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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми: Збільшення тривалості життя населення планети 

закономірно викликає зростання вік-залежної патології, особливо хвороб 

системи кровообігу. Вивчення первинних механізмів старіння організму й 

популяції дасть змогу розширити об’єм предиктивних заходів, спрямованих на 

збереження здоров’я. Останнє можливе за умов прогнозування схильності, 

ранньої діагностики захворювань серцево-судинної системи, опорно-рухового 

апарату, які нині посідають одне з перших місць серед хвороб людей похилого 

віку. Розуміння фундаментальних механізмів виникнення коморбідної патології 

при старінні має першочергову значущість для реалізації повного потенціалу 

здоров’я (Григоров Ю. Г., 2016; Фойгт Н. А., 2015). 

Згідно багатьох публікацій (Катеренчук І. П., 2016) в Україні 

зареєстровано понад 12 млн. людей з підвищеним артеріальним тиском (АТ), 

що складає 32 % дорослого населення. Переважну більшість хворих на 

артеріальну гіпертензію (АГ) діагностовано в старших вікових групах. 

Не менш поширеним серед людей понад 60 років є остеоартроз (ОА), який 

також вважається вік-залежним захворюванням (Федів О. І., 2017). Практично 

всі люди похилого та старечого віку мають ОА різної стадії важкості. Оскільки 

істотну роль у виникненні ОА, окрім фізичних навантажень, ендокринних 

порушень, інфекційних та метаболічних хвороб, відіграють розлади системного 

і місцевого кровообігу, ризик клінічної маніфестації вищий у людей з уже 

існуючою патологією серцево-судинної системи. 

Артеріальна гіпертензія і остеоартроз мають складну мультифакторну 

природу і розвиваються при взаємодії факторів довкілля та спадкової 

схильності до даних захворювань. Це пов’язано з безумовною актуальністю 

дослідження чинників ризику розвитку АГ і ОА, так і з появою нових 

можливостей генетичних та епігенетичних досліджень. За даними багатьох 

учених (Халявкин А. В., 2009)  час маніфестації, важкість перебігу, 

толерантність до лікування знаходяться в прямій залежності від величини 

відсотку генетичної схильності до цих захворювань. 

У людській популяції успадковані мутантні алелі генів є причиною 

розвитку хвороб людини, тому вивчення спектру, розповсюдження, зв’язку з 

фенотипом різних алельних варіантів гена в кожній конкретній популяції, 

етнічній чи територіальній групі вкрай важливі (Kitsera N., 2016). Таким чином, 

пріоритетною проблемою сучасної фундаментальної та клінічної медицини є 

аналіз структури генофонду населення, його внутрішньо- і міжпопуляційної 

різноманітності, генетичних процесів, які ведуть до змін популяційних 

генофондів і здоров’я населення (Fored C., 2013; Фединяк Н. В., 2013). 
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Артеріальна гіпертензія вивчена як окрема нозологія та в поєднанні з 

багатьма захворюваннями серцево-судинної, дихальної, видільної систем. 

Проте відомі поодинокі наукові праці щодо особливостей коморбідної патології 

в довгожителів (Коваленко В. Н., 2016; Бачинська Н. Ю., 2016; Безруков В. В., 

2015; Jin K. еt al., 2015; Приступа  Л. Н., 2010). Ідентифікація біологічних 

маркерів спадкової схильності до АГ і ОА в людей із генетичним потенціалом 

до довголіття дасть змогу застосувати предиктивні заходи і забезпечити 

реалізацію здорового і активного довголіття. 

Вищеперелічені фактори обґрунтовують необхідність розробки нового 

наукового напрямку щодо вивчення механізмів старіння та хвороб, що часто 

асоціюються з цим періодом життя. Окрім лабораторних досліджень вагоме 

значення має вивчення маркерів спадкової обтяженості до АГ, ОА ще на 

доклінічному етапі та впливу екзо- та ендогенних чинників на реалізацію 

генетичного потенціалу даної патології. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є фрагментом трьох комплексних науково-дослідних робіт 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», які отримали 

цільове фінансування МОЗ України: „Розробка методів відновного лікування та 

реабілітації хворих високого серцево-судинного ризику” (№ держреєстрації 

0112U003690), „Генофонд населення Прикарпаття: вплив еколого-

географічних, соціально-економічних факторів на його структуру та 

формування здоров’я населення” (№ держреєстрації 0108U0008811), 

„Цитогенетичні механізми формування здоров’я населення та розробка заходів 

для його покращення” (№ держреєстрації 0113U000768). 

 Мета дослідження:  Оптимізувати діагностику артеріальної гіпертензії та 

остеоартрозу на основі комплексного вивчення взаємозв’язків між клінічними 

особливостями, етіологічними чинниками, імуноцитогенетичними, 

молекулярними, епігенетичними, морфоденситометричними маркерами та 

ланками біохімічної системи неспецифічного захисту при цих захворюваннях у 

довгожителів. 

 Завдання  дослідження:  

1. Вивчити стан здоров’я різних популяцій людей в Івано-Франківській 

області в контексті серцево-судинної патології. 

2. Дослідити особливості динаміки демографічного розподілу різних 

вікових груп населення Івано-Франківської області.  

3. Виявити особливості клінічного перебігу артеріальної гіпертензії та 

остеоартрозу в довгожителів. 

4. Оцінити роль спадкової схильності до артеріальної гіпертензії і 

остеоартрозу в довгожителів за клініко-генеалогічними показниками, 

асоціаціями з антигенами груп крові систем АВ0 і резус. 
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5. З’ясувати імуноцитогенетичний статус довгожителів з артеріальною 

гіпертензією і остеоартрозом. 

6.  Встановити цитологічні, морфоденситометричні,  ультраструктурні 

порушення різних соматичних клітин у довгожителів, залежно від умов 

проживання. 

7. Визначити роль молекулярних і біохімічних факторів другої фази 

детоксикації ксенобіотиків, рівня окисних модифікацій білків у формуванні 

артеріальної гіпертензії та остеоартрозу. 

8. Розробити алгоритм раціональної послідовності обстеження пацієнта 

для діагностики ризику розвитку артеріальної гіпертензії та остеоартрозу з 

урахуванням спадкової схильності.  

Об’єкт дослідження: взаємозв’язки між клінічними та етіологічними 

чинниками при артеріальній гіпертензії, остеоартрозі в довгожителів. 

Предмет дослідження: демографічні показники, типи успадкування, 

фенотипи груп крові системи АВ0 і резус, імуноцитогенетичний статус і 

морфоденситометричні показники, поліморфізм генів GSTМ1, GSTТ1, 

активність ферментів глутатіонової системи та рівень окисних модифікацій 

білків. 

Методи дослідження: епідеміологічний, загальноклінічні, клініко-

генеалогічний, цитогенетичний, морфоденситометричний, 

електронномікроскопічний, молекулярно-генетичний, біохімічний, варіаційної 

статистики, кореляційний. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше обґрунтувано 

концепцію формування спадкової схильності до артеріальної гіпертензії та 

остеоартрозу в довгожителів на основі комплексного вивчення взаємозв’язків 

між клінічними особливостями захворювань, етіологічними чинниками, 

маркерами спадкової обтяженості, імуноцитогенетичними, епігенетичними, 

біохімічними дослідженнями ферментів глутатіонової системи в поєднанні з 

окисними модифікаціями білків та сучасними молекулярно-генетичними 

даними поліморфізму генів GSTМ1, GSTТ1. На основі аналізу основних 

демографічних змін, географічних та  екологічних чинників і показників стану 

здоров’я популяції населення Івано-Франківської області вперше здійснено 

розподіл довгожителів Прикарпаття. Доповнено дані щодо значення соціально-

психологічних чинників та способу життя у формуванні тривалості життя.  

Уперше виявлено особливості перебігу АГ і ОА в довгожителів 

Прикарпаття та встановлено, що початок маніфестації захворювань у них 

починається переважно у віці 75-89 років. На основі наявності факторів ризику 

і супутньої патології здійснено стратифікацію ризику ускладнень у 

довгожителів хворих на АГ та доведено, що 22,2 % осіб мали помірний ризик, 

76,6 % належали до групи людей із високим і 1,1 % – дуже високим ризиком 
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ускладнень. Уперше досліджено особливості спадкової схильності до 

довголіття, АГ і ОА у довгожителів Прикарпаття за даними клініко-

генеалогічного аналізу, що дало змогу вивести емпіричні показники.  

Підтверджено полігенний мультифакторний тип успадкування АГ, ОА та 

довголіття. За антигенами груп крові систем АВ0 та резус обґрунтовано 

вірогідність відносного ризику розвитку АГ, поєднаного з ОА в довгожителів, 

для всіх носіїв антигенів 0 (І) Rh
+
, А (ІІ) Rh

+ 
та 0 (І) Rh

-
 і А (ІІ) Rh

-
. Доповнено 

знання щодо показників асоціацій різних фенотипів – носіїв антигенів груп 

крові систем АВ0 та резус з довголіттям. Доведено взаємозв’язок між змінами 

цитогенетичних показників частоти і спектру хромосомних аберацій (ХА), 

асоціацій акроцентричних хромосом (ААХ) і коморбідними станами в 

довгожителів. Уперше виявлено спонтанний рівень хромосомних порушень 

(нестабільних хромосомних аберацій, частоти асоціацій акроцентричних 

хромосом та частоти мікроядер) у лімфоцитах периферійної крові довгожителів 

різних екологічних районів Прикарпаття. Доповнено дані про роль 

функціонального стану хроматину та ультраструктури нейтрофільних 

гранулоцитів периферійної крові (НГПК), лімфоцитів периферійної крові 

(ЛПК), цитоденситометричних характеристик епітеліоцитів слизової оболонки 

ротової порожнини (СОРП) у формуванні тривалості життя. Проведено 

порівняльний аналіз частоти генотипів і алелей поліморфних варіантів генів 

ферментів детоксикації ксенобіотиків GSTM1 та GSTТ1 у довгожителів, хворих 

на АГ і ОА та в осіб без спадкової схильності до довголіття. Уперше одночасно 

з вивченням поліморфізму генів детоксикації ксенобіотиків досліджено 

активність ферментів глутатіонової системи  глутатіонпероксидази (GPO), 

глутатіонредуктази (GRD) та глутатіонтрансферази (GST), концентрацію 

елементів перекисного окиснення білків у довгожителів, хворих на АГ у 

поєднанні з ОА. Виявлено взаємозв’язок між алелями генів детоксикації 

ксенобіотиків GSTM1 та GSTM1, активністю ферментів глутатіонової системи 

GPO, GRD, GST, окисними модифікаціями білків  (ОМБ) нейтрального 

(ОМБ356нм та ОМБ370нм) та основного характеру (ОМБ430нм та ОМБ530нм), 

показниками морфофункціонального стану хромосомного апарату та 

довголіттям. Розроблено алгоритм діагностики ризику розвитку артеріальної 

гіпертензії і остеоартрозу на основі взаємозв’язків між клінічними, клітинними, 

цитогенетичними і біохімічними факторами з урахуванням спадкової 

схильності.  

