або їх родичі отримують повідомлення про спадкове 

захворювання, наслідки, ймовірність успадкування, а також способи попередження та 

лікування. 

Профілактику вроджених вад розвитку плода ділять на первинну і вторинну.  

Первинна профілактика спрямована на попередження патологічного зачаття. Вона 

поділяється на прегаметичну (гамети – статеві клітини людини) та презіготичну (зигота – 

клітина, яка утворилася внаслідок злиття двох гамет). Прегаметична профілатика - 

оздоровлення  оточуючого  середовища,   охорона  здоров'я майбутніх батьків. Презіготична 

профілактика - підготовка до вагітності (преконцепція ), штучна інсемінація з медико-

генетичними обстеженнями. 
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Вторинна профілактика об'єднує усі методи пренатальної діагностики у цілях раннього 

виявлення, елімінації (абортування) плода з летальними вадами, можлива інтранатальна 

(внутршіньоутробна) або постнатальна корекція (хірургічна; замісна терапія при 

ферментопатіях). 

Первинна профілактика є більш ефективним методом попередження уроджених вад 

розвитку майбутньої дитини. Слід також вказати, що вторинна врофілактика несе в собі 

певний ризик ускладнень по відношення до плоду, а переривання вагітності є не зовсім 

безпечним по відношення для здоров’я жінки.  

Якщо подружжя відносяться до категорії групи ризику, під час медико-генетичного 

консультування складається індивідуальний план периконцепційної профілактики.  

Периконцепційна профілактика – система заходів, яка рекомендована усім сім’ям, 

спрямована на усунення деяких чинників ризику, покращення стану здоров’я майбутніх 

батьків і створення сприятливих фізіологічних умов в момент зачаття.  

Показання до периконцепційної профілактики: 

- народження дітей з ВВР; 

- розумова відсталість у дітей; 

- хронічні репродуктивні втрати (самовільні викидні, мертвонародження); 

- передчасні пологи та народження дітей з гіпотрофією; 

хронічна екстрагенітальна патологія ( органів дихання, серцево-судинної системи, 

сечовидільної, шлунково-кишкового тракту, ендокринні, метаболічні порушення та ін.); 

- носійство інфекцій; 

- довгий прийом медикаментів ; 

- обтяжений генетичний анамнез; 

- професійні шкідливі фактори; 

- порушення сперматогенезу.  

Периконцепційна профілактика включає чотири етапи:  

І етап – 1) медико-генетичне консультування, обстеження подружжя (клініко-

генеалогічний аналіз, визначення каріотипу, антигенів НLA) для виявлення захворювань; 2) 
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діагностика носійства вірусної і бактеріальної інфекції, 3) виключення професійних 

шкідливостей;  

II етап - превентивна санація та ліквідація потенційних мутагенів та тератогенів. 

III етап - синхронізація процесів запліднення. 

IV етап — спостереження за вагітністю (дієто- і вітамінотерпія, профілактика і 

лікування ФПН, пізніх гестозів, анемій і т.д.). 

Периконцепційна профілактика виявилася найбльш ефективною при дефектах 

невральної трубки, розщілинах губи і піднебіння, деяких вроджених вадах серця  та 

редукційних вадах кінцівок. У теперішній час при багатьох захворюваннях плода ще до 

народження дитини може бути застосована пренатальна терапія.  

Таким чином, перед медико-генетичними консультаціями стоять дві головних мети, 

одна з яких полягає в попередженні появи хворого в сім’ї, друга – в допомозі тим, хто 

звернувся в усвідомленні інформації про діагноз, прогноз та адаптацію до ситуації.  

Незважаючи на великі досягнення в генетиці, ефективність роботи медико-

генетичної служби недостатньо висока. Не можна отримати бажаного ефекту, якщо до 

свідомості тих, хто консультується не донесена необхідна інформація. Лише покращення 

генетичної освіти лікарів, підвищення біологічних знань серед населення буде сприяти 

загальній ефективності медико-генетичної служби і приносити відчутний ефект.  

