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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни “Методи каріотипування людини” складена
відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки
__

бакалавр__________________________________
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня)

спеціальності (напряму) _____біологія ________________________________________

1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни – освоєння методів дослідження
статевого Х-хроматиту та цитогенетичного аналізу.



1.2. Основні завдання вивчення дисципліни:
Освоєння методу отримання, забарвлення та аналізу статевого Х-хроматину людини.
Освоєння методики цитогенетичного дослідження, аналіз препаратів хромосом
людини з різною генетичною патологією, які використовуються дослідниками у
практичній роботі в медичних закладах, а також у науковій роботі в різних установах
та НДІ біологічного і медичного профілів.
1.3. Кількість кредитів – 4 / 4
1.4. Загальна кількість годин – 120 / 120
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Нормативна / за вибором
Денна форма навчання
4-й
1-й
год.
год.
64 год.
56 год.

Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
4-й
Семестр
1-й
Лекції
год.
Практичні, семінарські заняття
год.
Лабораторні заняття
24 год.
Самостійна робота
96 год.
Індивідуальні завдання
год.
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1.6. Заплановані результати навчання: студент повинен
знати: основні етапи проведення та аналізу препаратів хромосом, якими необхідно
володіти при проведенні цитогенетичного обстеження хворих із моногенною та
мультифакторною патологією.
вміти: використовувати ці знання та методи для визначення каріотипу та його
порушень у людини в нормі і при патології для встановлення діагнозу та робити
відповідні висновки чи прогнози щодо стану хромосомного апарату людини в цілому.
2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Дослідження статевого Х-хроматину.
Тема 1.Статевий Х-хроматин.
Загальні правила з охорони праці при роботі з реактивами та медичним
обладнанням в лабораторії. Ведення відповідної документації.
Підготовка реактивів та скельців для проведення методики. Забір матеріалу,
методика приготування препаратів, забарвлення ацето-орсеїном або барвником Гімза,
фіксація препаратів та підрахунок клітин із статевим Х-хроматином під мікроскопом.
Розділ 2. Метод цитогенетичного аналізу.
Тема 2. Цитогенетичний метод дослідження.
Підготовка реактивів та посуду для проведення методики.
Техніка методу. Постановка культури лімфоцитів периферичної крові людини.
Культивування лімфоцитів периферичної крові людини. Зняття культури лімфоцитів
периферичної крові (введення колхіцину, гіпотонізація; фіксація; нанесення суміші
лімфоцитів на предметне скло, висушування).
Тема 2. Методи забарвлення препаратів хромосом.
Методика G-забарвлення. Проведення G-забарвлення препаратів хромосом.
Якісний аналіз хромосом за методикою G-забарвлення. Підрахунок хромосом в пластинці
та співставлення сегмент-до-сегменту кожної пари хромосом. Заповнення цитогенетичних
протоколів.
Розділ 3. Гетерохроматинові ділянки хромосом.
Тема 4. Поліморфізм гетерохроматинових ділянок хромосом людини в нормі та при
різних патологічних станах.
Приготування посуду та реактивів. Техніка методу диференційного С-забарвлення
хромосом.
Аналіз метафазних пластинок препарату. Оцінка розмірів С-гетерохроматинових
районів хромосом (у балах).
Розділ 4. Номенклатура у класичній цитогенетиці.
Тема 5. Підстави для проведення цитогенетичного дослідження.
Візуальний кількісний аналіз препаратів хромосом під мікроскопом та відповідний
запис в протоколі цитогенетичного аналізу, розкладка ідеограми.
Візуальний якісний аналіз хромосом людини при культивуванні у флаконі.
Тема 6. Стандарти аналізу препаратів хромосом.
Основні принципи позначення нормального і аномального каріотипу людини.
Запис хромосомних порушень в каріотипі людини.
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Розділ 5. Цитогенетичні порушення при хромосомних та спадкових хворобах
людини.
Тема 7. Аналіз препаратів хромосом людей з різними патологічними станами
(синдроми Клайнфельтера, Шерешевського-Тернера, дисгенезія гонад, затримка статевого
розвитку, синдром Прадера-Віллі та ін.).
3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів
Кількість годин
денна форма
заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
л п лаб. інд. с. р.
л п лаб. інд. с. р.
1
2
3 4
5
6
7
8
9 10 11
12
13
Розділ 1. Дослідження статевого Х-хроматину.
Разом за розділом 1 16
10
6
20
4
16
Розділ 2. Метод цитогенетичного аналізу.
Разом за розділом 2 31
15
16
25
5
20
Розділ 3. Гетерохроматинові ділянки хромосом.
Разом за розділом 3 25
15
10
25
5
20
Розділ 4. Номенклатура у класичній цитогенетиці.
Разом за розділом 4 24
14
10
25
5
20
Розділ 5. Цитогенетичні порушення при хромосомних та спадкових хворобах
людини.
Разом за розділом 5 24
10
14
25
5
20
120
64
56
120
24
96
Усього годин
№
з/п
1
2
3
4
5
6

