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АНОТАЦІЯ 

Козовий Р. В. Артеріальна гіпертензія і остеоартроз у довгожителів 

Прикарпаття: вплив спадкових, еколого-географічних, соціальних факторів 

на тривалість життя і стан здоров’я. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02  «Внутрішні хвороби» – ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет», Івано-Франківськ, 

2017. 

Актуальність. Збільшення віку 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. Оскільки очікувана при народженні 

тривалість життя в усьому світі збільшується, новими завданнями 

досліджень у цій галузі стає забезпечення того, щоб додаткові роки життя 

були активними, здоровими і продуктивними. Останнє можливе за умови 

прогнозування спадкової схильності, ранньої діагностики і профілактики 

захворювань серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату, які нині 

посідають одне з перших місць серед людей похилого віку. Розуміння 

фундаментальних механізмів виникнення коморбідної патології при 

старінні має першочергову значущість для реалізації повного потенціалу 

здоров’я.  

Старіння асоціюється з втратою сил, фізичною і психологічною 

деградацією, численними захворюваннями, зокрема артеріальною 

гіпертензією (АГ) і остеоартрозом (ОА). Артеріальна гіпертензія вивчена 

як окрема нозологія та в поєднанні з багатьма захворюваннями серцево-

судинної, дихальної, видільної систем. Проте, відомі поодинокі 

дослідження щодо особливостей коморбідної патології у довгожителів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8
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Вивчення біологічних маркерів спадкової схильності до АГ, ОА в людей з 

генетичним потенціалом до довголіття дасть змогу забезпечити реалізацію 

здорового і активного довголіття. 

Мета дослідження. Оптимізувати діагностику артеріальної 

гіпертензії та остеоартрозу на основі комплексного вивчення 

взаємозв’язків між клінічними особливостями, етіологічними чинниками, 

імуноцитогенетичними, молекулярними, епігенетичними, морфоденсито-

метричними маркерами та ланками біохімічної системи неспецифічного 

захисту при цих захворюваннях в довгожителів. 

 Завдання  дослідження:  

1. Вивчити стан здоров’я різних популяції 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. 

5. З’ясувати імуноцитогенетичний статус довгожителів із 

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. 



4 

 

8. Розробити алгоритм раціональної послідовності обстеження 

пацієнта для діагностики ризику розвитку артеріальної гіпертензії та 

остеоартрозу з урахуванням спадкової схильності.  

Застосувавши комплекс методів, а саме епідеміологічний, 

загальноклінічні, клініко-генеалогічний, цитогенетичний, 

морфоденситометричний, молекулярно-генетичний, біохімічний, 

варіаційної статистики, кореляційний нами були досліджені динамічні 

зміни в демографічних показниках населення Прикарпаття, клінічні 

особливості перебігу та спадкової обтяженості до АГ, ОА, фенотипи груп 

крові АВ0 і резус, імуноцитогенетичний статус, цитогенетичні, морфо-

денситометричні показники, поліморфні варіанти генів GSTМ1, GSTТ1, 

показники активності ферментів глутатіонової системи та рівні окисних 

модифікацій білків у хворих на коморбідну патологію (АГ, ОА), здорових 

довгожителів і осіб без діагностованої спадкової схильності до довголіття. 

Виявлено тенденцію до зменшення кількості населення Івано-

Франківської області з 1998 року по 2014 рік на 5,76 %.  Встановлено , 

що тривалість життя мешканців Івано-Франківської області вагомо 

знижують серцево-судинні захворювання, частота яких зросла упродовж 

останніх 17 років на 12,20 %. При дослідженні динаміки вікового складу 

населення Прикарпаття зареєстровано зростання частки людей похилого 

віку на 14,60 %, зменшення кількості осіб молодших за працездатний вік 

на 29,00 % та незначні коливання частки таких працездатного віку. 

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 %) довгожителі з ОА, група IV – 130 (26,75 %) 
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довгожителів, в яких не було АГ і ОА. З 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). Серед особливості 

перебігу АГ і ОА у 486 довгожителів Прикарпаття встановлено, що 

початок маніфестації захворювань у них починається, переважно у віці 75-

89 років, що тривалий час зберігало їм активний фізичний стан. 

Пацієнти не мали такої супутньої патології, яка б сприяла швидкому 

прогресуванню АГ і ОА. На основі наявності факторів ризику і супутньої 

патології здійснено стратифікацію ризику ускладнень у довгожителів 

хворих на АГ та доведено, що 22,24 % осіб мали помірний ризик, 76,64 % 

належали до групи людей з високим і 1,12 % – дуже високим ризиком 

ускладнень. Перебіг АГ у більшості обстежених був м’яким і помірно 

важким (І і ІІ ступеня важкості), не супроводжувався ускладненими 

гіпертензивними кризами, а у незначного числа пацієнтів, в яких 

спостерігалися неускладнені гіпертензивні кризи вони були дуже рідко і 

не вимагали госпіталізацій.  Перебіг АГ у переважної більшості 

пацієнтів характеризувався розвитком ХСН І, ФК І-ІІ за NYHA і ХСН 

ІІА, ФК ІІІ за NYHA без вираженої декомпенсації, без епізодів гострої 

серцевої недостатності, серед аритмій переважно виявлялися синусова і 

AV-блокада І ступеня, які в основному не були загрозливими для життя. 

Ураження органів мішеней (серця, мозку, нирок, судин) були помірно 

вираженими, що вказувало на повільне прогресування АГ. Частота 

серцевих скорочень у обстежених довгожителів усіх груп не перевищувала 

80 /хв., що є одним з чинників попередження прогресування серцевої 

недостатності у хворих на АГ. Оцінюючи перебіг ОА, встановлено, що 
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ураження суглобів характеризувалося в більшості випадків моно- і 

олігоартрозами і значно рідше – генералізованим процесом. 

Рентгенологічно захворювання характеризувалося в переважній більшості 

І і ІІ стадією ОА, що вказує на повільне прогресування патологічного 

дегенеративного ураження суглобів в обстежених довгожителів. 

 Спадкова схильність до розвитку АГ та ОА в довгожителів, зростає за 

наявності родичів першого або другого ступеня спорідненості, які 

хворіють на вищезгадані захворювання, що підтверджено у 56,79 % 

родоводів обстежених. Ризик коморбідної  патології у довгожителів 

зростає на 36,30 % за наявності родичів із двома досліджуваними 

ознаками. Доведено більший генетичний ризик розвитку АГ та ОА за 

умови успадкування їх за материнською лінією. Генетична схильність до 

довголіття з її реалізацією в фенотипі в 2,04 рази частіше успадковується 

за материнською, ніж за батьківською лінією (р<0,05)  і залежить від  

кількості родичів із досліджуваною ознакою та ступенем споріднення з 

пробандом. За аналізом частот фенотипів з антигенами груп крові системи 

АВ0 серед пацієнтів з АГ, поєднаним з ОА, 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 носіїв антигенів 0 (І) Rh
+
 і А (ІІ) Rh

+
 та збільшення 

відсотку носіїв В (ІІІ) Rh
+
  порівняно з таким у здорових довгожителів.  

Визначено особливість спадкової схильності до коморбідної патології у 

резус-негативних хворих – вірогідну перевагу 0 (І) Rh
- 

(χ²=1,29; р=0,257, 

OR=1,77). Серед усіх довгожителів Прикарпаття, найбільше зареєстровано 

людей із фенотипом А (ІІ) (39,09 %), а розподіл резус-позитивних 

довгожителів був наступним: 0(І)>А(ІІ)>В(ІІІ)>АВ(ІV); резус-негативних – 

А(ІІ)> 0(І)>В(ІІІ)>АВ(ІV). 

Цитогенетичні характеристики лімфоцитів периферійної крові у 

довгожителів залежали від наявності коморбідної патології та екологічних 
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умов проживання. Структурний компонент геномного гомеостазу – 

частота асоціацій акроцентричних хромосом (ААХ) та хромосомних 

аберацій (ХА) (хромосомного і хроматидного типів) частіше реєструвалася 

у довгожителів із АГ у поєднанні із ОА. Серед спектру ХА хроматидного 

типу на першому місці за кількістю були одиночні фрагменти. Середня 

частота клітин з ААХ у довгожителів хворих на АГ, поєднаної з ОА, 

переважала таку в групі осіб без вищезгаданої патології на 11,59 %. У 

довгожителів загалом частота ХА та ААХ була нижчою порівняно із такою 

у осіб групи порівняння в 1,11 та 1,07 рази, відповідно. Проживання в 

гіпокомфортних екологічних умовах сприяло зростанню частоти ХА та 

ААХ відповідно: в 1,77 раза в довгожителів та 2,11 рази у групі 

порівняння. 

Морфоденситометричні порушення  епітеліоцитів слизової оболонки 

ротової порожнини (СОРП), нейтрофільних гранулоцитів периферійної 

крові (НГПК) та лімфоцитів периферійної крові (ЛПК) залежали від 

екологічних умов проживання довгожителів. Перевага ядер з 

деконденсованим хроматином  в 1,09 рази реєструвалась у довгожителів 

порівняно із особами групи порівняння. Сильні кореляції діагностовані 

між показниками мікроядер (МЯ) епітеліоцитів СОРП і ЛПК (r=0,97 при 

р=0,001)  у довгожителів та (r=0,89 при р=0,47) у групі порівняння. 