Планування зачаття у літньо-осінні місяці, вибір зачаття у відповідності з 

овуляцією, призначення подружжю дієти за 2-3 місяці до зачаття з високим вмістом 

вітамінів групи В,Р,С,Е, фолієвої кислоти, рослинної олії, овочів, горіхів, санація 

хронічних вогнищ інфекції створюють оптимальні умови для гаметогенеза, зачаття та 

розвитку плода. Все це дає змогу значно зменшити ризик народження дітей з вродженою 

та спадковою патологією. 
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Медико-генетическое консультирование как основа профилактики 

наследственной и врожденной патологии. 

По данным ВОЗ, ежегодно рождается около 7,5 млн новорожденныхс серйозными 

пороками развития, хромосомными и моногенными заболеваниями. Частота врожденной и 

наследственной патологии в популяции составляет в среднем 5% от числа новорожденных. 

Моногенные заболевания встречаются у 5-14 детей на 1000 новорожденных, хромосомные – у 

4-7, врожденные пороки развития – у 19-22.  

Установлено, что не менее 25% коек в детских стационарах заняты пациентами с 

генетическими дефектами.  

В структуре перинатальной смертности и заболеваемости детей врожденная и 

наследственная патология занимает 2-3 места. Наиболее важное  место в пренатальной   

гибели эмбриона или плодов у человека и в общем грузе множественных врожденных 

пороков развития (МВПР) у новорожденных занимает хромосомная патология. Около 40% 

диагностированных абортов обусловлены хромосомным дисбалансом. Около 6% всех 

мертворожденных имеют хромосомные изменения. На 1000 живорожденных малышей 3-4 

имеют хромосомные заболевания. Среди новорожденных с МВПР приблизительно половина 

вызвана нарушениями хромосомного аппарата. Хромосомные аномалии выявляются у 1:160 

живорожденных. Половина этих нарушений требует медицинского вмешательства. 

Хромосомными аномалиями обусловлено 50-60% спонтанных абортов в І триместре 

беременности и 5% мертворожденных. Для хромосомных нарушений является характерным 

увеличение частоты гибели плодов и снижение жизнеспособности живорожденных.  

При условиях такого груза наследственной и врожденной патологии в системе охраны 

здоровья организована медико-генетическая служба, которая нацелена на оказание помощи 

больным и их семьям. Медико-генетическая помощь населению Черновицкой области 

оказывается специалистами областных, районных, межрайонных и городских медико-

генетических кабинетов и Областного Антенатального центра охраны плода и медицинской 

генетики.  

Эта помощь прежде всего направлена на предупреждение появления больного ребенка в 

семье на основании прогноз возникновения того или иного наследственного заболевания в 

родословной.  
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На современном этапе развития медицины основные задачи медико-генетических 

консультаций состоит в следующем: 

- установление   точного диагноза наследственного заболевания; 

- определение типа наследования в семье; 

- расчет риска повторения заболевания в семье; 

- определение наиболее эффективного способа семейной профилактики; 

- разъяснение тем, кто консультируется в доступной форме сути медико-генетического 

прогноза и профилактических мероприятий.  

Общепринятыми показаниями для дородовой (пренатальной) диагностики являются 

следующие: 1) точное установление наследственного заболевания в семье; 2) носительство 

патологичного гена обоими родителями при автосомно-рецессивном типе наследования или у 

матери - при Х-сцепленном рецессивном типе наследования; 3) возраст матери старше 35 лет. 

С помощью методов пренатальной диагностики можно диагностировать не только 

врожденные пороки развития, хромосомные аномалии, но и наследственные заболевания 

обмена веществ и ферментов, иммунодефицитные состояния и и др.  

На сегодня для установления точного диагноза параллельно с генеалогическим методом 

проводятся цитогенетические методы (анализ хромосом), биохимические, молекулярно-

биологические. Одним из методов диагностики являются проведение скринирующих 

программ среди новорожденных и специальных групп населения, которые базируются на 

использовании экспресс-методов (быстрых) активной диагностики ряда наследственных 

заболеваний (фенилкетонурия, муковисцидоз, гипотиреоз, адреногенитальный синдром).  

