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Вступ. Оксид азоту володіє широким спектром біорегуляторної дії. Порушення співідношення ак-
тивності індуцибельної NO-синтази та аргінази на користь індуцибельної NO-синтази може при-
звести до прозапальної реакції. При загрозі передчасних пологів підвищується рівень прозапальних 
цитокінів як на локальному, так і на сиcтемному рівнях. Мета дослідження. Вивчити взаємозв’язок 
змін вмісту про- та протизапальних цитокінів і активності індуцибельної NO-синтази та аргінази 
в слизу цервікального каналу жінок з екстракорпоральним заплідненням (ЕКЗ), у яких реалізувались 
клінічні  ознаки загрози передчасних пологів. Матеріали і методи дослідження. Групу дослідження 
склали 37 жінок, у яких вагітність настала в результаті екстракорпорального запліднення та на-
явністю прогностичних ознак, які свідчать про високий ризик виникнення загрози передчасних по-
логів в подальшому. Групу здорові вагітні - склало 20 жінок з фізіологічною вагітністю, яка насту-
пила без застосування допоміжних репродуктивних технологій. В 28-34 тижні вагітності їм було 
проведене визначення показників активності індуцибельної NO-синтази та загальної аргіназної ак-
тивності, а також досліджений рівень про- та протизапальних цитокінів у слизу цервікального ка-
налу. Результати дослідження та їх обговорення. Активність індуцибельної NO-синтази в групі 
дослідження значно збільшилась (в 2.57 рази) порівняно із здоровими вагітними, тоді як активність 
аргінази, навпаки, помітно (в 1,91 рази) зменшилась. Виявлене достовірне зростання рівнів проза-
пальних цитокінів INF-γ та TNF-α у вагітних групи дослідження, концентрація ж протизапального 
цитокіну IL-10 значно знижувалась. В групі дослідження в цервікальному слизу виявлені позитивні 
кореляційні зв'язки між зростанням концентрації прозапального цитокіну INF-γ та збільшенням ак-
тивності індуцибельної NO-синтази, між падінням рівнів концентрації IL-10 і активності аргінази 
та негативний зв'язок між збільшенням активності індуцибельної NO-синтази та зменшенням ак-
тивності аргінази. Висновки. Виявлений цитокіновий дисбаланс у вагітних з екстракорпоральним 
заплідненням та загрозою передчасних пологів разом із порушенням співвідношення індуцибельної 
NO-синтази та аргінази свідчить про неналежний рівень імуносупресії у таких вагітних. Ці імунні 
зміни, активуючи клітинні реакції материнського імунітету, можуть сприяти виникненню явищ пе-
редчасних пологів. 
Ключові слова: екстракорпоральне запліднення, загроза передчасних пологів, цитокіни, індуцибельна NO-синтаза, аргіназа. 
Тема НДР кафедри акушерства і гінекології №2 Полтавського державного медичного університету «Роль хронічного інфі-
кування матки та нижніх відділів статевих шляхів у формуванні акушерської та гінекологічної патології» (№ держреєстрації 
0117U005276, термін виконання 2017-2022 роки). 

Вступ 
Впродовж останніх років  активно вивчаєть-

ся дія системи оксиду азоту (NO) в біопроцесах 
людського організму. Виявлено, що він пред-
ставляє собою унікальний медіатор міжклітин-
ної взаємодії, приймаючи участь у роботі нер-
вової системи, несучи роль нейротрансміттера, 
активно залучений до процесів розвитку запа-
лення, роботи загортальної системи, імунної 
відповіді та регуляції кровоплину. За рахунок 
підтримки адекватних реологічних властивос-
тей крові, тонусу артеріальних судин, NO за-
безпечує правильну роботу фетоплацентарної 
системи[1]. 