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено алгоритм 

діагностики ризику виникнення АГ і ОА на основі виявлених взаємозв’язків 

між клінічними особливостями захворювань у довгожителів, етіологічними 

чинниками, маркерами спадкової обтяженості, імуноцитогенетичними, 

епігенетичними, біохімічними дослідженнями ферментів глутатіонової системи 



5 

в поєднанні з окисними модифікаціями білків та сучасними молекулярно-

генетичними даними поліморфізму генів GSTМ1, GSTТ1. Упроваджено в 

практику спосіб розрахунку «ризику» до довголіття, який базується на 

встановленні впливу екзо- та ендогенних чинників, відсотку спадкової 

схильності, стану спадкового апарату та детоксикаційної системи, 

ксенобіотиків. Запропоновано комплекс клініко-генеалогічних досліджень із 

визначенням типу успадкування, асоціацій з антигенами груп крові систем АВ0 

та резус, який сприяє вдосконаленню прогнозування виникнення АГ і ОА та 

спрямований на своєчасне виявлення осіб групи ризику щодо ранньої 

маніфестації цих захворювань. Даний комплекс методів є доступним для 

широкого кола клініцистів, сімейних лікарів і дозволяє проводити 

молекулярно-генетичне визначення алелів генів детоксикації ксенобіотиків, що 

доповнює достовірність результатів ранньої діагностики коморбідної патології. 

Виявлення осіб, в яких наявна спадкова компонента щодо довголіття і 

своєчасна діагностика АГ у поєднанні з ОА, дозволить застосувати всі 

необхідні профілактичні заходи, що підвищує шанси цих людей стати 

довгожителями, тобто, реалізувати даний потенціал у повному обсязі та 

забезпечити здорове і активне довголіття. Вивчення показників 

функціонального стану хроматину, морфоденситометричних маркерів різних 

соматичних клітин (епітеліальних клітин СОРП, НГПК та ЛПК) у довгожителів 

може використовуватись для оцінки епігенетичних модифікацій спадкового 

апарату та ступення впливу екзо- і ендогенних чинників на його активність. 

Обгрунтовано доцільність вивчення активності ферментів глутатіонової 

системи GPO, GRD, GST у поєднанні з ОМБ, як маркерів оксидативного стресу, 

у комплексі зі ступенем спадкової схильності до коморбідної патології (АГ і 

ОА) у людей похилого віку з метою ранньої діагностики та попередження 

ускладнень. 

Результати дослідження впроваджені в практику роботи: ДУ 

«Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої» НАМН України (затв. 

23.10.2017), ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова» НАМН України 

(затв. 10.09.2014), Харківського спеціалізованого медико-генетичного центру 

(затв. 16.09.2014), КЗ ЛОР ЛОДКЛ «Охмадит» (затв.16.09.2014). Матеріали 

роботи використовуються в навчальному процесі: ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України 

(затв. 09.05.2014), ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» 

(затв. 14.01.2015), Буковинського державного медичного університету (затв. 

15.01.2015), ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 

(затв.15.01.2014), Вінницького національного медичного університету ім. М. І. 

Пирогова (затв. 16.10.2014), Інституту природничих наук Прикарпатського 

національного університету ім. В. Стефаника (затв. 16.10.2014). 
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Особистий внесок здобувача. Представлені в роботі матеріали є 

особистим внеском у проблему та науковою працею автора. Внесок в її 

виконання полягає у виборі напрямку, об’єму і методів дослідження, у 

формулюванні мети та завдань роботи, детермінації контингенту контрольної 

та дослідних груп,  огляді літературних джерел, аналізі первинної документації, 

дослідженні стану спадкового апарату досліджуваних осіб. Автором особисто 

сформована база даних, проведена статистична обробка результатів 

дослідження, узагальнені результати роботи, оформлена робота. Домінантною є 

також участь автора в підготовці результатів досліджень до публікацій. У 

наукових розробках, що висвітлені в статтях, опублікованих сумісно з 

співавторами, участь здобувача є визначальною і полягає в проведенні 

літературного пошуку, клінічних, лабораторних дослідженнях, статистичній 

обробці, аналізі отриманих даних та формулюванні висновків. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертації обговорювались на ХІ Конгресі світової федерації українських 

лікарських товариств (Полтава, 2006); ХІ Конгрес світової федерації 

українських лікарських товариств (Івано-Франківськ, 2008); науково-

практичної конференції з міжнородною участю «Прискорене старіння: 

механізми, діагностика, профілактика» (Київ, 2012); науково-практичної 

конференції з міжнородною участю «Проблеми мультифакторіальної патології 

та порушень метаболізму» (Київ, 2013); науково-практичної конференції з 

міжнородною участю «Бабенківські читання» (Івано-Франківськ, 2013), XXVII 

науковій сесії НТШ (Івано-Франківськ, 2016), ІІ міжнародній науково-

практичній конференції «Терпевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та 

лікування захворювань внутрішніх органів (присвяченій пам’яті академіка 

НАМН України Є. М. Нейка) (Івано-Франківськ-Яремче, 2016). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 37 наукових праць, у тому 

числі – 18 статтей у фахових наукових виданнях України (7 – одноосібних), 8 – 

статей у закордонних виданнях (3 з яких – одноосібні, а 2 увійшли до бази 

Scopus), 2 – патенти та 8 – у збірниках, матеріалах, тезах міжнародних 

конференцій і симпозіумів. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота написана українською 

мовою викладена на 403 сторінках, з яких 298 основного тексту, ілюстрована 69 

таблицями,  54 рисунками. Складається з анотації, вступу, огляду наукової 

літератури, опису матеріалів та методів дослідження, п’яти розділів власних 

досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних наукових джерел, який містить 

422 посилань, з них  320 кирилицею і 102 латиною, додатків.   

 

 ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ  



7 

 

Матеріали та методи дослідження. У роботі застосовано комплекс 

методів (епідеміологічний, загальноклінічні, клініко-генеалогічний, 

цитогенетичний, морфоденситометричний, електронномікроскопічний, 

молекулярно-генетичний, біохімічний, варіативної статистики, кореляційний), 

які адекватні меті та відповідають принципу обов’язкового поєднання 

кількох підходів до аналізу стану фізичного та генетичного здоров’я в 

популяції людей. 

Першочергово опрацьовано дані звітів обласного управління статистики, 

інформаційно-аналітичного центру медичної статистики та звітної медичної 

документації Івано-Франківського обласного клінічного кардіологічного 

диспансеру. Аналіз показників стану здоров’я населення Прикарпаття вивчали 

за період із 1998 по 2014 рр.  у контексті серцево-судинної патології та частоти 

порушень кістково-м’язової системи і сполучної тканини. Основні 

демографічні зміни населення вивчено за 1995-2005 роки. Згідно з 

особливостями природних умов, їхнього рівня придатності для життя 

населення, опираючись на данні екологічного паспорту Івано-Франківської 

області (http://www.menr.gov.ua/content/article/5982) щодо результатів 

дослідження екологічного стану довкілля, проведеного протягом 1995-2000 

років і оприлюднених Міністерством екології та природних ресурсів України та 

попередніх екологічних  досліджень в Івано-Франківській області 

(Приходько М. М., 2013; Ковальчук Л. Є., 2003), було виділено три екологічні 

райони, на території яких проживали досліджувані особи. 

Надалі для дослідження було використано два типи анкет. Перші 

складалися з трьох розділів: 1 – паспортна частина та інформація про спосіб 

життя, 2 – дані деяких антропометричних показників та клінічних обстежень, 

3 – інформація про родичів довгожителів. Другі (анкети-опитувальники) 

включали 49 запитань, поділених на наступні блоки: соціально-психологічний 

стан, спосіб життя та стан здоров’я довгожителів. 

Обстеження проводились на базі терапевтичних відділень № 1 та № 2, 

ревматологічного відділення центральної міської клінічної лікарні, відділення 

артеріальної гіпертензії обласного клінічного кардіологічного диспансеру 

м. Івано-Франківськ та ревматологічного відділення Івано-Франківської 

обласної клінічної лікарні, подальше спостереження проводилося амбулаторно. 

Досліджено 486 довгожителів Прикарпаття, віком від 90 до 102 років – 

середній вік (94,8±4,5) років. Серед довгожителів було 164 (33,74 %) чоловіки і 

322 (66,26 %) жінки. Усі довгожителі були розділені на групи, залежно від 

наявності в них артеріальної гіпертензії  та остеоартрозу: група І включала 

146 (30,04 %) довгожителів, в яких було діагностовано АГ і ОА, група ІІ – 

117 (24,07 %) довгожителів, хворих на АГ, група ІІІ – 93 (19,14 %) 

http://www.menr.gov.ua/content/article/5982
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довгожителі з ОА, група IV – 130 (26,75 %) довгожителів, в яких не було АГ 

і ОА. Із метою порівняння отриманих результатів та можливості обґрунтування 

висновків, відібрано 297 осіб віком від 36 до 60 років середнім віком (49,5±3,8) 

років, серед них – 102 (34,34 %) чоловіки і 195 (65,66 %) жінок, які проживають 

на цих територіях, за клініко-генеалогічними даними в їхніх родоводах не було 

довгожителів, не діагностовано АГ та ОА та інші захворювання у фазі 

загострення чи декомпенсації (група порівняння). Діагноз АГ встановлювали 

згідно Наказу МОЗ України від 24.05.2012 № 384 «Про затвердження та 

впровадження медико-технологічних документів з стандартизації медичної 

допомоги при артеріальній гіпертензії», рекомендацій Українського товариства 

кардіологів з профілактики та лікування АГ, Європейського товариства 

артеріальної гіпертензії та Європейського товариства кардіології (ESH/ESC, 

2013) після ретельного клініко-інструментального обстеження, консультації 

кардіолога і верифікували в умовах стаціонару зі застосуванням додаткових 

методів дослідження, що дозволило виключити симптоматичну артеріальну 

гіпертензію.  

Хронічну серцеву недостатність (ХСН) встановлювали згідно 

Рекомендацій з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності 

Асоціації кардіологів України та Української асоціації фахівців із серцевої 

недостатності (2013).  

Остеоартроз діагностували згідно з критеріями Американської колегії 

ревматологів  та критеріїв Європейських рекомендацій (ESCEO, 2014) на основі 

клінічних й рентгенологічних змін та консультації ревматолога. 

Критеріями виключення були: наявність будь-яких генетично 

детермінованих захворювань, вроджених аномалій розвитку, онкопатології, 

лімфопроліферативних захворювань, соматичних захворювань у термінальній 

стадії. Усі дослідження були виконані з дотриманням основних положень GCP 

(1996), Конвенції ради Європи про права людини та біомедицину від 

04.04.1997, Гельсінської декларації та Наказу МОЗ України № 639 від 

01.10.2015 щодо змін до Наказу № 690 від 23.09.2009.  

