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Вроджені аномалії є основною причиною
смерті дітей у світі. У більшості цих випадків
основну роль відіграє генетичний фактор. 
В одному з найбільших генетичних досліджень,
проведених серед дітей, виявлено 14 невідомих
генів, відповідальних за розвиток розладів.

Вроджені аномалії призводять до понад 
300 тис. смертей у світі щороку. Ці аномалії
часто включають порушення розвитку, у тому
числі дефекти нервової трубки, вади серця,
аутизм, синдром Дауна або інші форми інтелек'
туальної інвалідності.

Понад 50% таких аномалій виникають 
із невідомих причин. Дослідники вважають, 
що ключова роль належить генетичному 
фактору.

Відомо більше 1000 генетичних причин вад
розвитку. 

Більшість вад розвитку є рідкісними, тому 
і патологічні генетичні варіанти залишаються
невідомими.

Розшифрування порушень розвитку (РПР)
— це дослідження, спрямоване на виявлення
порушень розвитку в дітей, а також на впрова'
дження геномних технологій для поліпшення
діагностики.

Це найбільше на сьогодні генетичне дослі'
дження, проведене серед дітей з раніше діагно'
стованими порушеннями розвитку. У ньому
взяли участь 200 клінічних генетиків із Націо'
нальної служби охорони здоров'я в Сполучено'
му Королівстві, які вивчали понад 20 тис. генів
людини, спостерігали дітей із понад 4000 сімей
зі Сполученого Королівства Великої Британії,
Північної Ірландії та Республіки Ірландія.
Результати опубліковані в журналі Nature.

РПР проводили вчені з інституту Wellcome
Trust Sanger в Кембриджі, Сполученого Королів'
ства Великої Британії та Північної Ірландії, на
чолі з доктором Matthew Hurles та Jeremy McRae.

Дослідження включало секвенування екзо'
му 4239 сімей, які мали хоча б одного члена

сім'ї з тяжкою, але не діагностованою вадою
розвитку.

Секвенування екзому є поширеним та ефек'
тивним методом селективного секвенування
протеїн'кодованих ділянок ДНК, що прово'
диться з метою виявлення генетичних варіації,
пов'язаних із вадою. 

Екзон становить 2,5% людського геному, 
що робить секвенування екзому більш
ефективним. Таким чином, більшість лю'
дей можуть бути включені в дослідження 
з нижчою собівартістю та мінімальними 
затратами часу.

При секвенуванні дослідники фокусувалися
на спонтанних мутаціях, які відбувалися при
переміщенні ДНК від батьків до дітей. Ці
мутації, так звані de novo, або нові мутації, не
виявлялися в батьків, проте виникали вперше 
в одного із членів сім'ї. Такі варіанти мутацій
відбувалися в спермі чи в яйцеклітині, або 
у вже заплідненій яйцеклітині.

У дослідженні РПР проводилася клінічна
оцінка дітей, а потім клінічні дані об'єднували'
ся з попередніми аналізами ще 3287 людей, які
мали подібні розлади.

Виявлено 400 тис. дітей, що народжуються 
з новими мутаціями щороку.

У дослідженні встановлено 94 гени, схильні
з більшою ймовірністю до de novo мутацій, із
них роль 14 генів у формуванні відхилень
розвитку раніше не виявлялася.

У цілому 42% учасників дослідження у своє'
му ДНК мали шкідливі мутації de novo.

Крім того, порушення розвитку, викликані
новими мутаціями, виникали в середньому 
в 1 із 300 дітей у Сполученому Королівстві
Великої Британії та Північної Ірландії, що ста'
новило близько 2000 дітей щороку.

У цілому, за даними дослідників, 1 з 213 
і 1 з 448 дітей, залежно від віку батьків, страж'
дали від нових мутацій, які викликали пору'
шення розвитку.

Велике дослідження виявило 14 нових генетичних розладів у дітей

Large study finds 14 new genetic disorders in children
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Найбільш небезпечна особливість вірусу Зіка
полягає в його здатності спричиняти ушкодження
плода під час вагітності, особливо мікроцефалію.