Потужна дія оксиду азоту відбувається че-
рез гальмування нуклеарного фактора транс-
крипції, блокування стимульованої цитокінами 
експресії адгезивних молекул ендотелію 
(VCAM-1, Е-селектин, МСР) і хемотаксичних 
пептидів моноцитів та реалізується протизапа-
льним та антитромбогенним ефектами [1,2]. 

Дія оксиду азоту на фетоплацентарну сис-
тему (ФПС) у вагітних відбувається за рахунок 

підтримки адекватних реологічних властивос-
тей крові та тонус артеріальних судин, що і за-
безпечує правильну роботу даної системи (до-
ставку необхідної кількості кисню та поживних 
речовин до плода)[1]. Зниження ж вмісту окси-
ду азоту в організмі вагітних жінок порушує 
процеси плацентації, сприяє затримці розвитку 
плода та призводить до високого ризику його 
внутрішньоутробної загибелі. 

Продукція оксиду азоту здійснюється під ді-
єю конститутивної синтази (cNOS) та індуцибе-
льної NO-синтази (iNOS) імунними клітинами, 
зокрема, макрофагами та нейтрофілами, що 
активовані прозапальними цитокінами. Цей 
процес відбувається в епітеліальних клітинах 
судинної стінки дихальних шляхів. Субстратом 
для утворення оксиду азоту є L-aргінін. З залу-
ченням ензиму NO-синтази з L-aргініну утворю-
ється оксид азоту та ендотелін-1. Продукція 
оксиду азоту здійснюється 2 шляхами, за участі 
сNOS та іNOS. Оксид азоту, утворений під дією 
сNOS, направлений на підтримку визначеної 
рівноваги в балансі цієї речовини, продукт же 
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іNOS, впливу підтримує численні патофізіоло-
гічні процеси в організмі вагітної жінки[1,2,3]. 

Утворення оксиду азоту по NO-синтазному 
шляху прямо залежить від кількості L-aргініну. 
Вміст L-аргініну в клітинах, що синтезують NO, 
збільшують INF-γ та IL-1β, які також прискорю-
ють надходження L-аргініну всередину клітин і 
підвищують активність аргінінсукцинатліази, 
яка запускає ресинтез L-аргініну з L-цитруліну. 
В свою чергу, IL-4 та IL-10 активізують аргіназу, 
що призводить до зниження вмісту L-аргініну в 
NO-синтезуючих клітинах. 

Доведена роль імунологічних зсувів на рівні 
міжклітинних зв’язків у генезі порушень геста-
ційного процесу. Ці зсуви генеруються змінами 
балансу цитокінів. Регулюючи міжклітинні вза-
ємовідносини в ендометрії, процеси інвазії 
трофобласта, система цитокінів відіграє важ-
ливу роль протягом всієї вагітності.[4,5]. 

Цитокіни продукуються Т-хелперами (Тh), 
серед яких виділяють Th1- та Th2-типу. Проза-
пальні цитокіни IL-1β, TNF-α, INF-ɤ, для яких 
притаманна стимуляція процесів клітинного 
імунітету, продукуються Th1-клітинами. Проти-
запальні цитокіни, зокрема IL-10,які гальмують 
реакції клітинного імунітету та сприяють синте-
зу антитіл, продукуються Th2-клітинами[6,7]. 

З ранніх термінів фізіологічної вагітності 
спостерігається переважання цитокінів Th2-
типу у крові матері і це є нормою. Саме ці ре-
гуляторні цитокіни посилено продукуються де-
цидуальною тканиною плаценти впродовж усієї 
вагітності. В свою чергу, надлишкова експресія 
прозапальних цитокінів клітинами Тh1-типу об-
межує інвазію трофобласту та затримує розви-
ток плаценти Правильне співвідношення між 
Тh1- та Тh2-клітинами сприяє успішній інвазії 
трофобласту [5,8].Відповідно до сучасних нау-
кових даних, принцип імунного забезпечення 
вагітності зводиться до зміни балансу між Т-
хелперами 1 типу та Т-хелперами 2 типу в бік 
пригнічення Тh1 клітинної активності та збіль-
шення Тh2 клітинної реактивності. За рахунок 
посиленої продукції протизапальних цитокінів, 
зокрема IL-10, забезпечується достатній рівень 
імуносупресії, що є необхідною передумовою 
сприятливого перебігу вагітності [6,7]. 