Обстеження хворих проводилося на основі алгоритмізованої стандартної 

тематичної карти, яка включала розділи клінічного, інструментального і 

лабораторного досліджень. Оцінювали показники загального та біохімічного 

аналізу крові (вміст загального білка, білірубіну, холестерину, сечовини, 

креатиніну, сечової кислоти, активність АлАТ і АсАТ, протромбіновий індекс). 

Інструментальні дослідження включали ЕКГ у 12 стандартних відведеннях, 

ехокардіографію (Ехо-КГ), рентгенографію органів грудної клітки та уражених 

суглобів, ультразвукове дослідження (УЗД) органів черевної порожнини. 

Згідно Наказу МОЗ України від 24.05.2012 № 384 «Про затвердження та 

впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної 
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допомоги при артеріальній гіпертензії», для підрахунку швидкості клубочкової 

фільтрації використовували формулу Cokroft-Gault. 

Для виявлення спадкової схильності до АГ та ОА було вивчено 

особливості родоводів. У кожному випадку проаналізовано членів трьох – 

п’яти поколінь на предмет виявлення досліджуваної ознаки  серед близьких і 

далеких, прямих і опосередкованих родичів. Детально опрацьовано результати 

прояву ознак тривалості життя в родичів І – ІV ступенів споріднення. Родоводи 

складали за загально прийнятою методикою з використанням стандартних 

символів (Бочков Н. П., 2012).  

Для виявлення залежності прояву АГ, ОА від антигенів груп крові систем 

АВ0 і резус (Rh) проведено дослідження їхнього розподілу в довгожителів. 

Аналіз отриманих результатів, інтерпретація даних клініко-генеалогічного 

дослідження, асоціацій антигенів груп крові систем АВ0 і резус із АГ, ОА та 

довголіттям у довгожителів Прикарпаття здійснені на базі акредитованої 

генетичної лабораторії кафедри медичної біології і медичної генетики ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет» (зав. кафедри, 

доктор медичних наук, професор Ковальчук Л. Є.).  

Особливості хромосомного апарату вивчали в метафазних пластинках 

довгожителів з урахуванням стану їхнього здоров’я, аналогічно до 

вищеописаних у попередніх дослідженнях. Окрім цього, визначено особливості 

стану хромосомного апарату довгожителів, залежно від екологічних умов 

проживання. Забір 2 мл периферійної венозної крові проводився стерильними 

шприцами з додаванням 0,01 мл розчину гепарину. Матеріал поміщали в 

сумку-термос (t=5-7 
o
C) та протягом 1-2 год доставляли до акредитованої 

генетичної лабораторії ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет». Від кожної людини проаналізовано не менше 30 метафазних 

пластинок. Частоту та типи ХА визначали згідно рекомендацій, затверджених 

МОЗ України (Зерова-Любимова Т.Е., Горовенко Н.Г., 2003).  Для 

встановлення імуноцитогенетичного статусу організму підраховували частоту 

асоціацій акроцентричних хромосом, структурних і кількісних ХА за 

критеріями, розробленими О. К. Фроловим і співавт. (1993). 

Морфоцитоденситометричні характеристики та показники 

функціонального стану активності генотипу досліджено в різних соматичних 

клітинах за показниками каріограми інтерфазних ядер: епітеліоцитах СОРП, 

ЛПК та НГПК. Денситометричні показники вивчені за допомогою 

напівавтоматичного аналізатора зображень на базі програмного забезпечення 

Image Tool for Windows (v 3.0). Аналіз отриманих денситометричних 

результатів здійснено за консультативної допомоги доцента кафедри 

патоморфології і судової медицини ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» Багрія М. М. Електронномікроскопічне дослідження 
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проведено в 25 довгожителів на базі акредитованої лабораторії кафедри 

анатомії людини ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» за підтримки доцента Перцовича В. М. 

 Визначення частоти поліморфних варіантів делецій генів ІІ фази 

біотрансформації ксенобіотиків GSTT1 і  GSTM1 у довгожителів проводили в 

молекулярно-генетичній лабораторії кафедри медичної та лабораторної 

генетики НМАПО ім. П. Л. Шупика (зав. кафедри, професор, член-

кореспондент АМН України Горовенко Н. Г.). 

Функціональний стан ферментативної системи детоксикації ксенобіотиків 

та антиоксидатного захисту вивчали за показниками сироватки крові. 

Активність ферменту глутатіон-S-трансферази оцінювали за швидкістю 

утворення глутатіон-S-кон'югатів між відновленим глутатіоном і 1-хлор-2,4-

динітробензолом. Активність глутатіонредуктази визначали за швидкістю зміни 

оптичної щільності при 340 нм, обумовленого окисленням НАДФ • Н 

(Прохорова М. І., 1982), глутатіонпероксидази – із реакції взаємодії 

відновленого глутатіону з гідроперекисом трет-бутилу. Продукти окисної 

модифікації білків у сироватці крові досліджували за методом Е. Е. Дубініної 

(1995), який базується на взаємодії окиснених амінокислотних залишків білків з 

2,4-динітрофенілгідразином (2,4-ДНФГ). Ступінь окиснювальної модифікації 

білків (ОМБ) оцінювали за вмістом альдегідо- і кетонопохідних білків 

нейтрального та основного характеру. Проби спектрофотометрували за 

довжини хвиль 356, 370, 430 та 530 нм. Аналіз та інтерпретація отриманих 

результатів функціональнального стану ферментативної системи детоксикації 

ксенобіотиків та антиоксидатного захисту було здійснено в центрі 

біоелементології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» (зав. кафедри біологічної та медичної хімії ім. академіка      

Бабенка Г. О., професор Ерстенюк Г. М.). 

Відповідно до структури роботи використано елементи типологічної 

вибірки (стратифікаційної рандомізації). При проведенні статистичної обробки 

використано параметричні і непараметричні методи аналізу: обчислення 

середньої арифметичної величини (М), середнього квадратичного відхилення 

(σ), середню похибку (τ), вірогідність різниць результатів дослідження (р). 

Поряд з одномірною статистикою проведено двовибірковий (t критерій 

Стьюдента), кореляційний аналізи (критерій Спірмена). Для статистичного 

аналізу отриманих даних використано стандартні критерії 2  та Фішера – 

Ірвіна за допомогою електронних таблиць MS Excel. Розрахункові формули 

робочого листа Excel були запрограмовані згідно рекомендацій Бабича П. Н. та 

співавт. (2003).   Співвідношення шансів (Odds Ratio (OR)) та довірчі інтервали 

розраховано з використанням методики С. Н. Лапача і співавт. (2000).  Аналіз 

отриманих результатів із застосуванням вищеперерахованих методик здійснено 
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за консультативної допомоги завідувача кафедри соціальної медицини, ООЗ і 

медичного правознавства ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет», професора Децик О. З. Дотримання в науковому дослідженні 

біоетичних вимог підтверджено експертним висновком комісії з питань етики 

ДВНЗ «Івано-Франківської національний медичний університет». 

Результати та їх обговорення. Аналізом основних демографічних 

показників за 1995–2005 роки встановлено, що кількість населення в Івано-

Франківській області зменшилась на 52 838 осіб, тобто на 3,7 %. Зростання 

частки людей похилого віку призвело  до старіння популяції. Схожа тенденція 

зберігалася й у всій Україні. Загальна кількість населення Івано-Франківської 

області в 2005 році була 1 млн 386,22 тис осіб, із них 4564 довгожителів. Серед 

усіх довгожителів було 1089 (23,8 %) чоловіків та 3475 (76,2 %) жінок. 

Один із негативних індикаторів здоров’я популяції – показник смертності 

населення, зріс на 21,4 % за досліджуваний період. Серед причин смертності 

традиційно основне місце займали хвороби системи кровообігу, що склало 58,2 

% населення області в 1998 році та 60,9 % в 2007 році. У людей працездатного 

віку даний показник коливався від 29,9 до 23,3 %, а в населення старше за 

працездатний вік від 66,8 до 72,4 %.   

Рівень захворюваності системи кровообігу всього населення Івано-

Франківської області з 1998 по 2014 роки збільшився в 2,33 раза (з 22704,9 до 

52941,3 на 100 тис населення),  усі форми гіпертонічної  хвороби (ГХ) у 2,89 

раза, у тому числі, первинної в 1,9 раза.  Через порівняння отриманих 

результатів з аналогічними по Україні загалом встановлено незначне 

перевищення досліджуваного показника в 2006 та 2009-2013 роках. Варто 

відзначити збільшення частоти захворюваності на ГХ по всіх районах від 1,8 до 

4,7 раза за досліджувані 17 років. Показник загальної захворюваності на 

ішемічну хворобу серця (ІХС) серед дорослого населення Івано-Франківської 

області за досліджуваний період коливався від 9780,3 до 20629,1 випадків на 

100 тис населення, тобто він зріс у 2,1 раза. Відзначено динаміку зростання 

показників як загальної, так і первинної захворюваності щодо хронічних форм 

ІХС, зокрема,  стенокардії: із 2975 до 6126,2 випадків на 100 тис. населення (у 

2,1 раза) та з 333 до 432,3 випадків на 100 тис населення (в 1,3 раза), відповідно. 

Із 2012 року спостерігалася тенденція до зменшення частоти стенокардії: з 

6545,7 до 6126,2 випадків на 100 тис населення (в 1,1 раза). 

Упродовж досліджуваного періоду відмічено зростання числа випадків 

гострого інфаркту міокарда (ГІМ) із 81 до 108,2 на 100 тис населення (у 1,34 

раза). За останні 5 досліджуваних років відбулося зменшення захворюваності 

на дану недугу на 7,7 % (із 117,2 до 108,2 випадків на 100 тис населення). 

Наступними за частотою реєстрації захворюваності серед населення 

Прикарпаття були порушення кістково-м’язової системи і сполучної тканини. 
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Так, динаміка цього показника зростала до 2010 року; кількість уперше 

зареєстрованих вищезазначених хвороб також збільшилась від 1995 року в 1,5 

рази, хоча, за останні п’ять років виявлено тенденцію до зниження частоти цих 

хвороб. Вагомою складовою захворювань кістково-м’язової системи і 

сполучної тканини серед населення Івано-Франківської області є остеоартроз. 

Захворюваність на ОА в Україні за досліджуваний період у середньому 

становила 497,1, поширеність – 2200,6 на 100 тис населення. Найбільш високий 

показник поширеності артрозів серед жителів Прикарпаття зареєстрований у 

2001 р (962,3 на 100 тис). Оскільки дане захворювання є колінеарне віку, 

досліджено його поширеність серед довгожителів. Через те, що прогресування 

АГ і ОА в людини прямо впливає на такий показник, як якість життя, 

наступним етапом роботи було вивчення впливу різних екзо- та ендогенних 

чинників на тривалість життя і стан здоров’я в довгожителів Прикарпаття. За 

результатами анкетування виявлено значущість соціально-психологічних 

чинників та способу життя при формуванні здоров’я і тривалості життя. 