Взаємозв’язок між послідовними етапами генної експресії в клітинах 

СОРП та ЛПК, НГПК довгожителів підтверджено сильними позитивними 

кореляціями. 

Серед здорових довгожителів та хворих на АГ і ОА зафіксована 

перевага генотипів із функціонально активною формою гена другої фази 

детоксикації ксенобіотиків, глутатіон-S-трансферази GSTT1«+», що може 

свідчити про краще функціонування системи антиоксидантного захисту. У 

довгожителів виявлено вищу частоту генотипів: GSTT1«-» / GSTM1«+» у 2 

рази ,GSTT1«+»/GSTM1«+» (у 1,56 рази), GSTT1«-»/GSTM1«-» (в 2,04 рази) 
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на противагу до  таких у групі порівняння. Виявлено комбінацію алельних 

варіантів GSTМ1«+»/GSТТ1«+» в 30,00 % випадків у довгожителів 

Прикарпаття із комфортного району і в 54,55 % у таких із гіпокомфортного 

[χ ² = 6,44; OR = 0,36 (0,16-0,80)]. Частота поєднань двох делеційних 

варіантів GSTМ1«-» і GSTТ1«-» достовірно частіше зустрічалася у 

довгожителів Прикарпаття гіпокомфортного району, ніж у мешканців 

екологічно комфортного – 18,18 і 4,00 % , відповідно [χ ² = 3,90; OR = 0,19 

(0,16 - 6,58)]. 

Активність ферментів глутатіонової системи GPO, GRD, GST була 

вищою у здорових довгожителів порівняно з такою у досліджуваних осіб із 

коморбідною патологією. Показники глутатіон-редуктази були більшими у 

3,17 рази, а вміст продуктів окисної модифікації білків альдегідо- і 

кетонопохідних нейтрального характеру в крові нижчими у довгожителів, 

порівняно із такими в осіб із групи порівняння. Встановлено прямі сильні 

взаємозв’язки між окисними модифікаціями білків основного та 

нейтрального характеру, активністю ферментів глутатіонової системи та 

морфоденситометричними, цитогенетичними індексами епітелоцитів 

слизової оболонки порожнини рота.  

Таким чином, на основі вищеописаного дослідження, пропонується 

алгоритм розрахунку ризику розвитку артеріальної гіпертензії та 

остеоартрозу з урахуванням спадкової схильності в цих осіб, за яким, 

лікар, провівши поетапне комплексне обстеження пацієнта ще до 

клінічних проявів АГ і ОА, має змогу аргументовано обрати рекомендації 

щодо комплексу превентивних заходів, що в свою чергу збереже здоров’я 

пацієнта та сприятиме активному довголіттю. 

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, остеоартроз, довголіття, 

здорове старіння, спадкова схильність. 
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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, 2017. 

Actuality of the topic: Ageing of the planet's population accordingly 

evokes growth of age-dependent pathology, especially diseases of blood-

circulation system. Studying of primary mechanisms of ageing of an organism 

and a population will give the opportunity to widen the bunch of predictive 

measures aimed at health preserving. As upon-birth life expectancy is growing 

in the whole world, new tasks of researches in this field becomes providing of 

additional years of living be active, healthy and productive. The last is possible 

upon forecasting of hereditary tendency, early diagnostics and prophylactics of 

cardiovascular system diseases, musculoskeletal system, which nowadays beset 

one of the first places among the elderly people. Understanding of fundamental 

mechanisms of appearance of comorbid pathology upon ageing has top-priority 

significance for realization of complete potential of healthy ageing. 

Ageing is associated with loss of powers, physical and psychological 

degradation, multiple diseases, in particular, arterial hypertension (AH) and 

osteoarthritis (OA). AH had been studied as a separate nosology and in unity 

with many diseases of cardiovascular, respiratory, excretory systems. Although 

there are known a few researches concerning specialities of comorbid pathology 

at centenarians. 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. 

Purpose of the research – to optimize diagnostics of arterial hypertension 
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and osteoarthritis basing on complex study of interconnections among clinical 

peculiarities, etiological factors, immunocytogenetic, molecular, epigenetic, 

morphodensitometric markers and components of biochemical system of non-

specific defence upon these diseases at long-livers. 

For reaching the set goal there were formed the following tasks of the 

research: 

1. To reveal specialities of dynamics of demographic division of different age 

groups of the Ivano-Frankivsk region's population. 

2. To study health condition of different populations of people in the Ivano-

Frankivsk region in the context of cardiovascular pathology. 

3. To find peculiarities of clinical process of arterial hypertension and 

osteoarthritis at long-livers. 

4. To assess the role of hereditary tendency towards arterial hypertension and 

osteoarthritis at long-livers regarding their clinical-genealogic indicators, 

associations with antigens of blood groups of AB0 systems and rhesus. 

5. To find out immunocytogenetic status of long-livers with arterial 

hypertension and osteoarthritis. 

6.  To find out cytological, morphodensitometric, ultrastructural abnormalities 

of various somatic cells at long-livers depending on living conditions. 

7. To identify role of molecular and biochemical factors of the second phase 

of detoxication of xenobiotics, level of oxidized modifications of proteins in 

forming of arterial hypertension and osteoarthritis. 

8. To elaborate algorithm of diagnostics of hereditary tendency towards 

longevity with possibility to calculate the risk of development of arterial 

hypertension and osteoarthritis at these persons. 

Using the complex of methods, in particular, epidemiological, general-

clinical, clinical-genealogical, cytogenetic, morphodensitometric, molecular-

genetic, biochemical, variation statistics, correlating, we have examined 

dynamic changes in demographic indicators of the Precarpathian population, 
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clinical peculiarities of process and hereditary tendency towards arterial 

hypertension, osteoarthritis, phenotypes of blood groups АВ0 and rhesus, 

immunocytogenetic status, cytogenetic, morphodensitometric indicators, 

polymorph variants of gens GSTМ1, GSTТ1, indicators of activity of ferments of 

glutathione system and levels of oxidized modifications of proteins at patients 

with comorbid pathology (AH, OA), healthy long-livers and persons with no 

diagnosed hereditary tendency towards 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 %. Specialties of dynamics of age 

contents of the Precarpathian population were in growing of portion of elderly 

people at 14.6 %, diminishing of quantity of persons younger than work-able 

age at 29.0 % and minor oscillations of portion of those of work-able age.  

486 long-lived of  Precarpathion region at the age 90 to 102 years, old - 

mean age (94.8 ± 4.5) years were investigated. 164 (33.74%) men and 322 

(66.26%) women were among the long-livers. All long-term survivors were 

divided into groups, depending on their presence in arterial hypertension and 

osteoarthritis. The I
st
 group included 146 (30.04%) long-lived,  who had AH and 

OA,  the II
nd

 group had 117 (24.07%) long-lived, patients on AH, group III
rd

 had 

93 (19.14%) long-lived with OA.  Group IV
th

 - 130 (26.75%) long-lived, in 

which there was no AH and OA. In order to the results 297 individuals at the 

age of 36 - 60 were selected. The middle-age was 49.5 ± 3.8 years. 102 

(34.34%) men and 195 (65.66% ) of women who are living in these territories, 

according to clinical genealogy data, do not have  long-livers in their pedigrees, 

do not have hypertension and OA and other diseases. 

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

livers it has been found out, that the beginning of manifestation of diseases at 
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them starts mostly at the age of 75-89 years old, which for long time had been 

preserving them active physical state. Patients didn’t have the complimentary 

pathology which would favour fast progress of AH and OA. 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 of patients, who had 

non-aggravated hypertensive crises, they happened very rarely and 

hospitalization was not necessary. Process of AH at prevailing number of 

patients was characterized by development of CHI І, FC І-ІІ за NYHA і CHI 

ІІА, FC ІІІ за NYHA without expressed decompensation, without episodes of 

acute heart malfunction, among arrhythmias mainly there were registered the 

sinus arrhythmia and AV-blockade of І level, which mainly were not threatening 

for life. Damaging of organs-targets (heart, brain, kidneys, blood vessels) were 

moderately expressed, which pointed at slow progress of AH. Frequency of 

heart beats at the examined long-livers of all groups did not exceed 80 

beats/min., which is one of prevention factors of heart malfunction progress at 

the patients suffering from AH.  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 centenarians, as 

multifactor polygenic diseases, grows upon availability of relatives of the first or 

second level of kin who suffer from the above-mentioned diseases, which is 
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proved in 56.79 % genealogical trees of the examined persons. The risk of 

comorbid pathology at centenarians grows at 36.30 % upon availability of 

relatives with two examined features. It has been proven that the genetic risk of 

development of AH and OA is more significant upon the condition of 

hereditary receiving them from the maternity line. Hereditary tendency towards 

longevity with its realization in a phenotype is in 2.04 times more frequently 

hereditary received from maternity line, than from fraternity line (р<0,05) and 

depends from quantity of relatives with examined feature and level of kin with a 

probate. 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 centenarians. It has been identified the 

specialty of hereditary tendency towards comorbid pathology at the rhesus-

negative patients – probable advantage of 0 (І) Rh
- 

(χ²=1.29; р=0.257, 

OR=1.77). Among all Precarpathian centenarians there is the largest registered 

amount of people with phenotype А (ІІ) (39.09 %). Among the rhesus-positive 

centenarians the frequency of associations of antigens of blood groups of the 

system АВ0 was the following: 0(І)>А(ІІ)>В(ІІІ)>АВ(ІV), and of the rhesus-

negative – А(ІІ)>0(І)>В(ІІІ)>АВ(ІV). 