Слід відмітити, що цитокіни Тh1-профілю 
посилюють протромбінову активність та каталі-
зують механізми коагуляції, відповідно, це при-
зводить до тромбозів і відшарування трофоб-
ласту й реалізації загрози переривання вагіт-
ності [7,8,9]. При такому стані підвищується рі-
вень прозапальних цитокінів як на системному, 
так і на локальному рівнях. Значне підвищення 
вмісту прозапальних цитокінів виявлено і при 
невдалому застосувані екстракорпорального 
запліднення [7,10,11]. 

Мета дослідження 
Вивчити взаємозв’язок змін вмісту про- та 

протизапальних цитокінів і активності індуци-

бельної NO-синтази та аргінази в слизу церві-
кального каналу жінок з екстракорпоральним 
заплідненням (ЕКЗ), у яких реалізувались клі-
нічні  ознаки загрози передчасних пологів. 

Матеріали і методи дослідження 
37 жінок, вагітність у яких настала в резуль-

таті ЕКЗ та виявленими прогностичними озна-
ками  високого ризику виникнення передчасних 
пологів склали групу дослідження (ГД). Форму-
вання ГД проводилось в 18-20 тижнів+6 тижнів 
вагітності при проведенні другого біохімічного 
скринінгу. Критеріями включення було вияв-
лення порушень показників «потрійного» біохі-
мічного тесту, наявний позитивний тест на фе-
тальний фібронектин, сонографічне визначен-
ня скорочення довжини шийки матки (≤25 мм), 
відсутність інфікування нижніх відділів статево-
го тракту. Жінки, віднесені до ГД, відмовились 
від запропонованої нами терапії і отримували 
лікарські засоби відповідно нормативним на-
становам. В 28-30 тижнів вагітності їм було 
проведене визначення показників активності 
індуцибельної NO-синтази та загальної аргіна-
зної активності у слизу цервікального каналу; 
також було проведено визначення рівня цито-
кінів INF-γ, TNF-α, IL-10. 

В групу здорових вагітних (ЗВ) увійшли 20 
жінок з нормальною вагітністю, яка наступила 
без екстракорпорального запліднення, з відсу-
тністю факторів ризику виникнення передчас-
них пологів. 

Дослідження проводилось на базі кафедри 
акушерства і гінекології №2 Полтавського дер-
жавного медичного університету– у Перината-
льному центрі КП «ПОКЛ ім. 
М.В.Скліфосовського ПОР». Дослідження акти-
вності індуцибельної NO-синтази та аргінази в 
слизу цервікального каналу проводилось на 
кафедрі патологічної фізіології Полтавського 
державного медичного університету. 

З метою визначення загальної активності 
NO-синтаз (gNOS) відбирали 0,2 мл розчину 
цервікального слизу, додавали до нього 2,5 мл 
0,2М трис-буферного розчину, 0,3 мл водного 
розчину L-аргініну та 0,1 мл 1мМ водного роз-
чину НАДФН2. Дану суміш інкубували при 
t=37,0˚C протягом 30 хв. Загальну активність 
NO-синтаз визначали за приростом концентра-
ції нітритів до та після інкубації. Активність 
gNOS виражали в мкмольNO2