Безпосереднє спілкування з довгожителями показало, що серед них 

зустрічалось багато таких, які виховувались не батьками (у сирітських 

притулках чи родичами) [χ²=106,92; OR=2,26 (1,60-3,20)] (р<0,001). Втрата 

великої кількості родичів, у тому числі батьків, могла бути однією з причин, 

чому вони не мали змоги отримати повноцінну освіту [χ²=146,33; OR=19,29 

(10,29-36,16)] (р<0,001), та набули робітничих професій. Водночас, це сприяло 

активній фізичній діяльності з молодих років [χ²=197,49; OR=6,51 (4,51-9,39)] 

(р<0,001), перебуванні на свіжому повітрі. Однак, у деяких країнах світу 

спостерігається прямий зв’язок між зростанням ступеня освіти та збільшуєнням 

тривалості життя. Так, за даними National Health Interview Survey (США), 

рівень смертності серед осіб із відсутністю вищої освіти майже вдвічі вищий, 

незалежно від статі та раси (Krueger P. et al., 2015). Отримані результати 

підтверджують дані клініцистів щодо рекомендацій адекватних фізичних 

навантажень із метою профілактики багатьох мультифакторних хвороб: 

серцево-судинної, дихальної, нервової систем. Дані дослідження, проведеного 

National Cancer Institute (США), свідчать про зростання тривалості життя, в 

середньому на 4,5 років під впливом фізичної активності (Koster A. et al, 2009). 

Низький прожитковий мінімум на противагу до такого в людей групи 

порівняння [χ²=200,37; OR=9,64 (6,62-14,05)] (р<0,001) не давав змоги 

харчуватися висококалорійними продуктами [χ²=288,73; OR=23,01 (15,09-

35,10)] (р<0,001). Це компенсувалося рослинною їжею, характерною для даного 

регіону, яка містила необхідні вітаміни, ненасичені жирні кислоти, білки 

рослинного походження [χ²=53,23; OR=3,29 (2,37-4,56)] (р<0,001). Ще в 30-ті 

роки вчені встановили, що низькокалорійна дієта збільшує максимальну і 

середню тривалість життя в мишей та пацюків на 30-50 %. Незважаючи на 
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етнічні та географічні відмінності серед людських популяцій обстежуваних 

довгожителів, спільним була низька калорійність і помірність в їжі, без 

переїдання. У доповнення до характеру харчування позитивний вплив на 

засвоєння їжі та метаболізм поживних речовин виявили добрий апетит і 

приймання їжі з задоволенням [χ²=28,07; OR=2,06 (1,53-2,78)]  (р<0,001).  

У формуванні довголіття серед соціальних чинників відзначено 

проживання у власному будинку [χ²=84,37; OR=3,74 (2,72-5,13)] (р<0,001). За 

результатами British Health and Lifestyle Survey, рівень матеріальних статків 

чинить незначний вплив на здоров’я та тривалість життя (Balia S., Jones A., 

2008) Дані аналізу шансів психологічних чинників довели негативний ефект 

частих стресів на вірогідну ймовірність досягти довголіття [χ²=286,45; OR=0,06 

(0,04-0,11)] (р<0,001). Досліджувані довгожителі пов’язували тривале життя з 

міцним сном [χ²=46,87; OR=2,85 (2,10-3,86)] (р<0,001), наявністю улюбленого 

заняття [χ²=79,03; OR=3,93 (2,87-5,36)] (р<0,001). Дотримання природних 

біоритмів, зокрема світлового дня, найбільше сприяло зростанню тривалості 

життя. Верхня межа відношення шансів сягає 981,11 при середньому значенні 

486,70 (р<0,001). Жоден із досліджуваних чинників не виявляв подібного 

позитивного впливу на формування довголіття. 

Обстежені довгожителі відзначали, що впродовж життя вони не 

контактували з несприятливими факторами у вигляді професійних 

шкідливостей [χ²=116,29; OR=6,25 (4,39-8,90)] (р<0,001) або забруднювачів 

атмосфери, води і ґрунтів електромагнітним випромінюванням, радіацією, у 

побуті – гігієнічними засобами і засобами побутової хімії та іншими [χ²=53,39; 

OR=5,04 (3,16-8,04)] (р<0,001). Доведено, що відсутність комплексного впливу 

цих показників забезпечувала активне довголіття (р<0,001). 

За величиною відношення шансів показник не зловживання алкоголем 

посів вагоме місце серед інших, які характеризують спосіб життя довгожителів 

[χ²=278,03; OR=7,82 (5,64-10,84)] (р<0,001). Він може розглядатися як фактор, 

що вимагає додаткового напруження адаптивних механізмів людини, сприяє 

розвитку артеріальної гіпертензії, серцевої недостатності. 

Результатами обстежень показано, що у всіх довгожителів Прикарпаття 

маса тіла була нижча від такої в порівняльній групі, що давало їм шанс досяг-

нути віку 90 років [χ²=172,28; OR=19,79 (1,99-49,03)] (р<0,001). Для 

довгожителів характерним був також менший зріст, на противагу до контролю 

[χ²=58,17; OR=7,87 (4,26-14,56)]. Даний показник, може, залежати від вікових 

змін кісткової системи (остеопорозу, зменшення кількості органічних речовин).  

Великий резерв здоров’я, працездатності підтверджено тим, що більшість 

довгожителів рідко зверталися за медичною допомогою, не мали оперативних 

втручань, не хворіли на цукровий діабет (p<0,001), рідше зустрічалися особи з 

хронічними захворюваннями. Виявлені порушення роботи серцево-судинної 
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системи в довгожителів, зокрема, підвищення АТ, зміни опорно-рухового 

апарату. Хоча такі захворювання є колінеарними до вікових, виділено велику 

групу осіб, які мали спадкову схильність до АГ і ОА, що спонукало до 

подальших досліджень цих патологій. 

Встановлено, що в довгожителів фактори ризику розвитку АГ та ОА 

зустрічалися вкрай рідко, без вірогідної відмінності у групах. Не було виявлено 

гіподинамії, зловживання алкоголем, цукрового діабету ІІ типу. Оцінюванням 

супутньої патології в обстежених довгожителів встановлено відсутність у них 

хронічного обструктивного захворювання легень, у т.ч. бронхіальної астми, 

перенесеного інфаркту міокарда, кардіоміопатій, жовчно- та сечокам’яної 

хвороб, дифузних захворювань сполучної тканини, порушень функції 

ендокринних залоз, зокрема щитоподібної та паращитоподібної. Серед супутніх 

патологій діагностовано хронічний бронхіт (17,5 %), гастроезофагальну 

рефлюксну хворобу, (9,9 %), хронічний некаменевий холецистит (28,8 %), 

хронічний панкреатит (18,5 %),  аденому передміхурової залози (12,4 %), 

перебіг яких був стабільним, без частих загострень.  

Середня тривалість АГ в обстежених довгожителів склала (17,2±6,9) років, 

причому тривалість АГ до 10 років виявлена у 141 (53,6 %) з 263 хворих на АГ, 

10-20 років – у 72 (27,4 %), а більше 20 років – у 50 (19,0 %) осіб. Ураховуючи 

тривалість життя, понад 90 років, це могло бути однією з причин їхнього 

довголіття. Пізній початок АГ в обстежених довгожителів – у 201 (76,4 %) із 

263 хворих на АГ міг бути однією з причин відсутності в них небезпечних для 

життя ускладнень АГ. Неускладнені гіпертензивні кризи зустрічалися в 

довгожителів рідко – у 27 (10,3 %) осіб, із них 15 – у І групі та 12 – у ІІ групі 

обстежених, причому ці кризи виявлялися в більшості рідше як 1 раз на 5 років 

– у 20 (7,6 %), рідше – менш як 1 раз на рік – у 7 (2,7 %) осіб; вони не 

потребували госпіталізації, лікувалися амбулаторно таблетованими засобами. 

Напади стенокардії не спостерігалися. Такий м’який перебіг АГ можна 

пояснити тим, що пацієнти ведуть активний спосіб життя, переважно не мають 

факторів ризику і, як правило, прихильні до лікування – 257 (97,7 %) осіб, серед 

яких 142 (97,3 %) пацієнти І групи і 115 (98,3 %) – ІІ групи. 

В обстежених довгожителів з АГ, в основному, відзначалася відсутність 

вираженої декомпенсації. Зокрема, ХСН І стадії, ФК І-ІІ за NYHA 

діагностовано в переважної більшості обстежених довгожителів – у 207        

(78,7 %) з 263 пацієнтів з АГ, із них у 113 (77,4 %) І групи і 94 (80,4 %) – ІІ 

групи. ХСН ІІА стадії, ФК ІІІ за NYHA зустрічалася значно рідше – у 56      

(21,3 %) осіб без вірогідної відмінності в групах. Нападів гострої серцевої 

недостатності (СН), ні лівошлуночкової, ні правошлуночкової не відзначалося. 

Це, ще один важливий фактор довголіття обстежених довгожителів 

Прикарпаття. Вчені довели, що внаслідок прискорення розповсюдження 
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ретроградної пульсової хвилі, вона вже в систолу нашаровується в аорті на 

первинну (направлену від серця) хвилю у зі збільшенням систолічного АТ. 

Таким чином, зростає і центральний артеріальний тиск, який є самостійним 

фактором кардіо-васкулярного ризику. За даними науковців підвищення 

пульсового АТ на 10 мм рт.ст. супроводжується зростанням смертності хворих 

на 20%. Вони стверджують, що до 60 років рівень серцево-судинної смертності 

пов’язаний з вихідним САТ, тоді як в похилому і старечому віці більш точним 

предиктором смерті є пульсовий АТ (порівняно з САТ і ДАТ). Навіть при 

однаковому САТ зниження ДАТ призводить до погіршення показників 

захворюваності і смертності. 

У 90 (61,6 %) обстежених довгожителів з АГ І групи і 57 (48,7 %) ІІ групи 

виявлено аритмію, зокрема: синусову аритмію – у 30,8 % і 25,6 % випадків, 

відповідно, поодинокі передсердні екстрасистолії – у 7,5 % і 5,9 %, атріо-

вентрикулярну (AV) блокаду І ступеня – у 17,8 % і 12,8 % випадків відповідно. 

Персистуюча нормосистолічна форма фібриляції передсердь була 

діагностована тільки в 13 (4,9 %) осіб. 

За частотою та вираженістю уражень органів-мішеней в обстежених 

довгожителів встановлено в більшості випадків відсутність небезпечних для 

життя ускладнень. Зокрема, гіпертрофію лівого шлуночка (ЛШ), ретинопатію 

та енцефалопатію виявлено у всіх (100,0 %) обстежених осіб із ІІ стадію АГ. 