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
Назва теми
Кількість
годин (д / з)
Дослідження статевого Х-хроматину.
10 / 2
Метод цитогенетичного аналізу
14 / 4
Гетерохроматинові ділянки хромосом.
12 / 6
Номенклатура у класичній цитогенетиці.
14 / 6
Цитогенетичні порушення при хромосомних та спадкових
хворобах людини.
14 / 6
Разом
64 / 24
5. Завдання для самостійної робота

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Види, зміст самостійної роботи
Методика проведення та забарвлення статевого Х-хроматину.
Методика постановки культури лімфоцитів периферичної крові,
культивування лімфоцитів периферичної крові.
Зняття культури лімфоцитів периферичної крові.
Методика рутинного та диференційного G-забарвлення
препаратів хромосом
Метод диференційного С-забарвлення препаратів хромосом/
Аналіз препаратів хромосом, забарвлених рутинним методом
Аналіз препарату хромосом, забарвленого С-окраскою
Оцінка препарату хромосом, забарвленого G-методом
Разом

Кількість
годин (д / з)
2 / 10
4 / 10
5 / 10
5 / 10
10 / 10
10 / 15
10 / 15
10 / 16
56 / 96
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6. Індивідуальні завдання
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Назва теми
Молекулярна структура хромосом
Мітоз. Мейоз. Поведінка хромосом у мітозі та мейозі
Сучасні молекулярно-цитогенетичні методи
Застосування методу флуоресцентної гібридизації in situ у
діагностиці спадкових хвороб
Гетерохроматинові ділянки хромосом. Сучасні погляди на роль
гетерохроматину в біології та медицині
Захворювання, обумовлені молекулярними порушеннями
хромосом
Мікроделеційні
синдроми.
Цитогенетична
і
клінічна
характеристика хворих із мікроделеційними синдромами
Разом

Кількість
Годин (д / з)
4 / 15
2 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 10
10 / 11
56 / 96

7. Методи контролю
Усне опитування; письмове опитування; виконання тематичних контрольних робіт з
різними типами завдань; індивідуальне навчально-дослідне завдання.
8. Схема нарахування балів
Приклад для підсумкового семестрового контролю в формі заліку без виконання залікової
роботи
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Контрольна робота,
Розд
Розд
Розд
Індивідуальне
Розділ 2
Розділ 4
передбачена
іл 1
іл 3
іл 5
завдання
навчальним планом
Т1 Т2 Т3
Т4
Т5 Т6
Т7
1
1
10
15 10
10
10 10
15
10
10
Т1, Т2 ... – теми розділів.

Сума

100
100

Шкала оцінювання
Оцінка
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

для чотирирівневої
шкали оцінювання

90 – 100

відмінно

70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

для дворівневої
шкали
оцінювання
зараховано
не зараховано
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