Cytogenetic characteristics of lymphocytes of peripheral blood at 

centenarians depended upon availability of comorbid pathology and ecological 

conditions of living. Structural component of genomic homeostasis – over-risen 

frequency ААС and СА (of chromosomal and chromatidal types) were more 

frequently met at the centenarians with АH mixed with ОА. Among the СА 

spectre of the chromatidal type at the first place on quantity there were single 

fragments. Average frequency of cells with ААС at the centenarians suffering 
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from АH mixed with ОА, prevailed over the such in the group of persons with 

no above-mentioned pathology at 11.59 %. At centenarians in general frequency 

СА and ААС was lower comparing with the such at the persons of the group of 

comparison in 1.11 and 1.07 times accordingly. Living in hypocomfort 

ecological conditions promoted growth of frequency СА and ААС accordingly: 

in 1.77 times at centenarians and in 2.11 times in the group of comparison. 

Cytological, morphodensitometric abnormities of epiteliocytes of the 

mucous membrane of cavity of the mouth (MMCM), neutrophilic granulocytes 

of the peripheral blood (NGPB) and lymphocytes of peripheral blood (LPB) 

depended upon ecological conditions of living of centenarians. Advantage of 

nuclei with decondensed chromatin in 1.09 times was being registered at 

centenarians comparing with persons of the group of comparison. Strong 

correlations have been diagnosed among indicators of micronuclei (MN) of 

epiteliocytes of MMCM and LPB (r=0.97 upon р=0.001) at centenarians and 

(r=0.89 upon р=0.47) in the group of comparison. Interconnection between 

consequent stages of genomic expression in the cells of the MMCM and LPB, 

NGPB of the centenarians has been proved by strong positive correlations. 

Among healthy centenarians and those suffering from АH and ОА there 

has been registered the advantage of genotypes with functionally active form of 

the gen of the second phase of detoxication of xenobiotics, glutathione-S-

transferase GSTT1 «+», which might witness about better functioning of the 

system of anti-oxidant resistance. At centenarians there has been found higher 

frequency of genotypes: GSTT1 «-»/GSTM1 «+» in 2 times, GSTT1 «+» / 

GSTM1 «+» (in 1.56 times), GSTT1 «-» / GSTM1 «-» (in 2.04 times) unlike the 

such in the group of comparison. There has been found the combination of allele 

variants of GSTМ1 «+» / GSТТ1 «+» in 30.00 % of cases at the centenarians of 

the Precarpathian region from the comfort area and in 54.55 % at the such from 

the hypocomfort [χ² = 6.44; OR = 0.36 (0.16-0.80)]. Frequency of merging of 

two deletion variants of GSTМ1 «-» and GSTТ1 «-» was truly higher at the 
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Precarpathian centenarians of hypocomfort area, than at residents of ecologically 

comfort area – 18.18 and 4.00 % accordingly [χ² = 3.90; OR = 0.19 (0.16-6.58)]. 

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

healthy centenarians 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 

centenarians, comparing with the such at persons from the group of comparison. 

There are identified direct strong interconnections among oxidizing 

modifications of proteins of main and neutral character, activity of ferments of 

glutathione system and densitometry, cytogenetic indexes of epiteliocytes of 

MMCM. 

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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ВСТУП 

Актуальність теми: Збільшення віку 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 [245]. Останнє можливе за умови 

прогнозування схильності, ранньої діагностики захворювань серцево-

судинної системи, опорно-рухового апарату, які нині посідають одне з 

перших місць серед людей похилого віку. Розуміння фундаментальних 

механізмів виникнення коморбідної патології при старінні має 

першочергову значущість для реалізації повного потенціалу здоров’я [32, 

107, 296]. 

Згідно багатьох публікацій [102] в Україні зареєстровано понад 12 

млн людей з підвищеним артеріальним тиском (АТ), що складало 32 % 

дорослого населення. Переважна більшість хворих на артеріальну 

гіпертензію (АГ) діагностована в старших вікових групах [35]. 

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

який також вважають вік-залежним захворюванням [3, 105, 275]. 

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 

захворювань, відіграють розлади системного і місцевого кровообігу, ризик 

клінічної маніфестації вищий у людей з уже існуючими захворюваннями 

серцево-судинної системи [106, 107]. 

Складну мультифакторну природу мають АГ і ОА та розвиваються 

при взаємодії факторів довкілля та спадкової схильності до даних 

захворювань, що пов’язано з безумовною актуальністю вивчення чинників 

ризику розвитку АГ і ОА, так і з появою нових можливостей генетичних та 

епігенетичних досліджень. За даними багатьох учених [5, 19, 102, 204]  час 
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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 [14, 20, 22, 92, 298]. Таким 

чином, пріоритетною проблемою сучасної фундаментальної та клінічної 

медицини є вивчення структури генофонду населеня, його внутрішньо- і 

міжпопуляційної різноманітності, генетичних процесів, які ведуть до змін 

популяційних генофондів і здоров’я населення [328, 335, 338].  Це дасть 

змогу зрозуміти механізми розподілу і накопичення генів поєднаної 

патології, прогнозувати регіони підвищеного ризику [70, 407, 420] та 

розробити попереджувальні заходи.  Актуальність проблеми викликала 

появу чисельних публікацій, однак більшість робіт розглядають переважно 

якийсь вузький аспект: чи то медичний, чи то генетичний, або соціальний 

[66, 69, 84, 128, 388].   

Артеріальна гіпертензія вивчена як окрема нозологія та в поєднанні з 

багатьма захворюваннями серцево-судинної, дихальної, видільної систем. 

Проте відомі поодинокі дослідження щодо особливостей коморбідної 

патології в довгожителів [32, 55, 60, 106]. Вивчення біологічних маркерів 

спадкової схильності до АГ у поєднанні з ОА в людей з генетичним 

потенціалом до довголіття дасть змогу застосувати предиктивні заходи і 

забезпечити реалізацію здорового і активного довголіття. 

Поєднане використання комплексу традиційних методів медичної 

генетики з сучасними молекулярно-генетичними (визначення 

поліморфізму генів другої фази детоксикації ксенобіотиків GSTМ1, GSTТ1)  

та біохімічними дослідженнями ферментів глутатіонової системи 

забезпечать надійність і достовірність отриманих результатів [69, 382]. 
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Вивчення одного з  механізмів  епігенетичного контролю генної експресії, 

який зумовлений спадковими, але потенційно зворотними змінами в 

структурі хроматину  може доповнити ланки патогенезу захворювань.  

Вищезазначені питання обґрунтовують необхідність наукового 

дослідження розробки нового напрямку до вивчення механізмів старіння 

та хвороб, що часто асоціюються з цим періодом життя, за клініко-

генеалогічними, цитогенетичними, молекулярно-генетичними критеріями, 

цитологічними показниками функціонального стану генотипу (ФСГ) з 

урахуванням морфоденситометричних характеристик ядер різних 

соматичних клітин, показниками детоксикаційних систем у довгожителів, 

хворих на коморбідну патологію. Окрім лабораторних досліджень вагоме 

значення має вивчення маркерів спадкової обтяженості на доклінічному 

етапі до АГ, ОА та впливу екзо- та ендогенних чинників на реалізацію 

даного генетичного потенціалу. 

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, морфоденсито-
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метричними маркерами та ланками біохімічної системи неспецифічного 

захисту при цих захворюваннях у довгожителів. 

 Завдання  дослідження:  

1. Вивчити стан здоров’я різних популяції 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. 

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 АВО і резус, імуноцитогенетичний статус,  

цитогенетичні і морфоденситометричні показники, поліморфізм генів 

GSTМ1, GSTТ1, активність ферментів глутатіонової системи та рівень 
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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 з високим і 1,1 % – дуже високим 

ризиком 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, 
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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 (ІІ) 

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, 
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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 у 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 

АВО 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 
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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 особистою науковою працею автора. 

Внесок автора 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. Провідною є також участь автора у підготовці 

результатів досліджень до публікацій. У наукових розробках, що 

висвітлені в статтях, опублікованих у співпраці з співавторами, участь 

здобувача є визначальною і полягає в проведенні літературного пошуку, 

клінічних, лабораторних досліджень, 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 

«Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та лікування 

захворювань внутрішніх органів (присвяченій пам’яті академіка НАМН 

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

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ФОРМУВАННЯ ТРИВАЛОСТІ 

ЖИТТЯ, ДОВГОЛІТТЯ ТА ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ 

АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ОСТЕОАРТРОЗУ 

 (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

 

1.1. Сучасні погляди на формування тривалості життя та 

довголіття 

 За останні десятки років у більшості країн світу спостерігається 

тенденція до збільшення тривалості життя населення, що призводить до 

зростання кількості осіб похилого віку, які прагнуть максимально 

продовжити період нормальної фізичної, соціальної та психологічної 

активності [4, 6, 94, 242]. Це зумовлено і тим, що можливо максимальна 

тривалість життя (ТЖ) у людини становить 120 років [8, 180, 302]. 