Збільшення жорсткості великих артерій є основним фактором, який зумовлює 

збільшення ПАТ, а також одним з патогенетичних механізмів розвитку 

гіпертрофії і декомпенсації ЛШ, недостатності коронарного кровообігу в 

хворих з АГ. Ретинопатія в більшості випадків (75,3 % – у І групі і 74,3 % – у ІІ 

групі) була ІІ ступеня, рідше – І ступеня (17,8 % – у І групі і 23,1 % – у ІІ групі) 

і дуже рідко – ІІІ ступеня (6,8 % – у І групі і 3,4 % – у ІІ групі). Енцефалопатію 

ІІ ступеня діагностовано у 63,7 % довгожителів І групи, 59,8 % – у ІІ групі, а І 

ступеня в 32,8 % – у І групі і 37,6 % – у ІІ групі. Водночас, як  ІІІ ступеня у 3,4 

% – у І групі і 3,4 % – у ІІ групі. Часто низький серцевий викид поєднується з 

гіпоперфузією церебральних судин. В дослідженні Broderick J. et al. (2013) 

пересадка серця у хворих з застійною серцевою недостатністю призвела до 

покращення стану мозкового кровообігу і нейро-психологічних функцій (уваги 

і пам’яті). Незначне і помірне порушення функції нирок серед обстежених 

довгожителів із АГ за відсутності виражених змін, зокрема IV і  V стадій 

ХХН, також, є важливим фактором довголіття. 

Для оцінки прогнозу в довгожителів хворих на АГ була проведена 

стратифікація ризику ускладнень. Оскільки до І та ІІ досліджуваних груп 

входили довгожителі хворі на АГ із другою стадією і другим ступенем, то 

ступінь ризику в них міг бути: помірний, за відсутності факторів ризику або за 

наявності 1-2 факторів ризику, високий, за наявності множинних факторів ризику, 
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ураження органів-мішеней та дуже високий, за наявності серцево-судинних 

захворювань. Серед довгожителів досліджуваних групи, які мають додатковий 

(до звичайного) ризик ускладнень жодної особи не було зареєстровано. Із 

додатковим помірним за наявності 1-2 факторів ризику в І досліджуваній групі 

виявлено 35 осіб (23,9 %) та 24 довгожителі (20,5 %) у ІІ групі. Групу високого 

ризику склали довгожителі з підвищеним АТ до 180/110 мм рт. ст. і більше, 

наявності трьох і більше факторів ризику, ураженням органів-мішеней, МС, ЦД, що 

підвищує вірогідність ускладнень. Таких осіб у І та ІІ досліджуваних групах 

було найбільше: 109 (74,6 %) та 92 (78,6 %). Кількість довгожителів хворих на 

АГ із високим або дуже високим ризиком ускладнень була незначною. 

За оцінкою тривалості ОА в обстежених довгожителів встановлено, що в 

середньому вона склала (29,4±8,1) років, причому тривалість ОА впродовж 1-10 

років була у 42 (17,6 %) з 239 хворих на ОА, упродовж 11-20 років – у 139   

(58,2 %), упродовж  21 і більше років – у 54 (22,6 %) хворих.  Вік початку ОА 

34 (23,3 %) довгожителів І групи початок захворювання суглобів у середньому 

віці до 75 років, у 107 (54,8 %) осіб у віці 75-89 років, а у 5 (3,4 %) хворих – у 

90-річному віці. У хворих ІІІ групи початок ОА до 75 років відзначався в 24 

(25,8 %) обстежених, у віці 75-89 років – у  67 (72,0 %) осіб, і в 90-річному віці і 

старших ОА діагностовано в 2 (2,2 %) пацієнтів. Пізній початок захворювання 

суглобів в обстежених довгожителів – у 141 (59,0 %) із 239 хворих на ОА 

сприяв, збереженню фізичної активності цих осіб, що є одним з 

попереджувальних факторів розвитку і прогресування серцево-судинних 

захворювань.  

В обстежених пацієнтів з ОА встановлено переважання моно- і 

олігоартрозів, які діагностувалися у 84 (57,5 %) осіб І групи і у 60 (64,5 %) – ІІІ 

групи; тоді як генералізовний процес з ураженням трьох і більше суглобів 

відзначався у 62 (42,5 %) хворих І групи і в 33 (35,4 %) – ІІІ групи. За 

локалізацією уражених суглобів в обстежених довгожителів переважними були 

зміни в дрібних суглобах китиць і стоп: у 86 (58,9 %) осіб І групи і 64 (68,8 %) 

осіб ІІІ групи. Ураження колінних суглобів (гонартроз) діагностували у 85  

(58,2 %) осіб І групи і 59 (63,4 %) осіб ІІІ групи. Рідше було діагностовано 

коксартроз  – у 32 (21,9%) і 17 (18,3%) довгожителів відповідно в І і ІІІ групах. 

Функціональна недостатність суглобів за оцінкою ревматолога була І-ІІ 

ступеня, що характеризувалося незначною чи помірною обмеженою рухомістю 

суглобів і дозволяло пацієнтам зберігати фізичну активність. За результатами 

рентгенографії суглобів у переважної кількості хворих було виявлено ОА І і ІІ 

стадії з незначним звуженням суглобової щілини і поодинокими остеофітами; 

ОА IV стадії не діагностовано. Ерозивні форми ОА не були виявлені, що вказує 

на повільне прогресування патологічного дегенеративного ураження суглобів в 

обстежених довгожителів. 
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Результати проведеного клініко-генеалогічного дослідження засвідчили 

полігенний та мультифакторний тип успадкування АГ у довгожителів 

Прикарпаття. Детальним аналізом родоводів щодо виявлення спадкової  

схильності до АГ і ОА у довгожителів із цими захворюваннями встановлено, 

що більше половини серед усіх досліджуваних мали родичів першого або 

другого ступеня спорідненості з аналогічною патологією. Пробандів розділено 

на дві групи: спадково обтяжені та необтяжені щодо АГ та ОА. До першої 

групи належали 194 (39,91 %) особи, серед них 76 (39,2 %) чоловіків і 118    

(60,8 %) жінок. При порівнянні ступеня генетичної обтяженості довгожителів 

за статтю виявлено близьку до вірогідної перевагу спадково схильних осіб 

серед чоловіків (χ²=3,19; р=0,074). Встановлено, що серед обстежених 

довгожителів схильність до підвищення АТ з її реалізацією у фенотипі частіше 

успадковується за материнською лінією, ніж за батьківською. Так, ця 

закономірність спостерігалася в 48 % родоводів хворих першої групи та 47 % – 

другої. Спадкова обтяженість щодо АГ є одним із найпотужніших чинників 

ризику розвитку даного захворювання. 

Стосовно успадкування ОА, виявлено генетичну схильність до 

захворювання у 67,8 % довгожителів І групи та 49 % – ІІІ.  Відсутність 

експресії генів досліджуваної ознаки зареєстровано в осіб ІІ (27 %) та ІV       

(11 %) груп, хоча в них було діагностовано спадковий ризик. Особливістю 

успадкування ОА в довгожителів було те, що у 49 % досліджуваних хворих 

чоловіків були також хворі матері. Удвічі рідше реєструвались родоводи з 

хворим батьком пробандів із І та ІІІ досліджуваних груп. Щодо успадкування 

довголіття, встановлено, що серед загального числа членів обстежуваних родин 

51,8 % мали досліджувану ознаку. Загалом, 67,1 % довгожителів успадкували 

дану особливість за материнською, 32,9 % – за батьківською, а у 16,2 % – за 

обома лініями. 

Шляхом вивчення асоціацій АГ і ОА з антигенами груп крові систем АВ0 

та резус встановлено наступний тип розподілу: 0(І)>А(ІІ)>В(ІІІ)>АВ(ІV) – у 

чоловіків і А(ІІ)>0(І)>В(ІІІ)>АВ(ІV) – у жінок. Серед резус-позитивних осіб 

виявлено перевагу фенотипів 0 (І) і А (ІІ) та збільшення відсотку носіїв В (ІІ) 

Rh
+
, порівняно з таким у здорових довгожителів.  Визначено особливість 

спадкової схильності до коморбідної патології в резус-негативних хворих – 

вірогідну перевагу 0 (І) 
 
(χ²=1,29; р=0,257, OR=1,77). За частотою асоціацій між 

носіями антигенів систем АВ0 та (Rh) резус-позитивні довгожителі загалом 

поділилися наступним чином: 0(І)>А(ІІ)>В(ІІІ)>АВ(ІV), а резус-негативні 

склали наступний ряд: А(ІІ)>0(І)>В(ІІІ)>АВ(ІV). Таким чином, ймовірність 

більшої тривалості життя виявлено в резус-позитивних людей з 0(І) та А(ІІ) 

групами кровів. Вивчення феномену довголіття серед мешканців Японії 

показало тісний його зв’язок із носіями групи крові В (ІІІ) та меншу кількість 
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віково-залежних недуг у даній когорті обстежених (Shimizu K. et al, 2004). 

Натомість, результати більш пізнього дослідження не підтвердили асоціацію 

групи В крові з довголіттям серед старших осіб у США (Brecher M. et al, 2011) 

Відомо, що нестабільність хромосом розглядається як стан порушення 

їхньої кількості та/чи структури в клітинах. Цитогенетичний аналіз 

першочергово проведено в довгожителів хворих на АГ поєднану з ОА. 

Отримані результати порівнювали з такими в довгожителів без 

вищезгаданої патології. Середні показники частоти ХА були наступними: 

(3,01±0,27) у довгожителів з АГ та ОА, проти (2,17±0,53) у здорових осіб. У 

довгожителів хворих на АГ або на ОА відмінності від частоти ХА в осіб IV 

групи були ще менш значущими, (2,56±0,33) і (2,45±0,27) відповідно. Аналіз 

частоти ХА у осіб різної статі чотирьох груп достовірного статевого 

диморфізму не виявив. Порушення хромосомного апарату частіше 

реєструвались при коморбідних станах, і в чоловіків,  і в жінок. Однак в ІІІ 

групі чоловіків частота ХА була меншою на 7,6 % від такої у ІІ групі. Таку ж 

тенденцію зареєстровано і в жінок вищеназваних досліджуваних груп. 

Нестабільні ХА (дицентрики, кільця, фрагменти) призводять до загибелі клітин, 

стабільні (транслокації, інсерції), як відомо, супроводжують онтогенез, а також 

можуть впливати на життєво важливі функції клітин. Подібна генетична 

нестабільність соматичних клітин зумовлює глибокий вплив на генну 

експресію, що призводить до генетичних і епігенетичних змін, та в подальшому 

до дегенерації і атрофії клітин, тканин. Останнє є причиною старіння організму 

загалом. Встановлено, що середня частота клітин з ААХ у довгожителів хворих 

на АГ та ОА переважала таку в групі осіб без вищезгаданої патології на 11,6 %. 

Показник середньої кількість ААХ в одній клітині в довгожителів із 

поєднанням двох захворювань був більшим в 1,75 раза (р<0,05), порівняно з 

таким у здорових. Отримані результати частоти ААХ корелювали з 

показниками частоти ХА (r=0,73-0,9). При дослідженні довголіття встановлено, 

що загальна частота ХА у всіх досліджуваних довгожителів була меншою, ніж 

у людей групи порівняння, відповідно (1,96±0,22) та (2,21±0,27) при р<0,05. 