-/хв/ на г білка 
цервікального слизу. Активність iNOS та аргі-
нази вивчали за методом, запропонованим 
Елінською А.Н. и співавт. [13] Активність iNOS 
вираховували як результат віднімання від по-
казників загальної активності NO-синтази ве-
личину активності конститутивних ізоформ 
(cNOS). Активність аргіназн вираховували за 
різницею концентрацій L-орнітина до та після 
інкубації при t = 37,0˚C протягом 20 годин та 
виражали у мкмоль L-орнітину/хв/ на г білку 
цервікального слизу [14]  
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З метою визначення цитокінів забір слизу 
цервікального каналу проводили при гінеколо-
гічному дослідженні шийки матки, стерильною 
щіточкою, яку (після забору слизу) зберігали у 
буферному розчині в замороженому вигляді 
при температурі -40˚С до моменту досліджен-
ня. Для визначення концентрації цитокінів за 
допомогою імуноферментного аналізу викорис-
товували відповідні стандартні комерційні на-
бори реактивів фірми «Вектор БЕСТ», методи-
ки згідно інструкцій фірми-виробника. 

Математичний аналіз виконувався статис-
тичною програмою Statistica (Stat Soft Inc., 
США). 
Результати дослідження та їх обговорення 

При дослідженні активності iNOS та аргінази 
в цервікальному слизу у здорових вагітних та у 
вагітних ГД було знайдено, що активність інду-
цибельної NO-синтази в дослідній групі зросла 
в 2.6 рази порівняно із ЗВ: до 3,08±0,32 
мкмоль/хв/1 г білка порівняно із 1,20±0,20 
мкмоль/хв/1 г білка у ЗВ; Р0,001. Активність 
аргінази зменшилась майже в 2 рази, з 
2,16±0,20 мкмоль/хв/1 г білка в ГП до 1,13±0,10 
мкмоль/хв/1 г білка в ДГ; Р0,001. 

Дослідження рівнів про- та протизапальних 
цитокінів продемонструвало, що у вагітних з 
ЕКЗ та загрозою ПП зросли рівні прозапальних 
цитокінів INF-γ (з 10,3 ± 0,5 пг/мл у ЗВ до 14,2± 
0,7 пг/мл у вагітних ГД; Р0,001) та TNF-α (з 
3,4± 0,2 пг/мл у ЗВ до 6,15± 0,39 пг/мл у 
вагітних ГД; Р0,001). 

Рівень протизапального цитокіну IL-10 зни-
зився в ГД до 5,0±0,4 пг/мл в порівнянні із гру-
пою ЗВ 9,4±0,6 пг/мл (Р0,001). Показник 
коефіцієнту TNF-α/IL-10 зріс в 3 рази (з 
0,4±0,02 в групі ЗВ до 1,2±0,1 в ГД (Р0,001). 

Виявлений кореляційний зв'язок між збіль-
шенням вмісту INF-γ в цервікальному слизу в 
ГД та зростанням активності iNOS в цій групі 
(r=0,72; Р0,001). 

Пошук можливих зв'язків між змінами актив-
ності аргінази в цервікальному слизу у жінок з 
ЕКЗ та загрозою передчасних пологів, з одного 
боку, та концентрацією у них в цервікального 
слизу протизапального цитокінуIL-10і активніс-
тю iNOS, з другого боку, показав наявність до-
стовірних кореляційних зв'язків між цими пока-
зниками: позитивний зв'язок між падінням рів-
нів концентрації IL-10 і активності аргінази 
(r=0,57; Р0,05) та негативний зв'язок між збі-
льшенням активності iNOS та зменшенням ак-
тивності аргінази (r=-0,50; Р0,05). 

Тобто, у вагітних жінок ГД має місце дисба-
ланс цитокінів із перевагою прозапальних. Це 
знаходиться в причинному зв'язку із порушен-
ням балансу активності iNOS та аргінази. 

Нами було враховано той факт, що в ІІ три-
местрі вагітності збільшення концентрації про-
запальних цитокінів та активація індуцибельної 

NO-синтази стимулюють вироблення децидуа-
льних макрофагів субпопуляції М1, які сприя-
ють порушенню функції плаценти та виникнен-
ню загрози передчасних пологів [3,7]. 