Протягом останніх 160 років очікувана ТЖ в економічно розвинених 

країнах постійно збільшується зі швидкістю 3 місяці на рік [76, 149, 157, 

273, 274]. 

Дослідження кількості довгожителів на планеті виявило їхнє невпинне 

зростання: в 1980 році число осіб старших 100 років складало 14200, в 

1985 р. – 25000, а в 2000 р. – 108000 осіб [269]. У середньому, частота 

столітніх людей становила 1:20 тисяч [180, 278]. Хоча довгожителі 

зустрічалися у різних країнах, встановлені популяційно-географічні 

особливості їхнього розподілу [279]. Серед усіх довгожителів    42 % було 

зареєстровано в гірській місцевості.  Так, у Дагестані з 100000  населення 

до 100 років доживають 70 осіб, а в США – шість [328]. Серед регіонів, де 

довгожителі зустрічалися частіше, вчені виділили наступні: Кавказ (Грузія, 

Абхазія), Азейбарджан, Греція, Карачаєво-Черкесія, Японія [27, 46, 72,73]. 

Зокрема, у Японії налічувалося більше 32 тисяч столітніх людей, кількість 
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яких зросла більш, ніж на третину за останні роки.  

Перепис населення 1970 року на території пострадянського простору 

дав змогу офіційно обчислити кількість довгожителів та вивчити феномен 

довголіття не тільки за географічними, а й за етнічними ознаками. Так, 

якщо загальне населення Кавказу складало тільки 7 % від населення 

країни, то кількість довгожителів була 16 % серед всіх обстежених 

довгожителів, у тому числі 35 % осіб, вік яких був 100 і більше років [219]. 

Отримані результати дали поштовх для детального вивчення етнічних 

особливостей даної карти населення. Об’єктивну інформацію щодо 

демографічної картини надає «індекс довголіття» (ІД) у промілях (‰), 

який встановлює частку довгожителів серед осіб віком 60 років і старше. 

Даний показник виключає вплив міграції і особливості вікової структури 

населення, викликаних міжрегіональними відмінностями на рівні 

народжуваності [239]. За ІД було виділено три групи «етнічного 

довголіття» серед населення Кавказу [41]. До першої групи, де ІД складав 

40-50 ‰, увійшли адигаї, осетини, таджики. Другу групу з індексом 

довголіття 51-60 ‰ склали азербайджанці, вірмени, карачаєвці, чеченці і 

евенки. До третьої групу з індексом 61 ‰ та вище були віднесені: абхазці, 

балкарці та інгуші.  

Дослідженням довгожителів Санкт-Перербургу встановлено, що з 

1979 по 2003 роки їхня кількість збільшилась у 2 рази [6, 19, 85]. ІД 

становив 50 ‰, порівняно з 60 ‰ – у Азербайджані, 58 ‰ – у Вірменії,    

52 ‰ – у прибалтійських країнах [269, 376]. 

У 2005 році Національним інститутом США з проблем старіння 

оприлюднено результати досліджень довгожителів Сардинії (Італія), 

Окінави (Японія), Лома Лінди (Каліфорнія, США) [250, 388]. Вчені 

виявили, що у гірських селах центру Сардинії кількість довгожителів була 

вдвічі більшою, ніж у середньому по Італії, а кількість столітніх склала 

0,5%.  
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За даними різних авторів існує статевий диморфізм частоти 

довгожителів [94]. Співвідношення довгожителів жінок до чоловіків  у 

Сардинії складало 1:5, на противагу до 4,5:1 – в США та 5,9:1 – в Україні 

[92]. Кількість жінок-довгожителів Окінави була також більшою ніж 

чоловіків.  

В Україні, за даними Державного комітету статистики, на 1 січня 2013 

року проживало 1762 столітніх, 1508 жінок і 254 – чоловіки. Окрім того, 

1161 довгожителя зареєстровано в міській місцевості (181 чоловік і 980 

жінок), в сільській місцевості – 601 (73 чоловіки і 528 жінок).  

 Оскільки тривалість життя можна віднести до ознаки, яка 

формується за мультифакторним типом успадкування [8, 19, 33, 42], в її 

детермінації мають значення сукупність багатьох ендо- і екзогенних 

чинників. Серед останніх, можна виділити соціальні умови, релігійну 

активність тощо. Дослідженням 340 тис. адвентистів, мешканців 

Каліфорнії, виявлено, що кожний шостий із цієї групи жив довше, ніж 

середній каліфорнієць. Серед інших вивчених популяцій довгожителів 

відсоток атеїстів був надзвичайно низьким.  

Використанням спеціальних методів оцінки психологічного стану 

довгожителів встановлено низький рівень тривожності, висока соціальна 

адаптованість та широкий діапазон емоційності [23, 51, 203, 351]. При 

цьому, для них характерна висока збудливість, притаманна дітям, тобто 

швидке переключення уваги, без фіксації на негативних відчуттях та 

емоційних переживаннях. Часто такі люди приймають участь у справах 

сім’ї та суспільства, активно спілкуються з родичами, сусідами, мають 

гармонійні взаємовідносини із дітьми та внуками [72, 129, 351]. Такі 

соціальні умови створюють психологічний комфорт.  

 У забезпеченні емоційної стабільності велика роль належить сім’ї. 

Підтвердженням цього є дані про те, що 98 % столітніх чоловіків і 99 % 

жінок Санкт-Петербурга  перебували в шлюбі [158, 161]. Вчені виявили 
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деякі відмінності в організації сім’ї в різних етнічних групах довгожителів. 

Так у абхазців, алтайців наявна заборона на шлюби між родичами і 

жителями одного поселення на відміну від високого імбридингу в 

Азербайджані [184, 225]. Батьки багатьох обстежених довгожителів-

азербайджанців були в родинних стосунках.  

 Старіння тісно пов’язане з хронічним стресом та зниженням 

відновних процесів в організмі з віком [161, 169]. Здорові особи 

столітнього віку краще адаптуються до змін зовнішніх факторів. 

Узгодженість власних біоритмів з фотоперіодами сприяє продовженню 

активного довголіття, що підтверджують наукові дослідження [10]. 

Більшість фізіологічних показників у досліджуваних, 60-74 річного віку 

мають фазовий зсув циркадного ритму, в середньому, на 1,5-2 години з 

подальшою десинхронізацією в осіб старше 75 років [10, 29]. Циркадний 

ритм надзвичайно важливий не тільки для часової організації 

фізіологічних функцій організму, але і для ТЖ. Вночі виробляється 70% 

добової кількості мелатоніну [43, 413]. Саме він регулює біоритми: 

допомагає пристосовуватися до зміни дня й ночі, «посилає» в зимову 

сплячку тварин і стимулює бажання спати із настанням темряви. 

Вироблення гормону епіфізом зростає в сутінки, досягає максимуму 

опівночі, а з 4-ї години ранку його рівень знижується [324, 387]. Відомо, 

що з віком вироблення мелатоніну зменшується, і це є сигналом для всіх 

інших систем організму, що призводить до зниження активності та початку 

процесу старіння. Брак мелатоніну в молодому організмі зумовлює 

прискорене старіння. Дані інших наукових досліджень [172, 274] 

показують: особи, які змушені постійно працювати вночі, а отже, 

відчувають хронічний дефіцит мелатоніну, мають на 40-60% більший 

ризик розвитку коронарної хвороби серця й судин та метаболічного 

синдрому - сукупності ожиріння, гіпертонії, діабету та атеросклерозу, 

словом, букета, який вкорочує людині життя. Такі висновки знайшли 

http://www.zid.com.ua/ukr_creativework/chynnyk-dovholittya-hormon-vichnoji-molodosti
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підтвердження в експериментальних роботах, де було доведено, що 

порушення фотоперіодів у тварин призводить до скорочення ТЖ [158]. 

 До одного з факторів, який сприяє формуванню довголіття можна 

віднести фізичну працю. Помірні фізичне навантаження впродовж усього 

життя спостерігалися в усіх довгожителів [150, 244, 249, 254].  

 Значна кількість досліджень впливу зовнішніх факторів на 

тривалість життя в довгожителів присвячена вивченню особливостей 

харчування [44, 272, 346]. Ще в 30-ті роки ХХ ст. було встановлено, що 

низькокалорійна дієта збільшує максимальну і середню ТЖ у мишей та 

пацюків на 30-50 % [8, 267, 418]. Такі висновки підтвердили інші 

американські вчені у 2002 році в експерименті на макаках резус [418]. 

Вивчення обмеження калорійності харчування (ОКХ) практично в усіх 

видів тварин довело її позитивну кореляцію з ТЖ. Підраховано, що в 80-

90% із 300 вивчених гризунів, які мали обмеження калорійності 

харчування, спостерігалися ознаки сповільненого старіння [247, 344]. 