Встановлено залежність середньогрупової частоти ХА в довгожителів і в осіб із 

групи порівняння від екологічних умов проживання. Численні дослідження 

задокументували випадки даного явища, яке призводить до прискорення 

вікових змін (на тканинному чи навіть організмовому рівнях), появи пухлин, 

ряду генетичних розладів. 

Важливим доповненням до вивчення хромосомних порушень є вивчення 

частоти мікроядер (МЯ). Встановлено, що цей показник не залежав від віку, 

однак доведено достовірні зміни кількості мікроядер залежно від зони 

проживання. У чоловіків та жінок із району з гіпокомфортними екологічними 

умовами кількість МЯ була збільшена, порівняно з такою в інших 
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досліджуваних групах, особливо в жителів комфортного району. Значущих 

відмінностей між кількістю МЯ у довгожителів та групі порівняння не 

виявлено. При ультраструктурному вивченні ЛПК у довгожителів відзначений 

поліморфізм цих клітин. Аналіз індексів ФСГ  у поєднанні з МЯ служить 

своєрідним індикатором прояву патологічних процесів у різних органах і 

системах, відображає генетичну активність комплексу факторів зовнішнього 

середовища. Здійснена перевірка гіпотези про наявність зв’язку між 

показниками ФСГ епітеліоцитів СОРП, ЛПК та НГПК у довгожителів за 

допомогою кореляційного аналізу. Встановлено, що між трьома індексами 

хроматизації, гетеропікнотичної Х-хромосоми епітеліоцитів, лімфоцитів та 

НГПК у довгожителів існують сильні позитивні взаємозв’язки (відповідно 

r=0,95-0,98). Серед осіб зрілого віку зафіксовано одна кореляція середньої сили 

між показниками СХ клітин крові (r=0,66) та два сильних зв’язки між 

показником СХ епітеліоцитів СОРП і НГПК (r=0,79) та ЛПК і НГПК (r=0,85). 

Виявлено сильні кореляційні зв’язки між епітеліоцитами СОРП і НГПК 

(r=0,99); між епітеліоцитами СОРП і ЛПК  (r=0,95) та між НГПК і ЛПК (r=0,98). 

У групі порівняння зафіксовано також сильні кореляції, однак слабші, 

порівняно з основною групою: (r=0,85; r=0,78; r=0,82 відповідно). Сильна 

кореляція була також діагностована між ЯІ епітеліоцитів СОРП і ЛПК (r=0,89) 

та слабка між НГПК і ЛПК (r=0,03) і між клітинами епітелію СОРП і НГПК 

(r=0,06). Сильні зв’язки встановлено в довгожителів між МЗЯ епітеліоцитів 

СОРП і ЛПК (r=0,98), між НГПК і ЛПК (r=0,85) та середній між МЗЯ 

епітеліоцитів СОРП і НГПК (r=0,67). Проте  у групі порівняння між МЗЯ у всіх 

видах клітин виявлено кореляційні зв’язки середньої сили (відповідно r=0,64; 

r=0,67 та r=0,51). Таким чином, кореляційний аналіз показників ФСГ у 

довгожителів показав подібні тенденції у формуванні взаємозв’язків між 

різними етапами реалізації біологічної інформації незалежно від типу клітин. 

Віково-залежні дефекти в структурі хроматину мають важливе функціональне 

значення. З віком відмічається ушкодження ДНК геному, втрата 

перицентромерного гетерохроматину, зменшення загального метилювання 

ДНК, модифікація гістонів, що, в кінцевому результаті, призводить до 

дисрегуляції експресії генів (Misteli T., 2010) 

Для встановлення особливостей функціонування системи детоксикації 

ксенобіотиків у довгожителів хворих на АГ і ОА досліджено поліморфізм генів 

GSTМ1 і GSTT1. Кожен із цих генів може перебувати в активному (GSTМ1 «+» 

або GSTТ1 «+») і неактивному (GSTМ1 «-» або GSTТ1 «-») станах. 

У результаті аналізу отриманих даних встановлено, що частота 

функціонально неактивних алелей генів GSTT1 і GSTМ1 у всіх довгожителів 

Івано-Франківської області склала відповідно 24,70 % і 46,99 %. Однак при 

аналізі генотипів, виявлено перевагу алеля GSTT1«+». У І групі обстежених 
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генотип GSTM1«+»/GSTT1«+» зустрічався частіше, порівняно з 

GSTM1«+»/GSTT1«-»  в 3,0 раза, а генотип GSTM1«-»/GSTT1«+», порівняно з 

GSTM1«-»/ GSTT1«-», у цій досліджуваній групі – 3,17 раза. Така тенденція 

була зафіксована в ІІ групі довгожителів (відповідно в 2,67 та 3,73 раза). 

Відстеження поєднання досліджуваних генів у ІІІ групі довгожителів виявив 

подібну різницю генотипів, відповідно в 2,59 та 2,99 раза. У ІV групі 

проаналізована різниця генотипів склала  2,99 та 3,5 раза, відповідно. Таким 

чином, достовірних відмінностей між хворими на АГ і ОА та здоровими 

довгожителями з генотипам: GSTM1«+»/GSTT1«+», GSTM1«+»/GSTT1«-», 

GSTM1«-»/GSTT1«+», GSTM1«-»/GSTT1«-» не встановлено. Однак виявлено 

перевагу в генотипах осіб усіх досліджуваних груп активної форми гена 

GSTT1«+». При вивченні частоти алеля гена GSTT1 «-» у всіх обстежених 

довгожителів (24,70 %) його перевага склала 1,23 раза ніж у групі порівняння 

(20,12 %). У дослідженні 681 двійнят старшого віку, проведеного в Данії, 

відмічена невірогідна тенденція ролі двох копій гену GSTM1 виступати як 

захисний фактор, а гомозиготність та гетерозиготність за функціональним 

геном GSTT1 асоціюється з помірним зростанням смертності серед жінок: HR = 

2,46 (95% CI: 1,43-4,23); HR = 2,22 (95% CI: 1,25-3,94) – для одного чи обох 

алелей відповідно (Christensen L., et al. 2006). Подібно, за даними ilSIRENTE 

study, ензими системи глутатіон-S-трансферази можуть відігравати роль у 

регуляції рівня артеріального тиску, а GSTM1-нуль особи чітко пов’язані з 

розвитком артеріальної гіпертензії [OR = 2,25 (1,36–3,72); p = 0,005], одного з 

основних захворювань серцево-судинної системи, яке має виразний вплив на 

тривалість та якість життя (Capuluongo E. et al, 2009). 

Наявність активних алелей генів детоксикації ксенобіотиків не дає 

гарантій доброї активності ферментів, які вони кодують. Адже процес реалізації 

спадкової інформації досить складний та проходить у декілька етапів. Тому, 

було досліджено безпосередню активність кінцевого продукту генів 

детоксикації ксенобіотиків ІІ фази відповідних ферментів глутатіонової 

системи. Першочергово, вивчено GPO в чотирьох досліджуваних групах 

довгожителів. Встановлено, що активність GPO у групі довгожителів загалом 

становила (0,329±0,18) мкмоль/(хв·мг), а в групі порівняння – (0,353±0,17) 

мкмоль/(хв·мг). Найвищою активність ферменту, який бере участь в інактивації 

перекису водню та органічних пероксидів у клітинах людей, була в 

довгожителів ІV групи, а найнижчою – у І.  У ІІ та ІІІ досліджуваних групах цей 

показник був майже однаковим, проте меншим ніж у І та більшим ніж у ІV 

групах. У реакціях, що каталізуються GPO, утворюється окиснений глутатіон 

(GSSG), для його відновлення в клітинах існує спеціальний фермент – 

глутатіонредуктаза.  Тому, наступним етапом роботи було вивчення активності 

ферменту GRD. Тенденція залежності активності ферменту GRD від стану 
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здоров’я довгожителів Прикарпаття була подібна до такої GPO, однак більш 

вираженішою. Так, цей показник був більшим у ІV досліджуваній групі, 

порівняно з таким у першій у 1,5 раза. Не менш важливими в системі 

детоксикації ксенобіотиків і зниження активності прооксидантних чинників є 

глутатіон-S-трансфераза. Основна функція GST – захист клітин від 

ксенобіотиків та продуктів перекисного окиснення за допомогою їхнього 

відновлення, приєднання до субстрату молекули глутатіону або нуклеофільного 

заміщення гідрофобних груп. Аналіз активності GST у чотирьох досліджуваних 

групах довгожителів Прикарпаття особливих відмінностей не виявив. Усі 

тенденції до змін цього показникам між групами знаходились у межах 

статистичної похибки. Таким чином, отримані результати вказують, що при 

майже однаковій активності GST як у досліджуваній, так і у групі порівняння, 

активність ферменту GRD у довгожителів у 3,17 раза більша, порівняно з 

особами зрілого віку. Проведені дослідження показали, що активность GRD та 

GST у довгожителів становили (0,219±0,12) і (0,305±0,31) мкмоль/(хв·мг); у 

групі порівняння відповідно – (0,069±0,05) та (0,345±0,18) мкмоль/(хв·мг).  

Відомо, що будь-який адаптивний або патологічний процес перебігає на 

фоні утворення активних форм кисню. В умовах окисного стресу активно 

перебігають процеси пероксидації білків, що в кінцевому підсумку призводить 

до втрати їхнього біологічної активності, при цьому ОМБ генерують нові 

антигени й негативно впливають на імунну відповідь. Активні форми кисню 

зумовлюють ОМБ за умов норми та патології. Аналіз рівня продуктів ОМБ 

альдегідо- і кетонопохідних нейтрального характеру з максимальним 

поглинанням при довжині хвилі 356 та 370 нм у плазмі довгожителів чотирьох 

досліджуваних груп, виявив залежність (р<0,05) цього показника від стану 

здоров’я. У довгожителів із захворювань АГ і ОА досліджуваний показник був 

вищим, порівняно з таким в осіб з інших груп. Встановлено, що відмінності в 

рівні показника ОМБ альдегідо- і кетонопохідних із максимальним 

поглинанням при довжині хвилі 530 нм у досліджуваних групах довгожителів 

Прикарпаття були достовірно не значущими, однак тенденція залежності від 

стану здоров’я була збережена. При вивченні рівня продуктів ОМБ у плазмі 

довгожителів загалом встановлено тенденцію до зниження (р<0,05) альдегідо- і 

кетонопохідних нейтрального характеру з максимальним поглинанням при 

довжині хвилі 356 та 370 нм відповідно до (1,142±0,050), (1,048±0,035) та 

(1,414±0,176), (1,246±0,098) у групі порівняння. Це може свідчити про кращу 

регуляцію синтезу та меншу оксидацію протеїнів у довгожителів і збільшення 

активності протеаз, що селективно розщеплюють оксидовані форми білків.  