Висновки 
1. У вагітних з екстракорпоральним заплід-

ненням та загрозою передчасних пологів вияв-
лене достовірне зростання концентрації проза-
пальних цитокінів, асоційованих з активністю 
Th1 (INF-γ - в 1,4 рази і TNF-α - в 1,8 рази) та 
падіння концентрації протизапального цитокіну 
IL-10, асоційованого з активністю Th2 (в 1,9 ра-
зи) в слизу цервікального каналу. 

2. Активність індуцибельної NO-синтази в 
групі вагітних з ЕКЗ, які не приймали запропо-
нованого нами лікування, зросло в 2.6 рази по-
рівняно із здоровими вагітними. Активність же 
аргінази в цій групі вагітних, навпаки, в 1,9 рази 
зменшилась. 

3. Такий цитокіновий дисбаланс у обстеже-
них вагітних разом із порушенням співвідно-
шення iNOS та аргінази свідчить про неналеж-
ний рівень імуносупресії у них. Саме ці імунні 
зміни, активуючи клітинні реакції материнсько-
го імунітету, можуть сприяти виникненню явищ 
передчасних пологів. 
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Реферат 
ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ ИНДУЦИБЕЛЬНОЙ NO-СИНТАЗЫ И АРГИНАЗЫ, ИХ СВЯЗЬ С УРОВНЕМ ПРО- И 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В ЦЕРВИКАЛЬНОЙ СЛИЗИ У БЕРЕМЕННЫХ С ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫМ 
ОПЛОДОТВОРЕНИЕМ И УГРОЗОЙ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ. 
Лихачев В.К., Шиманская Я.В., Добровольская Л.М., Акимов О.Є., Макаров О.Г. 
Ключевые слова: экстракорпоральное оплодотворение, угроза преждевременных родов, цитокины, индуцибельная NO-синтаза, 
аргиназа. 

Вступление. Оксид азота обладает широким спектром биорегуляторного действия. Нарушение со-
отношения активности индуцибельной NO-синтазы и аргиназы в пользу индуцибельной NO-синтазы 
может привести к провоспалительной реакции. При угрозе преждевременных родов повышается уро-
вень провоспалительных цитокинов как на локальном, так и на сиcтемном уровнях. Цель исследова-
ния. Изучить взаимосвязь изменений содержания про- и противовоспалительных цитокинов и актив-
ности индуцибельной NO-синтазы и аргиназы в слизи цервикального канала женщин с экстракорпо-
ральным оплодотворением и угрозой преждевременных родов. Материалы и методы исследования. 
Группу исследования составили 37 женщин, у которых беременность наступила в результате экстра-
корпорального оплодотворения и наличием прогностических признаков, свидетельствующих о высо-
ком риске возникновения угрозы преждевременных родов в дальнейшем. Группа сравнения- здоро-
вые беременные - 20 женщин с физиологической беременностью, наступившей без применения 
вспомогательных репродуктивных технологий. В 28-34 недели беременности им было проведено оп-
ределение показателей активности индуцибельной NO-синтазы и общей аргиназной активности, а 
также исследован уровень про- и противовоспалительных цитокинов в слизи цервикального канала. 
Результаты исследования и их обсуждение. Активность индуцибельной NO-синтазы в группе иссле-
дования увеличилась (в 2.57 раза) по сравнению со здоровыми беременными, активность аргиназы, 
напротив, заметно уменьшилась  (в 1,91 раза). Выявлено достоверное повышение уровней провоспа-
лительных цитокинов INF-γ и TNF-α у беременных исследуемой группы, концентрация же показателей 
противовоспалительного цитокина IL-10 - снижалась. В группе исследования в цервикальной слизи 
обнаруженные положительные корреляционные связи между ростом концентрации провоспалитель-
ных цитокинов INF-γ и увеличением активности индуцибельной NO-синтазы и между падением уров-
ней концентрации IL-10 и активностью аргиназы и отрицательная связь между увеличением активно-
сти индуцибельной NO-синтазы и уменьшение активности аргиназы. Выводы. Обнаружен цитокино-
вый дисбаланс у беременных с экстракорпоральным оплодотворением и угрозой преждевременных 
родов вместе с нарушением соотношения индуцибельной NO-синтазы и аргиназы свидетельствует о 
ненадлежащем уровне иммуносупрессии у таких беременных. Эти иммунные изменения, активируя 
клеточные реакции материнского иммунитета, могут способствовать возникновению явлений прежде-
временных родов. 