Вважають, що в механізмах продовження ТЖ при ОКХ основна роль 

належить нормалізації нейроендокринних й імунологічних вікових зсувів, 

збільшенню репарації ДНК, зміні швидкості біосинтезу білків й експресії 

генів, зниженню температури тіла й основного обміну, послабленню 

окислюваного стресу [65]. Ключовим при цьому є низький рівень інсуліну 

та інсуліноподібного фактору росту 1. Так, при обстежені мешканців 

Санкт-Петербурга у віці від 6 до 106 було встановлено, що частота мутацій 

в інсуліно-регуляторній частині гена людини позитивно корелює з ТЖ [98, 

85, 86].   

 Незважаючи на етнічні та географічні відмінності популяцій 

обстежуваних довгожителів, спільним для всіх була низька калорійність і 

помірність в харчуванні [70, 284]. В раціоні більшості з них домінували 

рослинні та молочні продукти. Кисломолочні продукти сприяють 

формуванню мікрофлори кишечника, яка забезпечує нормальне травлення. 
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Так, у більшості довгожителів концентрація лактобактерій досягала  50 %, 

на противагу 4 % у інших здорових людей [193]. У раціоні довгожителів, 

які споживали м’ясну або жирну їжу, були гострі приправи із червоного 

перцю. Останній містить капсаіцин, який нормалізує ліпідний обмін, 

згортання крові та терморегуляцію [132]. Більшість абхазьких 

довгожителів віддають перевагу молочно-рослинній їжі, а м’ясні страви 

вживали не частіше двох-трьох разів за тиждень [70, 144]. При цьому, 

рівень білка в раціоні складав 81 г на добу при нормі 58 г/добу. Такий 

високий рівень білка досягався за рахунок вживання горіхів, квасолі, бобів 

та сиру.  

 Вищеописаний спосіб життя впливає на особливості соматотипу, 

виявленого у популяції Кавказьких довгожителів: масивний скелет, добре 

розвинені м’язи зі збереженим тонусом та низькими ознаками змін 

кісткової системи, явищами остеопорозу, на противагу до інших етнічних 

груп довгожителів [235]. У алтайців встановлені старечі зміни м’язової 

системи  при збереженні зубів у 30,4 %, порівняно із 2,6 % – у росіян та 

українців [19, 255, 273].  

Хоча старіння – це сповільнення, пригнічення і втрата фізіологічних 

функцій організму, що супроводжуються підвищеною частотою 

онкологічних і дегенеративних захворювань [167, 269, 295], серед 

довгожителів вчені виявили чимало таких, котрі зберегли добре здоров’я, 

високу працездатність і творчу активність. До прикладу, половина 

довгожителів України за медичними показниками – практично здорові 

[245]. Ці факти свідчать про значний відновний резерв і можливості 

організму людини [191].  

 Дослідження захворюваності показало, що у більшості популяцій 

довгожителів переважали зміни серцево-судинної системи [35]. 

Наступними за частотою діагностувалися порушення опорно-рухового 

апарату. Однак, у мешканців Японії відсоток останніх був менший (0,3 – 
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15 %) порівняно із таким (75- 37%) – на Кавказі, (65,8 %) –  в Санкт-

Петербурзі, 28 % – на Алтаї. Серед спектру інших захворювань були 

відмічені захворювання нервової системи, патології зору, слуху, переломи 

шийки стегна, деменція. Серед довгожителів Алтаю зустрічалися 48 % осіб 

із ознаками «бронхіту курця». Надзвичайно рідко реєструвались у всіх 

обстежених захворювання шлунково-кишкового тракту [60].  

Групою вчених вивчалися спадкові та неспадкові фактори, які мали 

вплив на довгожителів-алтайців та порівнювались із такими у 

довгожителів – росіян, українців [256, 257].  Поряд із задовільним 

фізичним та психічним здоров’ям деякі довгожителі-алтайці мали 

збережену репродуктивну функцію. Так, у кожного чоловіка довгожителя-

алтайця було 10-15 дітей, також зустрічались випадки, коли у віці 80-85 

років вони ставали батьками.  Поряд із великою народжуваністю у 

алтайців, реєструвалась і висока смертність. Це наводить на думку про 

інтенсивну елімінацію неповноцінних генотипів і збереження найбільш 

пристосованих до важких умов життя [14].   

Процес старіння людини – процес фізіологічний, однак він 

супроводжується наростаючими з віком порушеннями структури та 

функції  багатьох органів і систем організму. Відомо, що старість – не 

хвороба і не діагноз,  однак вона сприяє  розвитку багатьох захворювань. 

 

1.2. Вікові особливості захворювань артеріальної гіпертензії та 

остеоартрозу 

Унаслідок зростання депопуляції, що триває з 1991 р., чисельність 

населення України скоротилася більше, ніж на 6 млн осіб [72, 110, 127, 

185]. Демографічна ситуація в Україні є кризовою, ознаками чого є низькі 

показники народжуваності та зависокий рівень смертності, безпрецедентне 

зниження тривалості життя, особливо чоловіків, масштабна нелегальна 

трудова міграція економічно активних громадян за кордон, і, як наслідок, 
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невпинне старіння населення [138, 274]. Загрозу трудовому та 

репродуктивному потенціалу створює перевищення (порівняно з країнами 

Європейського Союзу) в 4,9 рази смертності чоловіків, а жінок – у 3,2 рази 

(вікова група 30–44 рр.) [278]. За останні 20 років чисельність населення 

України скоротилася майже на 7 млн осіб, а за прогнозами фахівців 

світового банку до 2025 р. скоротиться ще на 24 %. Серед причин смерті в 

2012 р. (як і в попередні роки) домінували хвороби системи кровообігу – 

65,8 % від загалу померлих [279]. 

Сучасна вітчизняна система охорони здоров’я спрямована більше на 

лікування, ніж на профілактику захворювань і пропаганду здорового 

способу життя. Як наслідок, за останні п’ять років кількість захворювань і 

смертність у більшості класів хвороб зростають [288]. Стан здоров’я 

населення України характеризується значною поширеністю хронічних 

хвороб та соціально небезпечних захворювань. При цьому високими 

залишаються рівні інвалідності та смертності за короткої середньої 

тривалості життя [294, 327].  

У зростанні питомої ваги хронічних захворювань внутрішніх органів, 

провідні місця посідають хвороби системи кровообігу. Однак нині 

ізольований перебіг останніх зустрічається вкрай рідко. Тобто типовою 

характеристикою клінічної картини захворювань сучасного пацієнта є 

поліпатія (множинні хвороби) – випадки, коли хворий страждає водночас 

від кількох захворювань [20, 420]. Тенденція до постаріння населення, 

збільшення випадків хронізації захворювань, підвищення впливу 

ушкоджувальних чинників довкілля, призводить до збільшення кількості 

осіб з коморбідною патологією. Останнє засвідчують результати 

досліджень про наявність 8 – 15 патогенетично  зв’язаних між собою 

хвороб у пацієнтів старших 65 років [419]. Проблема мульти- та 

коморбідності не тільки нагальна для практичної та наукової медицини, а й 

має велике соціально-економічне значення [73, 128, 157].  Якщо стан 
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мультиморбідності лише відображає інволюційні процеси (захворювання, 

які накопичуються з віком), то поняття коморбідності характеризує 

патогенетичну спільність, детерміновану можливість поєднання 

захворювань. Окрім паспортного віку, існує поняття про біологічний вік, 

який характеризується морфо-функціональним станом внутрішніх органів 

та систем [130, 131]. З часом у людини деякі внутрішні органи стають 

менш функціонально спроможніми, що викликає клініку ряду хронічних 

захворювань.  Найчастішими супутниками старіння є ряд захворювань: 

ішемічна хвороба серця, артеріальної гіпертензії, остеопороз, остеоартроз, 

рак легень, хронічний гастрит, бронхіальна астма, пневмонії, туберкульоз, 

дизбактеріози. При цьому АГ в поєднанні з порушенням опорно-рухового 

апарату входять в групу провідних хронічних захворювань внутрішніх 

органів  серед людей похилого віку [138, 147].  При цьому серцево-судинні 

захворювання залишаються основною причиною захворюваності і 

смертності.  

Артеріальна гіпертензія, за визначенням Комітету експертів ВООЗ, – 

це постійно підвищений систолічний та/чи діастолічний артеріальний тиск. 

Артеріальна гіпертензія найпоширеніша хронічна патологія в осіб 

похилого і старечого віку, і це положення поширюється на всі раси, етнічні 

та статеві групи [20, 238]. Відповідно до рекомендацій Всесвітньої 

організації охорони здоров'я та Міжнародного товариства з гіпертензії 

(1999) діагноз АГ правомірний в тому випадку, якщо рівень систолічного 

артеріального тиску  дорівнює 140 мм. рт.cт. i більше, а рівень 

діастолічного 90 мм.рт.cт. i більше. Підвищення артеріального тиску (AT) 

є головною ознакою АГ [27, 211].  

Велика увага зараз приділяється ролі пульсового артеріального тиску 

(ПАТ) як важливого предиктора серцево-судинних ускладнень і 

смертності. Зростання показника ПАТ понад 50 мм рт.ст. у чоловіків 

асоціюється із збільшенням серцево-судинної смертності на 40% у осіб з 
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нормальним АТ і на 48% у хворих з АГ. Тому рівень ПАТ у літніх людей 

більше 60 мм рт ст. вважається незалежним фактором кардіо-васкулярного 

ризику. Збільшення ПАТ є відображенням збільшення жорсткості артерій і 

пояснюється зміною розповсюдження відбитої пульсової хвилі. 