Ураховуючи те, що особи досліджуваної та порівняльної груп знаходились в 

однакових екологічних умовах, менша інтенсифікація ОМБ альдегідо- і 
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кетонопохідних нейтрального характеру в довгожителів може вказувати на 

краще функціонування захисних протирадикальних систем.  

В дослідженні аналізувалась значна кількість показників, для вибору 

найвагоміших чинників застосували методику множинного факторного аналізу. 

Такий аналіз дав змогу довести значущість досліджуваних показників та 

використати цю інформацію при створенні рекомендацій щодо оптимізації 

діагностики АГ та ОА на основі комплексного вивчення взаємозв’язків між 

клінічними особливостями, етіологічними чинниками, імуноцитогенетичними, 

молекулярними, епігенетичними, морфоденситометричними маркерами та 

ланками біохімічної системи неспецифічного захисту при цих захворюваннях у 

довгожителів. 

За даними ВООЗ, універсальною «вакциною» проти артеріальної 

гіпертензії, остеоартрозу та інших мультифакторних хвороб є рання 

профілактика, що сприяє, подекуди, зменшенню появи нових клінічних  

випадків на 50 % (Вороненко Ю. В., 2015). Інформація про спадкову 

обтяженість, а саме її відсоток, щодо цих захворювань, дає змогу лікарю 

обґрунтовано рекомендувати предиктивні заходи. Тому, пропонується алгоритм 

розрахунку ризику розвитку артеріальної гіпертензії та остеоартрозу з 

урахуванням спадкової схильності в цих осіб (рис.  1).  

На першому етапі лікарю рекомендується зібрати інформацію щодо 

факторів ризику до АГ і ОА в пацієнта: вік, спосіб життя (недотримання 

природних біоритмів, гіподинамія), супутні захворювання, наявність 

шкідливих звичок (паління, зловживання алкоголю, вживання надмірної 

кількості солі), психо-емоційні стреси, ожиріння, гіперхолестеринемія, 

екологічні умови проживання, тощо. Окрім того, треба провести клініко-

генеалогічне обстеження для виявлення наявності родичів з АГ або ОА, ступінь 

споріднення з пацієнтом.  

Використовуючи емпіричні таблиці та сумуючи отриману інформацію, 

лікар визначає потребу подальшого обстеження. Особи, в яких відсутні 

фактори ризику до АГ і ОА та емпірично спадкова схильність ≤ 5 %, не 

потребують подальшого клініко-лабораторного обстеження. Наявні 1-2 фактори 

ризику, емпірично спадкова схильність 6-20 % свідчать про помірний ризик, а 

наявні три та більше факторів ризику, емпірично спадкова схильність 21 ≥ % – 

це високий ризик. Тому такі особи потребують проведення ІІ етапу з метою 

виявлення в них асоційованих маркерів. Згідно проведених досліджень, 

маркерами будуть: наявність групи крові в чоловіка – 0(І) Rh
+
, у жінки – А(ІІ) 

Rh
+
; генотипи GSTM1«-»/GSTT1«-» або GSTM1«+»/GSTT1«-»; рівень активності 

ферментів другої фази детоксикації ксенобіотиків  GPO < 0,343, GRD < 0,280, 

GST < 0,311; рівень ОМБ 356 >1,135, ОМБ 370 > 1,045, частота ХА > 2,68 на 

100 клітин, частота ААХ > 82,83 % та середня кількість ААХ в одній клітині   
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>1,85 %. Визначення сумарного ризику проводиться наступним чином: 

наявність 1-2 маркерів свідчать про низький ризик, наявні 3-4 – про помірний, а 

5 і більше – високий. На заключному етапі лікар проводить диференційований 

підхід до вибору профілактичних заходів із метою уникнення маніфестації 

захворювання та подовження життя. 
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Рис.1.  Алгоритм раціональної послідовності обстеження пацієнта для 

діагностики ризику виникнення артеріальної гіпертензії та остеоартрозу. 

 

Таким чином, здійснивши поетапне комплексне обстеження пацієнта ще 

до клінічних проявів захворювань, можна розрахувати ризик розвитку АГ, ОА. 

Після проведення третього етапу (визначення ризику) лікар має змогу 

аргументовано обрати рекомендації щодо комплексу превентивних заходів, що 

Клініко-лабораторне обстеження. Виявлення асоційованих 

маркерів для уточнення спадкового ризику захворювнь 

Визначення сумарного ризику 

Наявні 1-2 маркери 

(низький ризик) 

Наявні 3-4 маркери 

(помірний ризик) 

Наявні 5 і більше 

маркерів 

(високий ризик) 

Відсутні фактори 

ризику. Емпірично 

спадкова схильність    

≤ 5 %  

Наявні 1-2 фактори 

ризику. Емпірично 

спадкова схильність     

6-20 %  
 

Наявні три та більше 

факторів ризику.  

Емпірично спадкова 

схильність 21 ≥ % 

Диференційований підхід до вибору профілактичних заходів з метою 

уникнення маніфестації захворювання та подовження життя 

Збір інформації щодо наявності ендо- та екзогенних факторів ризику: вік, спосіб 

життя (недотримання природних біоритмів, гіподинамія), супутні 

захворювання, наявність шкідливих звичок (паління, зловживання алкоголю, 

вживання надмірної кількості солі), психоемоційні стреси, ожиріння, 

гіперхолестеринемія, екологічні умови проживання тощо.  

Клініко-генеалогічне обстеження (визначення хворих родичів та ступінь 

споріднення). Встановлення відсотку ризику за допомогою емпіричних таблиць.  
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сприятиме збереженню здоров’я пацієнта та може призвести до активного 

довголіття. 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове 

вирішення наукової проблеми, що полягає в оптимізації діагностики ризику 

розвитку артеріальної гіперетензії та остеоартрозу на основі комплексного 

вивчення взаємозв’язків між клінічними особливостями захворювань, 

етіологічними чинниками, клініко-генеалогічними, імуноцитогенетичними, 

молекулярними, епігенетичними, морфоденситометричними маркерами та 

ланками біохімічної системи неспецифічного захисту при цих захворюваннях у 

довгожителів. 

1. Однією з причин зниження тривалості життя та зменшення кількості 

населення Івано-Франківської області з 1998 року по 2014 рік на 5,76 % є 

серцево-судинні захворювання, частота яких зросла упродовж останніх 17 

років на 12,20 %. Особливості динаміки вікового складу населення 

Прикарпаття полягають у зростанні частки людей похилого віку  на 14,60 %, 

зменшенні кількості осіб молодших за працездатний вік на 29,01 % та 

незначних коливаннях таких працездатного віку. Нараховують 4564 особи, вік 

яких 90 років і старше, що складає 0,33 % серед усього населення області.   

2. Розподіл довгожителів Прикарпаття залежить від території проживання, 

екологічних та соціально-психологічних умов. Особливу вагомість у 

формуванні тривалості життя мають наступні фактори: дотримання природних 

біоритмів (OR=486,70 (р<0,001), χ
2
=651,57); фізична активність (OR=6,51 

(р<0,001), χ
2
=197,49); обмежене харчування (OR=23,01 (р<0,001), χ

2
=288,73); 

відсутність професійних шкідливостей (OR=6,25 (р<0,001), χ
2
=116,29). 

3. Cеред особливостей клінічного перебігу артеріальної гіпертензії та 

остеоартрозу в довгожителів є пізній час маніфестації захворювань, переважно 

у віці 75-89 років, відсутність супутніх захворювань: ожиріння, цукрового 

діабету 2-го типу, таких факторів ризику, як часті психоемоційні стреси, 

зловживання алкоголем, гіподинамія протягом життя. За стратифікацією 

ризику ускладнень хворих на артеріальну гіпертензію, 22,24 % довгожителів 

мають помірний, 76,64 % – високий і 1,12 % – дуже високий ризик. 

4. Спадкова схильність до розвитку артеріальної гіперетензії та 

остеоартрозу, як мультифакторних полігенних хвороб, зростає в довгожителів  

за наявності родичів першого або другого ступеня спорідненості, які хворіють 

на вищезгадані захворювання, що підтверджують 56,79 % родоводів 

обстежених. Ризик коморбідної патології в довгожителів збільшується на   

36,30 % за наявності родичів із двома досліджуваними ознаками та вдвічі – за 

умови успадкування артеріальної гіперетензії та остеоартрозу за материнською 

лінією. Спадкова схильність до довголіття з її реалізацією в фенотипі в 2,04 
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раза частіше передаються за материнською, ніж за батьківською лінією (р<0,05)  

і залежить від  кількості родичів із досліджуваною ознакою та ступенем 

споріднення з пробандом.  

5. Частоти фенотипів серед пацієнтів з артеріальною гіперетензією та 

остеоартрозом за антигенами груп крові системи АВ0 розподіляються 

наступний чином: 0(І)>А(ІІ)>В(ІІІ)>АВ(ІV) – у чоловіків і 

А(ІІ)>0(І)>В(ІІІ)>АВ(ІV) – у жінок. Серед резус-позитивних осіб переважають 

фенотипи 0(І) і А(ІІ) та збільшується відсоток носіїв В(ІІІ), порівняно з таким у 

здорових довгожителів. Особливість спадкової схильності до коморбідної 

патології в резус-негативних хворих полягає у вірогідній перевазі носіїв 0(І) 

(χ²=1,29; р=0,257, OR=1,77). Серед резус-позитивних довгожителів частота 

асоціацій антигенів груп крові системи АВ0 є наступною: 

0(І)>А(ІІ)>В(ІІІ)>АВ(ІV), а резус-негативних – А(ІІ)>0(І)>В(ІІІ)>АВ(ІV). 

Загалом, у популяції довгожителів Прикарпаття переважають носії антигенів 

А(ІІ) (39,09 %). 

6. Цитогенетичні характеристики лімфоцитів периферійної крові в 

довгожителів залежать від наявності коморбідної патології та екологічних умов 

проживання. Структурний компонент геномного гомеостазу – частота асоціацій 

акроцентричних хромосом та хромосомних аберацій як хромосомного, так і 

хроматидного типів є більшою в довгожителів з артеріальною гіпертензією у 

поєднанні з остеоартрозом. Серед спектру хромосомних аберацій хроматидного 

типу перше місце за кількістю займають одиночні фрагменти. Середня частота 

клітин з асоціаціями акроцентричних хромосом у довгожителів хворих на 

артеріальну гіпертензію та остеоартроз, переважає таку в осіб без вищезгаданої 

патології на 11,59 %. У довгожителів загалом частоти хромосомних аберацій та 

асоціацій акроцентричних хромосом нижчі проти таких в обстежених із групи 

порівняння в 1,11 та 1,07 раза відповідно. Проживання в гіпокомфортних 

екологічних умовах сприяє зростанню частоти хромосомних порушень та 

асоціацій акроцетриків, зокрема: в 1,77 раза в довгожителів та в 2,11 раза в 

групі порівняння. 