Summary 
CHANGES IN THE ACTIVITY OF INDUCIBLE NO-SYNTHASE AND ARGINASE, THEIR RELATIONSHIP WITH THE LEVEL OF PRO- 
AND ANTI-INFLAMMATORY CYTOKINES IN CERVICAL MUCUS IN PREGNANT WOMEN, WHO UNDERWENT IVF AND ARE AT 
RISK OF PRETERM CHILDBIRTH 
Likhachov V. K.,  Shymanska Ya. V., Dobrovolska L. M., Akimov O. Ye., Makarov  O. H. 
Key words: in vitro fertilization, risk of preterm childbirth, cytokines, inducible NO-synthase, arginase. 

Introduction. Nitric oxide (NO) produces a wide range of bioregulatory effects. Imbalance in the ratio of 
the activity of inducible NO-synthase and arginase in favor of iNOS can lead to a pro-inflammatory reaction. 
At the risk of preterm childbirth, the content of proinflammatory cytokines increases both at the local and sys-
temic levels. The aim of this work is to study the relationship between changes in the content of pro- and 
anti-inflammatory cytokines and the activity of inducible NO-synthase and arginase in the cervical mucus of 
women with in vitro fertilization (IVF), who are at risk of preterm childbirth. Materials and methods. The test 
group (TG) included 37 women, who underwent IVF and presented prognostic signs, indicating a high risk of 
preterm birth in the future. The control group (CP) consisted of 20 healthy pregnant women, who did not un-
dergo assisted reproductive technologies. We determined the indicators of inducible NO-synthase activity 
and total arginase activity, as well as the level of pro- and anti-inflammatory cytokines in the mucus of the 
cervical canal of the participants at their 28-34 weeks of pregnancy. Results and discussion. The activity of 
iNOS in TG significantly increased (in 2.57 times) compared to healthy pregnant women (CP), while the ac-
tivity of arginase, on the contrary, decreased significantly (in 1.91 times). There was a significant increase in 
the levels of pro-inflammatory cytokines INF-γ and TNF-α in the TG women, while they demonstrated the 
significantly reduced concentration of anti-inflammatory cytokine IL-10. In cervical mucus taken from TG 
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women, positive correlations were found between an increase in the concentration of the proinflammatory cy-
tokine INF-γ and an increase in iNOS activity, between a decrease in IL-10 levels and arginase activity, and 
a negative relationship between an increase in iNOS activity and a decrease in arginase activity. Conclu-
sions. The detected cytokine imbalance in pregnant women, who underwent in vitro fertilization and were at  
risk of preterm childbirth, together with a impaired ratio of iNOS and arginase, indicates an inappropriate 
level of immunosuppression. These immune changes, by activating cellular responses of maternal immunity, 
can contribute to  preterme childbirth. 
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Похилько В.І., Чернявська Ю.І., Цвіренко С.М., Россоха З.І., Яковенко О.В. 
КЛІНІКО-ГЕНЕТИЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ У 
НОВОНАРОДЖЕНИХ 
Полтавський державний медичний університет 
Державний заклад «Референс-центр з молекулярної діагностики МОЗ України», м. Київ 