Спрямована від периферії до серця, вона в нормі повертається до аорти в 

діастолу забезпечує підтримку діастолічного АТ [38, 211]. 

У всьому світі світі АГ займає одне з провідних місць в структурі 

кардіальної патології і в зв'язку зі значною поширеністю, раннім розвитком 

ускладнень, є складною медико-соціальною проблемою [88, 89].  У людей 

похилого віку в серцево-судинній  системі відбувається вікова перебудова 

архітектоніки міокарда і судинної стінки, що створює умови для 

формування патологічних станів. Значну  трансформацію при старінні  

зазнають судини. [226, 229] 

В даний час АГ це не тільки одне з найпоширеніших серцево-

судинних захворювань, але і основний фактор ризику розвитку мозкового 

інсульту, інфаркту міокарда, серцевої і ниркової недостатності, що  

бумовлює значні медичні, соціальні та економічні проблеми [85,89]. 

У популяції людей похилого і старечого віку підвищений 

артеріальний тиск (АТ) реєструється приблизно у 60%, тобто геріатричний 

контингент представлений в більшості пацієнтами з АГ. Зростання 

поширеності та ахворюваності на АГ з віком здійснюється переважно за 

рахунок ізольованої систолічної гіпертензії, яка визначається як 

підвищення виключно систолічного АТ і, відповідно, пульсового АТ [238]. 

У старості висока варіабельність артеріального тиску може призвести 

не тільки до переоцінки тяжкості АГ, а й діагностика неіснуючої АГ - 

"гіпертензії білих халатів» її виключення вимагає динамічного 

спостереження і при можливості з точного моніторування АТ. При цьому 

(як і "псевдогіпертензіі") високі значення АТ поєднуються з відсутністю 

ознак гіпертензивних уражень органів-мішеней [253]. 
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Багато дослідників вказують ще на одну особливість АГ у літніх 

людей – лабільність АТ. Вона суттєво погіршує якість життя, призводячи 

до постійного страху очікування підвищення чи ―падіння‖ АТ, не дозволяє 

регулярно приймати антигіпертензивні ліки, зменшує прихильність 

хворого лікуванню і довіру до лікарів [261]. Надмірне нічне зниження АТ, 

збільшення його ранкового і вечірнього піку є незалежними факторами 

ризику гіпертензивних ускладнень. Опис скарг хворих з лабільною 

гіпертензією вказує на те, що вони значно гірше переносять надмірне 

зниження АТ, яке асоціюється з безперечними ознаками кардіо-

церебрального синдрому (запаморочення, біль голови, слабкість, хиткість 

ходи, серцебиття, сонливість, апатія) [24, 263]. 

На сьогоднi в Укрaїнi зареєстровано понад 23 млн осiб iз 

захворюваннями системи кровообiгу (близько 60% дорослоrо населення), з 

них понад 10 млн страждають на AГ. Незважаючи на досягнутi успiхи в 

дiагностицi й лiкуваннi AГ, наявнiсть ефективних антигiпертензивних 

засобiв piзного механiзму дiї, пiдвищення AT залишається основною 

причиною розвитку серцево-судинних i судинно-мозкових ускладнень у 

людей багатьох країн свiту [25, 142, 266, 283, 316].   

З віком відбувається підвищення артеріального тиску, причому якщо 

систолічний  збільшується до 70- або 80-річного віку, то діастолічний до 

50 або 60 років. У більш пізньому віці діастолічний артеріальний тиск або 

залишається без змін, або навіть знижується. У зв'язку зцим виділяється  

особлива форма АГ у немолодих, яка отримала назву ізольованої 

систолічної артеріальної гіпертензії. Вона характеризується рівнем 

систолічного артеріального тиску 140 мм рт .ст. і діастолічного 

артеріального тиску – менше 90 мм рт.cт. [24, 187]. 

Специфічним, але вкрай рідкісним для дуже старих людей є феномен 

"псевдогіпертензіі", при якій реєструється дуже високий артеріальний тиск 

при нестислевому пульсі. Її виключають проведенням проби Ослера з 
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одночасною пальпацією і аускультацією  плечової артерії: враховується 

різниця систолічного артеріального тиску, яке визначається 

аускультативно і пальпаторно на променевій артерії (a radialis), більше 15 

мм рт. ст . Тільки пряме інвазивнее вимірювання  може встановити 

справжній рівень  АТ  [24, 207, 315, 319]. 

Супутниками  старіючого організму найчастіше виступають AГ i 

атеросклероз.  

За даними Фремінгемського дослідження, проведеного в США 

протягом багатьох років, загальна смертність збільшується в 2 рази, а 

кардіоваскулярна - приблизно в декілька разів при АГ, що перевищує 

160/95 мм.рт.ст [420]. Встановлено, що 73% чоловіків і 81% жінок, які 

померли за час спостереження були гіпертоніками. Артеріальна гіпертензія  

підвищує кардіоваскулярну смертність в 4 рази для чоловіків і в 2 рази для 

жінок у віці від 65 до 74 років. З підвищенням віку зростає смертність від 

інфаркту міокарда: 38% у віковій групі 60-69 років, 43% - 70-79 років, 58% 

- 80-89 років. Частота серцевої недостатня в осіб старшого віку становить 

10%, причому третину випадків складають хворі з АГ [319, 418]. 

Вікове зменшення продукції біологічно активних речовин з 

вазодилятаційним ефектом і підвищена відповідь судинної стінки на 

пресорні агенти в результаті метаболічного стресу і загибелі клітин 

створюють основу для формування  спазму,  підвищення АТ , збільшення 

проникності судин для  білків, ліпопротеїнів, надміного продукування  

аніона супероксиду і медіаторів запалення. Структурні зміни серця і судин, 

нейрогуморальні порушення, ендотеліальна дисфункція представляють 

плацдарм для розвитку захворювань в осіб похилого  віку  [216, 223]. 

Крім того, наявність АГ cприяє  більш ранньому  ремоделюванню 

судин, збільшуючи їх біологічний вік. Підвищення пульсового тиску 

сприяє посиленню ушкодження серця, мозку і нирок у літніх пацієнтів. 

Порушення функції судин, розвиток їх атеросклеротичних змін призводить 
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до гіпоперфузії головного мозку, збільшуючи ризик розвитку інсульту і 

когнітивних порушень  [299, 315, 316]. 

Артеріальна гіперетнзія у людей похилого і старечого віку є найбільш 

значимий фактор ризику розвитку кардіо- та цереброваскулярних 

ускладнень і передчасної смертності. Ізольована систолічна гіпертензія, 

так як і систоло-діaстолічна  АГ, асоціюється з підвищенням кардіо-

васкулярної смертності – в 1,8 рази у чоловіків і 4,7 рази у жінок.У віці 60-

69 років підвищення систолічного артеріального тиску на кожні 1мм.рт.ст. 

збільшується смертність на 1.4% [46, 168]. 

Літні пацієнти з АГ, особливо з ізольованою систолічною 

гіпертензією, мають також більш високий абсолютний ризик інших 

серцево-судинних ускладнень у порівнянні з людьми середнього віку  [107, 

252]. Організм людини похилого віку – складно організована  система, що 

володіє неповторною внутрішньою структурою і гармонією, зруйнувати 

яку можна одним необережним дотиком. При цьому оцінити ступінь 

крихкості системи досить складно, оскільки в стані буденності старіючий 

організм фізіологічно мало чим відрізняється від умов гострого стресу 

організму зрілої людини або тривалої дестабілізації, обумовленої 

найчастіше патологічним процесом, окремі «пазли»  дизрегуляції 

складаються в цілісну картину поліорганної недостатності  [5, 271]. 

Принципові розбіжності в діагностиці гіпертензії у старих пацієнтів 

немає, але необхідно звернути увагу на ряд особливостей. При зборі 

анамнезу і фізичному обстеженні слід акцентувати увагу на наявність 

супутньої патології. У зв'язку з високим рівнем поліпрагмазії саме серед 

старих пацієнтів частіше зустрічається ятрогенна гіпертензія: зокрема,  

нестероїдні протизапальні засоби можуть не лише знижувати ефективність 

антигіпертензивної терапії, але і стати причиною підвищення 

артеріального тиску до рівня, що визначається як АГ. По-друге, 

нашарування певних видів патології може привести до обтяження перебігу 
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АГ; так, зокрема, це хронічний пієлонефрит (у випадках, коли він не є 

першопричиною захворювання і протікає латентно), остеохондроз 

шийного відділу хребта, жовчнокам'яна хвороба тощо. Також сучасна 

тенденція по стратифікації тяжкості захворювань передбачає врахування 

таких станів, як метаболічний синдром, цукровий діабет, асоційована 

судинна патологія для сумарної оцінки ризику щодо майбутньої тривалості 

життя і відповідно планування терапії і контролю за ефективністю 

лікування  [36, 294]. 