Массовые программы используются для всех групп населения, селективные – для групп 

повышенного риска. Массовый скрининг оправдан для тяжелых заболеваний, которые имеют 

высокую частоту распространенности и для которых разработаны методы лечения. 

Селективные «просеивания» предназначены для контингента, у которых ожидается 

накопление наследственных заболеваний.  

Еще одним важным заданием охраны здоровья и медицинской генетики является 

систематизация данных о наследственных заболеваниях, которые встречаются в данном 

регионе. Одной из форм, которая разрешает получить представление о размерах 

генетического груза  в популяции, является создание регистра наследственной патологии. 
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Регистры могут служить эффективной системой профилактики наследственных заболеваний. 

На его эффективность влияют много факторов, а именно -  уровень медико-генетических 

знаний врачей, информированность населения, эффективность и современные методы 

диагностики.  

Основные успехи практической работы врачей-генетиков связаны с профилактикой, 

хотя в последние годы существенный прорыв и в области лечения наследственных 

заболеваний, включая генотерапию.  

Среди основных направлений борьбы с наследственными и врожденными 

заболеваниями человека выделяют: 1) массовое просеивание (скрининг) новорожденных на 

наследственные нарушения обмена веществ; 2) пренатальную диагностику; 3) медико-

генетическое консультирование; 4) контроль за мутагенной опасностью факторов 

окружающей среды.  

Существуют два подхода к профилактике наследственных заболеваний: 1) семейная  и 

2) популяционная, которая базируется на специальных программах массового исследования 

(скрининга) относительно той или иной наследственной патологии или носительства 

патологических генов, а также на разных санитарно-гигиенических мероприятиях, 

направленных на выявление вредных  факторов и неблагоприятных влияний окружающей 

среды. Общим звеном этих двух подходов является медико-генетическое консультирование 

семьи.  

Каждой семейной паре при планировании деторождения нужно пройти медико-

генетическое консультирование, а также, безусловно, посетить врача-генетика после 

рождения у них больного ребенка. МГК по поводу прогноза потомства можно разделить на 

проспективное и ретроспективное. Проспективное консультирование – эффективный вид 

профилактики наследственных заболеваний, который позволяет выявить риск рождения 

больного ребенка до наступления беременности или на ранних сроках, в т.ч. и у тех супругов, 

у которых ранее не было больных детей, но есть риск их рождения, который основывается на 

данных генеалогического исследования, анамнеза  или течения беременности.  

Ретроспективное консультирование – решение относительно здоровья будущих детей 

после рождения в семье больного ребенка. Большинство генетических консультаций является 

ретроспективными, т.е. большинство беременных женщин впервые обращаются к врачу на 8-
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10 неделе беременности, в сроки, когда потенциально-опасные моменты внутриутробного 

развития уже прошли. 50% всех беременностей (для семей, где родился ребенок с ВПР – 80%) 

являются незапланированными. Как правило, жанщины на ранних сроках беременности не 

догадываются о своем положении, продолжают  вести обычный образ жизни – курят, 

употребляют алкоголь, принимают медикаменты, и тем самым вредят будущему ребенку.  

В идеале женщина обращается за консультацией на стадии планирования беременности. 

Для начала, пара, которая планирует беременность, посещает медико-генетическую 

консультацию. Врач-генетик составляет родословную, делает вывод о необходимости 

углубленного обследования и составляет план обследования.  

План обследования и мероприятий при планировании беременности должен включать 

следующие пункты:  

- генетическое консультирование; 

- обследование на инфекционные заболевания и их лечение; 

- оценка риска и исключение контакта производственных вредностей; 

- общая оценка состояния здоровья и оптимизация лечения; 

- прекратить вредные привычки (курение, потребление алкоголя и кофе, исключить 

прием наркотических и психотропных средств); 

- нормализовать и разнообразить питание; 

- вести здоровый образ жизни (регулярные физические упражнения, избегать 

перегреваний и облучений).  