7. Цитологічні, морфоденситометричні характеристики епітеліоцитів 

слизової оболонки ротової порожнини, нейтрофільних гранулоцитів та 

лімфоцитів периферійної крові залежать від екологічних умов проживання 

довгожителів. Між показниками мікроядер епітеліоцитів слизової оболонки 

ротової порожнини і лімфоцитів периферійної крові прослідковуються сильні 

кореляції в довгожителів (r=0,97 при р=0,001)  та в групі порівняння (r=0,89 при 

р=0,47). Послідовність етапів генної експресії в клітинах слизової оболонки 

ротової порожнини, нейтрофільних гранулоцитів та лімфоцитів периферійної 

крові довгожителів підтверджується сильними позитивними взаємозв’язками. 

8. Серед здорових та хворих на артеріальну гіперетнзію і остеоартроз 
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довгожителів переважають генотипи з активною формою алелів генів 

глутатіон-S-трансферази  − другої фази детоксикації ксенобіотиків. Більша 

частота генотипів GSTM1«+»/GSTT1«+» у всіх довгожителів свідчить про 

краще функціонування системи антиоксидантного захисту.  

9. Активність ферментів глутатіонової системи GPO, GRD, GST у здорових 

довгожителів є вищою, порівняно з такою в досліджуваних осіб із коморбідною 

патологією. У довгожителів загалом показники глутатіон-редуктази 

переважають у 3,17 раза проти таких у групі порівняння.  Склад продуктів 

окисної модифікації білків альдегідо- і кетонопохідних нейтрального характеру 

в периферійній крові в здорових довгожителів є меншим, ніж у хворих на 

артеріальну гіперетнзію і остеоартроз. Між вмістом окисними модифікаціями 

білків основного та нейтрального характеру, активністю ферментів 

глутатіонової системи та денситометричними, цитогенетичними індексами 

епітелоцитів слизової оболонки ротової порожнини існують прямі сильні 

взаємозв’язки. 

10. Розроблений алгоритм раціональної послідовності обстеження пацієнта 

для діагностики ризику розвитку артеріальної гіпертензії та остеоартрозу з 

урахуванням спадкової схильності дає змогу використовувати лікарям 

диференційований підхід до вибору профілактичних заходів з метою уникнення 

маніфестації захворювань та подовження життя. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Із метою збільшення тривалості життя та забезпечення здорового старіння 

необхідним є впровадження індивідуального розрахунку спадкової схильності до 

артеріальної гіперетнзії і остеоартрозу для вибору методу превентивних заходів. 

2. Скринінг носіїв генів за системами груп крові АВ0 та резус у поєднанні з 

емпіричними показниками клініко-генеалогічного аналізу рекомендується 

використовувати в повсякденній практиці на рівні первинної ланки медичної 

допомоги з метою виявлення осіб із високим спадковим ризиком до артеріальної 

гіперетнзії і остеоартрозу. 

3. Виявлення спонтанного рівня хромосомних порушень (нестабільних 

хромосомних аберацій, частоти асоціацій акроцентричних хромосом, частоти 

мікроядер) у лімфоцитах периферійної крові, функціонального стану хроматину та 

ультраструктури нейтрофільних гранулоцитів, лімфоцитів периферійної крові, 

цитоденситометричних характеристик епітеліоцитів слизової оболонки ротової 

порожнини рекомендується  використовувати при розробці методичних підходів до 

профілактичних, лікувально-реабілітаційних заходів для реалізації генетичного 

потенціалу здоров’я людини. 

4. У спадково обтяжених щодо артеріальної гіперетнзії і остеоартрозу осіб 

рекомендується проводити молекулярно-генетичне обстеження для виявлення 
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делеційного варіанту генів детоксикації ксенобіотиків GSTМ1«-» і GSTТ1«-» у 

поєднанні з показниками активності форментів глутатіонової системи GPO, GRD, 

GST. 

5. Для встановлення прогнозу спадкової схильності до довголіття варто 

проводити визначення альдегідо- і кетонопохідних основного та нейтрального 

характеру окисно-модифікованих білків у поєднанні з даними молекулярно-

генетичного обстеження поліморфізму генів детоксикації, клініко-генеалогічного 

обстеження. 

6. Ураховуючи провідну роль відсотку спадкової обтяженості до артеріальної 

гіпертензії та остеоартрозу у формуванні тривалості життя рекомендується 

вищезгадане поетапне комплексне обстеження пацієнта ще до клінічних проявів 

захворювань та  застосовувати заходи профілактики, залежно від ступеня ризику. 
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Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.02 «Внутренние болезни» - ДВНЗ «Ивано-Франковский 

национальный медицинский университет», Ивано-Франковск, 2018. 

Диссертация посвящена изучению клинических особенностей, влияния экзо- и 

эндогенных факторов на развитие артериальной гипертензии и остеоартроза в 486 

долгожителей Прикарпатья. Применение комплекса методов позволило 

разработать и предложить алгоритм расчета риска развития артериальной 

гипертензии и остеоартроза с учетом наследственной предрасположенности в этих 

лиц, за которым врач, проведя поэтапное обследование пациента еще до 

клинических проявлений заболеваний, имеет возможность аргументировано 

выбрать рекомендация й по превентивных мерах, в свою очередь это сохранит 

здоровье пациента и поспособствует активному долголетию. Отрасль – медицина. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, остеоартроз, долголетие, 

здоровое старение, наследственная предрасположенность. 

 

ANNOTATION 

Kozovyy R. V. – Arterial hypertension and osteoarthritis of the Precarpathian long-

livers: influence of hereditary, ecological-geographic, social factors on longevity and 

health condition. - Qualification scientific work as a written work. 

Dissertation for gaining the scientific level of doctor of medical sciences of the 

specialty 14.01.02 "Interior diseases" – SHEI "Ivano-Frankivsk National Medical 

University", Ivano-Frankivsk, 2018. 

Ageing is associated with loss of powers, physical and psychological degradation, 

multiple diseases, in particular, arterial hypertension (AH) and osteoarthritis (OA). 

Studying of biological markers of hereditary tendency to AH in mix with OA at people 

with genetic potential for longevity will give the possibility to use predictive measures and 

provide realization of healthy and active longevity. 

We have revealed the tendency towards diminishing of quantity of the Ivano-

Frankivsk region's population from 1998 till 2014 at 5.76 %. It has been found that the 

Ivano-Frankivsk region's residents lifespan is subsequently lessened by the cardiovascular 

diseases, frequency of which has been rising during the last 17 years at 12.2 %.  

Among peculiarity of process of AH and OA at the Precarpathian  486 long-livers it 

has been found out, that the beginning of manifestation of diseases at them starts mostly at 

the age of 75-89 years old, which for long time had been preserving them active physical 

state. Basing on the availability of risk factors and complimentary pathology, it has been 

made the stratification of aggravations risk at the long-livers suffering from AH, and it has 

been proved that 22.24 % of persons had moderate risk, 76.64 % belonged to the group of 

people with the high one, and 1.12 % – with very high risk of aggravations. Process of AH 

at majority of the examined persons was mild and moderately heavy (І and ІІ level of 

severity), was not accompanied by aggravated hypertensive crises, and at a small number 
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of patients, who had non-aggravated hypertensive crises, they happened very rarely and 

hospitalization was not necessary. Assessing the progress of ОА, it has been found out 

that damage to joints had been characterized in most cases by mono- and oligoarthritis and 

much rarely – by generalized process. X-ray examination taken, disease was characterized 

prevailingly by І and ІІ stage of ОА, which points at slow progressing of pathological 

degenerative damage to joints at the examined long-livers. 

Hereditary tendency to development of АH and ОА at longevity, grows upon 

availability of relatives of the first or second level of kin who suffer from the above-

mentioned diseases, which is proved in 56.79 % genealogical trees of the examined 

persons. The risk of comorbid pathology at longevity grows at 36.30 % upon availability 

of relatives with two examined features. Due to analysis of frequency of phenotypes with 

antigens of blood groups of the system АВ0 amongst the patients with АH mixed with 

ОА, the following type of division has been identified: 0(І)>А(ІІ)>В(ІІІ)>АВ(ІV) – at 

males and А(ІІ)>0(І)>В(ІІІ)>АВ(ІV) – at females. Among the rhesus-positive persons it 

has been identified the prevailing of phenotypes of carriers of antigens 0 (І) Rh
+
 and А (ІІ) 

Rh
+
 and growing of percentage of carriers of В (ІІ) Rh

+
 comparing with the such at 

healthy longevity. Cytogenetic characteristics of lymphocytes of peripheral blood at 

longevity depended upon availability of comorbid pathology and ecological conditions of 

living. Cytological, morphodensitometric abnormities of epiteliocytes of the mucous 

membrane of cavity of the mouth, neutrophilic granulocytes of the peripheral blood and 

lymphocytes of peripheral blood depended upon ecological conditions of living of 

longevity.  

Among healthy longevity and those suffering from АH and ОА there has been 

registered the advantage of genotypes with functionally active form of the gen GSTT1 

«+», which might witness about better functioning of the system of anti-oxidant 

resistance. Activity of ferments of glutathione system GPO, GRD, GST was higher at 

healthy longevity in comparison with such at the studied persons with comorbid 

pathology. Indicators of glutathione-reductase were bigger in 3.17 times, and presence of 

products of oxidizing modification of aldehido- and ketono-originated proteins of neutral 

character in blood was lower at longevity, comparing with the such at persons from the 

group of comparison.  

Therefore, basing at the above-described research, we propose the algorithm of 

calculation of risk of development of arterial hypertension and osteoarthritis with taking 

into consideration the hereditary tendency at these persons, using which, doctor, having 

made stage-by-stage complex examination of a patient well before clinical appearances of 

AH and OA, has the possibility to reasonably chooses recommendations concerning 

complex of preventive measures, which, in its turn, will preserve patient's health and will 

promote active longevity. 

Key words: arterial hypertension, osteoarthritis, longevity, healthy ageing, 

hereditary tendency. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ААХ – асоціації акроцентричних хромосом  

АГ – артеріальна гіпертензія 

АТ – артеріальний тиск 

ГІМ – гострий інфаркт міокарда 

ГХ – гіпертонічна хвороба  

ДАТ – діастолічний артеріальний тиск 

ЕКГ – електрокардіографія 

ЕхоКГ – ехокардіографія 

ІХ – індекс хроматизації 

ІХС – ішемічна хвороба серця 

ЛПК – лімфоцити периферійної крові 

ЛШ – лівий шлуночок 

МЯ – мікроядра 

НГПК – нейтрофільні гранулоцити периферійної крові 

ОА – остеоартроз  

ООЗ – організація охорони здоров’я 

ОМБ – окисні модифікації білків 

САТ – систолічний артеріальний тиск 

СОРП – слизова оболонка ротової порожнини 

ФСГ –  функціональний стан геному 

ХА – хромосомні аберації 

ХСН – хронічна серцева недостатність 

ХХН – хронічна хвороба нирок 

ФК – функціональний клас 

GPO – глутатіон пероксидаза 

GRD – глутіон редуктаза 

GST– глутатіон трансфераза 
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