Причинами серцево-судинних захворювань, зокрема АГ можуть бути 

загальні фактори ризику – куріння, ожиріння, малорухомий спосіб життя, 

тощо [36, 220, 305]. Куріння призводить до підвищення артеріального 

тиску, частоти серцевих скорочень, серцевого викиду та потреби міокарду 

в кисні. Це сприяє кумуляції діючих факторів та модифікації перебігу 

кожного із захворювань. Особливе значення має негативний вплив на 

ліпідний профіль, зокрема підвищення рівня холестерину, ліпопротеїдів 

низької і дуже низької щільності.  Пошкоджувальну дію на ендотеліоцити 

мають перекиси і вільні кисневі радикали, які утворюються особливо 

інтенсивно у курців. Поєднання мікроальбумінурії з іншими 

загальновизнаними маркерами несприятливого прогнозу (підвищення 

сироваткової концентрації С-реактивного білка) часто спостерігають при 

АГ, що поєднується з курінням [266, 298, 304]. Доведено, що підвищення 

рівня С-реактивного білка є прогностично несприятливим фактором 

розвитку серцево-судинної патології та використовується як сурогатний 

маркер дисфункції ендотелію при патологіях з системним запальним 

процесом низької градації. Раннім етапом ендотеліального пошкодження 

вважають прилипання моноцитів до активованих клітин ендотелію 

внаслідок надмірної експресії на їх поверхні молекул адгезії судинного 

ендотелію. Останні міцно зв’язуються з моноцитами і лімфоцитами крові, 

що є основою наступної диференційованої міграції цих клітин під впливом 
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специфічних факторів у субендотеліальний простір судин.  

Встановлено тісну кореляцію між показниками АТ і ступенем 

ураження сонних артерій у хворих з АГ, що вважається фактором розвитку 

ішемічного інсульту [86, 141]. Тому цим хворим слід обов’язково 

проводити ультразвукове дослідження стану судин шиї і голови для 

визначення розповсюдженості атеросклеротичного ураження. Можливі 

кілька причин ураження мозку при АГ. По-перше, функціональні і 

структурні зміни ремодельованих мозкових артерій можуть сприяти 

ішемізації мозку з неврологічними та психічними порушеннями. По-друге, 

неврологічні симптоми можуть бути наслідком антигіпертензивної терапії, 

надмірного зниження АТ. Остання проблема досить часто зустрічається в 

геріатричній клініці і значно обмежує можливості призначення 

антигіпертензивної терапії літнім хворим.  Головним моментом у 

взаємовідносинах системної і церебральної гемодинаміки є стан 

ауторегуляції мозкового кровообігу [141]. Ауторегуляція кровообігу – це 

рятувальний механізм, даний природою для захисту життєво важливих 

органів (мозку, серця, нирок). Вона тісно пов’язана із величиною 

серцевого викиду і периферичного судинного опору. У здорової людини 

молодого і середнього віку ауторегуляція підтримується у досить 

широкому діапазоні середньо-динамічного АТ (від 60 до 150 мм рт. ст.). 

Широта діапазону ауторегуляції містить в собі великий запас міцності на 

випадок різкого падіння об’ємного кровопотоку або ситуаційного 

підвищення АТ при стресі чи навантаженні. Вихід за ці межі призводить 

до ішемізації мозку (при зменшенні середнього АТ) чи його гіперперфузії 

(при збільшенні останнього) [140]. При АГ діапазон ауторегуляції 

зміщується в бік збільшення як нижньої, так і верхньої межі і може 

становити 100-180 мм рт. ст. В основі цього явища лежить структурна і 

функціональна перебудова церебральних судин зі звуженням їх діаметру, 

потовщенням стінок і зменшенням чутливості до вазодилятуючих агентів з 
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відповідним збільшенням чутливості до вазоконстрикторів. Зсув меж 

ауторегуляції є явищем пристосовним, яке адаптує мозок до високих рівнів 

АТ і запобігає його гіпертензивній гіперперфузії. Завдяки цьому при 

тривалій АГ мозкова перфузія зберігається на тому ж рівні, що і при 

нормотензії (50-55 мл/100 г/хв.). Платою за це є погіршення переносності 

низьких рівнів АТ, які можуть супроводжуватись ішемією [152, 299, 380].   

Таким чином, при медикаментозному зниженні АТ можливі два 

варіанти церебральної циркуляції. Якщо АТ знижується помірно і 

поступово, то ауторегуляція утримує мозковий кровообіг на постійному 

рівні. А якщо швидке зменшення АТ переходить за межі ауторегуляції у 

даного хворого, то мозковий кровопоток знижується з усіма клінічними 

ознаками декомпенсованої енцефалопатії [152]. Ураження ендотелію 

також значно порушує ауторегуляторні механізми. Те ж стосується і 

кровопотоку в інших життєво важливих органах, зокрема в міокарді. 

Вивчення динаміки коронарного кровообігу в залежності від тиску 

коронарної перфузії показало, що у діапазоні 70-130 мм рт. ст. зберігається 

відносна стабільність кровопотоку. При подальшому зниженні АТ 

коронарний кровопоток починає погіршуватись, що обумовлює 

збільшення частоти серцево-судинних ускладнень. Це ще раз підкреслює 

важливість поступового, ―м’якого‖ лікування, спрямованого не стільки на 

швидке досягнення ―цільового‖ АТ, скільки на поступове відновлювання 

морфо-функціонального стану судин. З віком ауторегуляція дещо втрачає 

свою ефективність, тому у літніх людей при зниженні АТ збільшується 

ризик розвитку ішемії. Таким чином, АГ і старіння супроводжуються 

односпрямованими зсувами в системі ауторегуляції церебрального 

кровообігу і асоціюються із зміщенням діапазону ауторегуляції у бік 

підвищення АТ. При цьому відбувається деяке звуження діапазону, тому 

можливості ауторегуляції у старих людей обмежені як в умовах високого 

АТ, так i (особливо) в умовах низького [163, 164].  
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Оксидативний стрес і запалення взаємопов’язані процеси, що 

відіграють ключову роль в патогенезі АГ [174, 183]. Відомо, що 

імунозапальний процес організму регулюється медіаторами – цитокінами. 

Водночас порушення системної секреції останніх суттєво впливає на 

активність вазомоторних медіаторів та є одним з важливих факторів 

порушення процесів регуляції судинного тонусу. Клінічні дослідження 

показали, що підвищення АТ в свою чергу активує синтез ендотелієм 

цитокінів, молекул адгезії і стимулює запальний процес  [177]. При АГ 

внаслідок гемодинамічного перевантаження тиском і гуморальних 

порушень відбувається активація прозапальних цитокінів [39, 192]. 

Зокрема, інтерлейкіни: ІЛ-1β, ІЛ-6 і фактор некрозу пухлини-α можуть 

пригнічувати скоротливість міокарду, сприяють апоптозу кардіоміоцитів 

та ремоделюванню міокарду. Встановлено, що неспецифічна активація 

макрофагів і моноцитів в плазмі і міжклітинній рідині, що виникає при 

тяжких порушеннях мікроциркуляції, є індуктором синтезу прозапальних 

цитокінів, які зумовлюють виникнення дисфункції лівого шлуночка. 

Вважають, що протизапальні цитокіни визначають процеси патологічного 

ремоделювання міокарду і судин шляхом регуляції ступеня апоптозу [35, 

64]. Окрім того, інтерлейкін-1β бере участь в регуляції судинного тонусу, 

володіє негативною інотропною і кардіодепресивною дією на міокард [60, 

61]. Тому, можна припустити, що зміна активності прозапальних цитокінів 

відбувається внаслідок імунозапального процесу в бронхолегеневій 

системі, судинній стінці і міокарді, що підтверджується рядом досліджень 

[270, 297, 298].  

У літнього хворого з АГ сімейний лікар обов’язково має звертати 

увагу на функцію нирок. Артеріальна гіпертензія сприяє ураженню нирок 

внаслідок вазоконстрикції, структурних змін в ниркових артеріолах, 

ішемізаціі паренхіми. За образним висловом Kaplan N. M. нирки є і 

жертвою, і винуватцем АГ [236]. У дослідженні, проведеному в Японії, у 
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загальній чоловічій популяції нормальний високий рівень АТ був 

пов’язаний зі збільшенням поширеності хронічної хвороби нирок (ХХН). 

Це ураження нирок, яке наявне більше 3-х місяців і проявляється 

структурними або функціональними порушеннями (змінами в складі крові 

та сечі або за даними тестів візуалізації) або швидкістю клуб очкової 

фільтрації (ШКФ) менше 60мл/хв./1,73м2 з або без інших ознак ураження 

нирок (KDIGO, 2012). Навіть незначне зниження функції нирок 

асоціюється зі збільшенням ризику серцево-судинної захворюваності і 

смертності. Так, результати Фремінгемського дослідження засвідчують, 

що розповсюдженість серцево-судинних захворювань в популяції хворих 

зі зниженою функцією нирок на 64% вище, ніж у осіб зі збереженою 

функцією [202, 236]. Виявлено незалежний зворотній зв’язок між 

зниженням ШКФ<60мл/хв./1,73м2 та збільшенням ризику смерті, серцево-

судинних ускладнень та госпіталізацій. В дослідженні ARIC тривалістю 

16,9 років, в якому приймали участь 13549 пацієнтів, частота нових 

серцево-судинних ускладнень становила 4,8% у хворих із стадією 2 

хронічної ниркової недостатності і збільшувалась в 2 рази при 3-4 стадіях 

[410]. Згідно з рекомендаціями Європейського товариства з гіпертензії та 

Європейського товариства кардіологів наявність незначного порушення 

функції нирок при рівні АТ більше 130-139/85-89мм.рт.ст. 