На сьогоднішній день вчені з університетсько'
го містечка Флориди Інституту Скріппса пред'
ставляють деталі унікальної здатності вірусу про'
никати через плацентарний бар'єр і викликати
ряд вроджених дефектів, які часто виходять 
за рамки микроцефалії, включаючи ураження
очей і різні види ушкодження головного мозку.

Нове дослідження, на чолі з доцентом Гіріан
Чу, опубліковане в журналі Національної ака'
демії наук.

Питання «Як вірус Зіка проникає через пла'
центарний бар'єр, тоді як інші, схожі на нього
віруси сімейства флавівірусів, включаючи
Денге і віруси Західного Нілу, на це не здатні?»,
спантеличує дослідників ще з часів початку
кризи близько двох років тому в Бразилії.

Перешкоди на шляху до досягнення мозку
плода є істотними — вірус повинен перейти з
крові матері у кровообіг плода, який відділений
плацентарним бар'єром, призначеним для запо'
бігання цьому.

Дослідники зазначають, що ендотеліальні клі'
тини пуповини людини, отримані від чотирьох
донорів у дослідженні, виявилися набагато
сприйнятливішими до інфекції Зіка, з вірусним
навантаженням у кілька сотень або тисяч разів
вище, ніж Західного Нілу або Денге. Нове дослі'
дження показує, що для проникнення в клітину
вірус Зіка «навчився» використовувати молеку'
ли клітинної поверхні, відомі як AXL, тоді як
вірус Західного Нілу і Денге не спроможні на це.

«Вірус Зіка використовує AXL, аби ефек'
тивно «прослизнути» повз один з основних
типів бар'єру клітин у плаценті — фетальні
ендотеліальні клітини, які є воротами доступу
до циркуляції плода», — зазначив Чу.

«Вірус Зіка здатний особливо легко проникати
в клітини, на що не спроможні інші флавівіруси, —
зазначає науковий співробітник Одрі Річард, пер'
ший автор дослідження, — оскільки він викори'
стовує можливості молекули AXL. А фізіологічна
функція AXL полягає у пригніченні активованих

імунних реакцій, у тому числі противірусних від'
повідей інтерферону. За допомогою AXL вірус
Зіка «вбиває двох зайців одним пострілом» — він
проникає в клітину та отримує сприятливі умови
для реплікації всередині клітин».

Вірус Зіка здатний використовувати AXL
шляхом зв'язування з проміжною молекулою,
відомою як Gas6, що наявна в крові та інших
рідинах організму. Gas6 діє як активний міст
між вірусом і AXL шляхом зв'язування AXL на
одному кінці і вірусної мембрани на іншому.
Це дає змогу вірусу використовувати AXL і
таким чином отримувати доступ до клітин'гос'
подарів.

Зазначені особливості пояснюють здатність
вірусу Зіка ефективно проникати в кровотік
плода і заражати його.

«Ми поки не розуміємо, чому вірус Зіка вико'
ристовує AXL, а інші — ні», — додав Чу. — Відо'
мо, що всі флавівіруси мають схожі структури,
однак, за нашими результатами, вірус Зіка може
мати іншу субпопуляцію, яка його вирізняє. 
Це має істотні наукові та клінічні наслідки».

«Структурні дослідження свідчать, що біль'
ша частина інфекційної мембрани віріону пов'
ністю покрита вірусними білками, що значно
ускладнює зв'язування з Gas6, адже для цього
потрібні безбілкові ділянки, — зазначає науко'
вий співробітник Боунг Шик Шим, автор пер'
ших досліджень. — Однак частки флавівірусів
набувають безлічі асиметричних форм і знахо'
дяться в безперервному динамічному русі, що,
ймовірно, виставляє «оголені» ділянки мембра'
ни віріону. Наше дослідження показує, що
вірус Зіка може виставляти достатню частину
мембрани для зв'язування з Gas6, тоді як віру'
си Західного Нілу і лихоманки Денге цього не
роблять».