В результате медико-генетического консультирования больные или их родственники 

получают информацию о наследственном заболевании, исходы, вероятность наследования, а 

также способы предупреждения и лечения.  

Профилактику ВПР плода делят на первичную и вторичную.  

Первичная профилактика направлена на предупреждение патологического зачатия. Она 

делится на прегаметическую и презиготическую. Прегаметическая профилактика – 

оздоровление окружающей среды, охрана здоровья будущих родителей. Презиготическая 

профилактика – подготовка к беременности (периконцепция), искусственная инсеминация с 

медико-генетическим обследованием.  
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Вторичная профилактика объединяет все методы пренатальной диагностики в целях 

раннего выявления, элиминации (абортирование) плода с тяжелыми пороками развития, 

внутриутробной и прижизненной коррекции (хирургическая, заместительная терапия при 

нарушениях обмена веществ). 

Первичная профилактика является более действенным методом предупреждения 

врожденных пороков будущего ребенка. Следует также сказать, что вторичная профилактика 

несет в себе определенный риск осложнений по отношению к плоду, а также является 

небезопасным по отношению к здоровью женщины.  

Периконцепционная профилактика  - важная задача современной медицины. Во время 

медико-генетического консультирования врач-генетик составляет индивидуальный план 

периконцепционной профилактики. Это – система мероприятий, которая рекомендуется всем 

семьям и направлена на ликвидацию некоторых факторов риска, улучшение состояния 

здоровья будущих родителей и создания благоприятных физиологических условий на момент 

зачатия.  

Показания к периконцепционной профилактике: 

 - рождение детей с ВПР; 

- умственная отсталость у детей; 

- хронические репродуктивные потери (самопроизвольные выкидыши, 

мертворождения); 

-  преждевременные роды и рождение детей с гипотрофией; 

 - хроническая экстрагенитальная патология (органов дыхания, сердечо-сосудистой 

системы, мочевыделительной и др); 

- носительство инфекций; 

- длительный прием медикаментов; 

- отягощенный генетический анамнез; 

- профессиональные   вредные факторы; 

- нарушение сперматогенеза.  

Периконцепционная профилактика включает четыре этапа:  
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I этап – 1) медико-генетическое консультирование, обследование супругов; 2) 

диагностика носительства вирусной и бактериальной инфекции; 3) исключение 

профессиональных вредностей; 

ІІ  этап – превентивная санация и ликвидация потенциальных мутагенов и тератогенов; 

ІІІ этап – синхронизация процессов оплодотворения; 

IV этап- ведение и наблюдение за беременностью.  

Периконцепционная профилактика выявилась наиболее эффективной при дефектах 

нервной трубки, расщелинах губы и неба, некоторых врожденных пороках сердца и 

редукционных пороках. Она также дает возможность относительно ряда заболеваний 

применить пренатальную терапию.  

Таким образом, перед медико-генетическими консультациями стоят две главных задачи, 

одна из которых состоит в предупреждении появления больного в семье, другая – в помощи 

тем, кто обратился в осознании информации по диагноз, прогноз и адаптацию до ситуации.  

Несмотря на большие достижения в генетике, эффективность работы медико-

генетической службы не достаточно высока. Нельзя получить желаемого эффекта, если в 

сознании тех, кто консультируется не донесена необходимая информация. Только улучшение 

генетического образования врачей, повышение биологических знаний среди населения будет 

способствовать общей эффективности медико-генетической службы и приносить ощутимый 

эффект.  

Планирование зачатия в летне-осенние месяцы, выбор зачатия в соответствии с 

овуляцией, назначение супругам диеты на 2-3 месяца до зачатия с высоким содержанием 

витаминов, растительного масла, овощей, орехов, санация очагов инфекции создают 

оптимальные условия для образования качественных половых клеток, зачатия и развития 

плода. Все это дает возможность значительно уменьшить риск рождения детей с врожденной 

патологией.  

 

Доцент кафедри педіатрії  

та медичної генетики БДМУ,  

обласний позаштатний  

генетик-педіатр       Ластівка І.В. 
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