Актуальною проблемою медицини в даний час є використання методів молекулярної генетики, 
спрямованих на виявлення і оцінку генетичних факторів ризику і вчасної діагностики перинатальної 
патології. В результаті проведених численних досліджень визначені фактори ризик, які впливають 
на стан здоров'я новонароджених. Метою дослідження було вивчення асоціацій між розвитком пе-
ринатальної патології у передчасно народжених і доношених новонароджених з поліморфізмом генів 
сімейства глютатіон-трасфераз (GSTT1, GSTМ1, GSTР1), ренін-ангіотензинової ситеми (АСЕ, 
AGT2R1). Матеріали і методи. У дослідження було включено 110 доношених дітей з асфіксією, 30 – 
здорових доношених дітей для групи контролю, а також 125 передчасно народжених дітей з інфек-
ціями перинатального періоду, 21 передчасно народжена дитина з бронхолегеневою дисплазією, і 
70 умовно здорових передчасно народжених дітей. Було проведено комплекс рутинних клініко-
лабораторних методів дослідження та визначення поліморфізму генів. Результати. З наявністю 
нефункціонального алелю гену GSTT1 та DD варіанту АСЕ гену у новонароджених пов'язаний роз-
виток тяжкої перинатальної асфіксії (р=0,006 та р=0,003 відповідно). Діти з GSTT1 "-" і АС АG2ТR1 
генотипами мають достовірно вищий рівень діастолічного тиску в першу добу після народження, 
ніж діти з функціональними генотипами цих генів (р<0,05). Медіанний показник середньої тривало-
сті штучної вентиляції легень та СРАР-терапії у дітей з генотипом GSTT1 «-» був достовірно ви-
щим за аналогічний показник у дітей з генотипом GSTT1 «+» (p=0,01 та р=0,001 відповідно). Висно-
вок. Дослідження поліморфізму генів глютатіон-трансфераз та  ренін-ангіотензинової системи 
може бути використане для предикції тяжкості стану дитини після народження. 
Ключові слова: поліморфізм генів, новонароджені, перинатальна патологія, асфіксія, артеріальна гіпотензія 
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Вступ 
За останні 5 років в Україні відбулося знач-

не зростання захворювань, що призводять до 
інвалідності – кількість таких випадків серед 
дитячого населення зросла на 20 тисяч. Згідно 
зі статистичними даними, близько 2% від зага-
льної кількості дитячого населення у віці до 18 
років – це діти з інвалідністю. Кожна одинадця-
та новонароджена дитина має порушення ста-
ну здоров’я, що призводить до формування 
хронічних захворювань та дитячої інвалідності. 
Незалежний експерт з питань соціальної полі-
тики П.В. Розенко зазначає, що на 22% збіль-
шилася мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів для дітей зі складним порушенням 
розвитку, зокрема збільшилося число учнів в 
них. Якщо у 2015 – 2016 році таких закладів 
було 58, то у 2016-2017 році – вже 71. 

Актуальною проблемою медицини в даний 
час є використання методів молекулярної гене-
тики, спрямованих на виявлення і оцінку гене-

тичних факторів ризику і вчасної діагностики 
перинатальної патології. В результаті проведе-
них численних досліджень визначені фактори 
ризику які впливають на стан здоров'я новона-
роджених. Генетичні порушення, що виникають 
у період новонародженості, можуть мати знач-
ний вплив на захворюваність та смертність. 
Рання діагностика може полегшити своєчасне 
прогностичне консультування родин та можли-
вість прицільного лікування, що покращує ре-
зультати лікування [1]. У міру розширення до-
ступності діагностичного тестування кожен лі-
кар-неонатолог має належно застосовувати та 
розуміти методи генетичного скринінгу. Саме 
тому, серед напрямків науково-дослідної робо-
ти на кафедрі педіатрії №1 з пропедевтикою та 
неонатологією були такі, що стосувалися пи-
тань розробки комплексу ранніх лікувально-
діагностичних та профілактично-
реабілітаційних заходів для попередження по-
ліорганних уражень у передчасно народжених 