Молекули AXL також присутні в гематоен'
цефалічному бар'єрі, бар'єрі очей і сім'яниках,
де вони зберігають цілісність кровоносних
судин. Вони також можуть використовуватися
вірусом Зіка для зараження. Це пояснює здат'
ність вірусу ушкоджувати мозок і очі, а також
передаватися статевим шляхом.

Вчені знайшли відповідь на питання, чому саме вірус Зіка, 

а не його близькі «родичі», викликають патологію плода

Article: AXL�dependent infection of human fetal endothelial cells distinguishes Zika virus
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Передчасні пологи є досить поширеним
явище. Як свідчать попередньо проведені дос'
лідження, передчасні пологи асоціюються з
підвищеним ризиком розвитку кардіоваску'
лярних  захворювань. З цього приводу проведе'
не нове дослідження.

Результати даного дослідження підтверджу'
ють попередньо зроблені висновки.

Пологи вважаються передчасними, при яких
дитина народилась до 37 тижня вагітності. За
даними центрів із контролю та профілактики
захворювань, частота передчасних пологів ста'
новить близько 1 на 10 випадків у США.

Більшість таких новонароджених мають сер'
йозні ризики інвалідизації або навіть смертності.
Це пов'язано з тим, що мозок плода на останніх
термінах вагітності проходить завершальні
етапи формування. Крім того, на останніх тиж'
нях вагітності закінчується формування життє'
во важливих органів, таких як легені та печінка.

Матері, які не доносили вагітність до терміну,
також становлять групу ризику щодо захворюва'
ності. Попередні дослідження свідчать про зв'я'
зок передчасних пологів із розвитком кардіова'
скулярних захворювань у старшому віці. Проте
до кінця не визначено, чи раніше існуючі факто'
ри ризику кардіоваскулярних захворювань приз'
водять до передчасних пологів, чи навпаки.

У новому дослідженні, опублікованому в жур'
налі American Heart Association, вивчався вплив
корекції способу життя до вагітності на розвиток
кардіоваскулярних захворювань у майбутньому.

Дослідження проводилося під керівництвом
д'ра Джанет Річ'Едвардс, директора з розвитку

епідеміології у Коннорс Центрі жіночого здо'
ров'я та гендерної біології в Brigham і Жіночої
лікарні в Бостоні, штат Массачусетс.

Встановлено подвійний ризик для жінок,
що народили раніше 32 тижня вагітності.

У дослідженні аналізувалися наявні дані
про 70,182 жінок з Nurses' Health Study 2 —
одного з найбільших поточних досліджень
чинників ризику основних хронічних захво'
рювань у жінок.

Вивчався зв'язок між передчасними поло'
гами і серцево'судинними захворюваннями, 
з урахуванням таких факторів, як вік матері,
освіта і спосіб життя до вагітності, а також
наявність чинників ризику серцево'судинних
захворювань (ССЗ).

Дослідження свідчить, що жінки, які наро'
дили передчасно, мають на 40% вищий ризик
розвитку ССЗ порівняно з тими, хто доносив
вагітність. Ризик підвищується для жінок, які
мали декілька передчасних пологів.

Підвищений ризик зберігається і тоді, коли
вагітність не ускладнена гіпертензивними роз'
ладами.

Крім того, ризик смерті від кардіоваскуляр'
ного захворювання збільшується на 33%. Цей
ризик зростає до 36% для матерів, що народи'
ли на 3–7 тижнів раніше, та до 60% для мате'
рів, що народили на 8 і більше тижнів раніше. 

Дослідники сподіваються, що отримані дані
допоможуть стратифікувати ризики та розро'
бити нові методи профілактики кардіоваску'
лярних захворювань для жінок, які мали
передчасні пологи.

Передчасні пологи є фактором ризику розвитку

кардіоваскулярних захворювань
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