характеризується високим ризиком виникнення серцево-судинних 

ускладнень протягом наступних 10 років та потребує активного втручання. 

При цьому абсолютний ефект (кількість випадків на 1тис. пацієнтів на рік) 

у попередженні серцево-судинних ускладнень при зниженні АТ на 10/5 

мм.рт.ст. становить 7-10 випадків, зниженні на 20/10 мм.рт.ст. – 11-17 

випадків. При ранній діагностиці та відповідно ранньому лікуванні 

можливо попередити або сповільнити несприятливий перебіг 

захворювання (як АГ, так і ХХН) [237]. 

Важливим при діагностиці та лікуванні хворих на АГ є стратифікація 
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ризику ускладнень [237]. Максимально корисною для хворого визнана 

стратегія, що базується на визначенні загального ризику. Під останнім 

розуміють той ризик ускладнень, який має даний хворий внаслідок 

підвищення артеріального тиску, а також наявності супутніх серцево-

судинних захворювань, ураження органів-мішеней та основних факторів 

ризику, наведених в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

Показники, які використовуються для оцінки сумарного ризику 

ускладнень 

Основні фактори ризику 

- Вік (у чоловіків > 55 років, у жінок > 65 років) 

- Високий пульсовий тиск у осіб похилого віку ( ≥ 60 мм рт. ст) 

- Паління 

- Дисліпідемія (загальний холестерин >5,0 ммоль/л або холестерин 

ліпопротеїнів низької щільності >3,0 ммоль/л, або 

холестерин  ліпопротеїдів високої щільності < 1,0 ммоль/л у чоловіків і 

<1,2 ммоль/л у жінок, або тригліцериди > 1,7 ммоль/л) 

- Глюкоза плазми натще 5,6 - 6,9 ммоль/л 

- Порушення толерантності до глюкози 

- Абдомінальне ожиріння (окружність талії > 102 см у чоловіків і       

>88 см у жінок) 

- Серцево-судинні захворювання у сімейному анамнезі (до 55 років у 

чоловіків, до 65 років у жінок) 

Ураження органів-мішеней 

- Гіпертрофія лівого шлуночка 

ЕКГ-критерії: Соколова-Лайона >38 мм, Корнельський >2440 мм/мс; 

Ехокардіографічні критерії: індекс маси міокарда лівого шлуночка 

для чоловіків > 125 г/м
2
, для жінок > 110 г/м

2
 

- Ультразвукові ознаки потовщення стінок судин (товщина інтими-медії 

сонної артерії >0,9 мм) або наявність атеросклеротичної бляшки 

- Швидкість пульсової хвилі 12 м/с 

- Індекс АТ гомілка/плечова артерія < 0,9 

- Невелике підвищення концентрації креатиніну (у чоловіків 115 - 

133 мкмоль/л, у жінок - 107-124 мкмоль/л) 
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Продовження табл. 1.1 

- Зниження розрахункового показника швидкості клубочкової 

фільтрації
1
 

- (< 60 мл/хв/1,73 м
2
) або розрахункового кліренсу креатинину

2
 (< 60 

мл/хв) 

- Мікроальбумінурія (30-300 мг/добу) 

Супутні захворювання 

- Цукровий діабет 

- Глюкоза плазми натще ≥ 7,0 ммоль/л 

- Глюкоза плазми крові через 2 години після навантаження ≥ 11,0 ммоль 

/л Цереброваскулярні хвороби (ішемічний інсульт, крововилив у мозок, 

транзиторна ішемічна атака) 

Хвороби серця (інфаркт міокарда, стенокардія, перенесена операція 

реваскуляризації, серцева недостатність ІІА-ІІІ) 

- Хвороби нирок (діабетична нефропатія, ниркова недостатність – 

креатинін сироватки у крові у чоловіків >133 мкмоль/л, у жінок >124 

мкмоль/л), протеїнурія ≥ 300 мг/добу 

- Оклюзивні ураження периферичних артерій 

- Важка ретинопатія (геморагії, ексудати, набряк диску зорового нерва) 

Примітка: 
 1

- за формулою MDRD (Modification of Diet in Renal Disease 

Study), 
2
 - за формулою Кокрофта-Гаулта 

 

Виділяють декілька груп ризику (табл.1.2). 

До групи звичайного ризику відносять осіб з тиском, меншим за 

140/90 мм рт. ст., без додаткових факторів ризику. Групу людей, які мають 

додатковий (до звичайного) ризик ускладнень, але він є порівняно 

невисоким, виділено як групу помірного ризику. Її складають хворі з АГ 1 

та 2-го ступеню, які мають не більше 2 факторів ризику серцево-судинних 

захворювань. Підвищення АТ до 180/110 мм рт. ст. і більше підвищує 

вірогідність ускладнень, і такі хворі вже складають групу високого ризику. 

Наявність ураження органів-мішеней або супутніх серцево-судинних 

захворювань свідчить про високий або дуже високий ризик ускладнень. 
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Таблиця 1.2 

Стратифікація ризику для оцінки прогнозу у хворих з артеріальною 

гіперетензією 

   Рівень АТ, мм рт ст 

Фактори 

стратифікації 

Нормальний 

САТ 120-

129ДАТ 80-

84 

Вис. норм. 

САТ 130-

139ДАТ 85-

89 

АГ 1 

ступінь. 

САТ 140-

159ДАТ 

90-99 

АГ 2 

ступінь 

САТ 160-

179ДАТ 

100-109 

АГ 3 

ступінь 

САТ> 

180ДАТ> 

110 

Немає факторів 

ризику 

Середній ризик в 

популяції 

Додатков

ий 

низький 

Додатков

ий 

помірний 

Додатков

ий 

високий 

1-2 фактори 

ризику 

Додатковий 

низький 

Додатковий 

низький 

Додатков

ий 

помірний 

Додатков

ий 

помірний 

Додатков

ий дуже 

високий 

Множинні 

фактори ризику, 

ураж. 

органів-мішеней, 

МС, ЦД 

Додатковий 

помірний 

Додатковий 

високий 

Додатков

ий 

високий 

Додатков

ий 

високий 

Додатков

ий дуже 

високий 

Серцево-

судиннізахворю

вання 

Додатковий 

дуже 

високий 

Додатковий 

дуже 

високий 

Додатков

ий дуже 

високий 

Додатков

ий дуже 

високий 

Додатков

ий дуже 

високий 

 САТ – систолічний артеріальний тиск; ДАТ – діастолічний 

артеріальний тиск. 

 

Згідно з Фремінгемськими критеріями, терміни «низький», 

«помірний», «високий» та «дуже високий» ризик означають 10-річну 

вірогідність серцево-судинних ускладнень (фатальних та нефатальних) < 

15%, 15-20%, 20-30% та >30%, відповідно [199, 237]. З 2003 р. в практику 

європейської кардіології впроваджується ще одна модель оцінки ризику – 

шкала SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation), яка дозволяє 

передбачати вірогідність фатальних серцево-судинних подій протягом 10 

років. Шкала SCORE відповідає такій вірогідності фатальних серцево-
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судинних ускладнень: низький ризик < 4%, помірний 4-5%, високий 5-8% 

та дуже високий ризик > 8%. Вважають, що рівень ризику за SCORE 

приблизно відповідає Фремінгемському для країн Європи. 

Необхідно враховувати, що поширеність захворювань відрізняється в 

різних популяціях і регіонах та залежить від низки екзогенних чинників, 

імунної реактивності та генетичних особливостей організму.  

Патологія кістково-м’язового апарату стоїть в ряду найбільших 

медичних проблем,  впливаючи на економіку суспільства, здоров'я і якість 

життя окремих людей і їх сімей. Глобальнe постаріння населення, 

несприятлива екологічна ситуація сприяють розвитку поєднаної патoлогії 

[1, 2, 20, 33]. 

Остеoартроз – хронічне  прогресуюче дегенеративне захворювання 

суглобів, що характеризується деградацією суглобового хряща з 

подальшими змінами в субхондральній кістці і розвитком крайових 

остеофітів, що приводить до втрати хряща і супутнього ураження інших 

компонентів суглоба (синовіaльна оболонка, зв'язки). За впливом на стан 

здоров'я ОА займає на території Євросоюзу серед усіх захворюваннь 

четверте місце у жінок і восьме у чоловіків, уражає до 12% населення 

планети [11, 18, 47, 162]. Частота ОА прогресуюче  збільшується з віком 

[48]. 

Провідними ознаками цього патологічного процесу є розвиток у 

суглобовому хрящі прогресуючих дегенеративно-дистрофічних та 

некротичних змін, які поступово призвозводять до його руйнування і 

розсмоктування, супроводжуються реактивним синовіїтом, проліферацією 

клітинних елементів суглобової капсули, крайовими кістково-хрящовими 

розростаннями, що спотворюють суглоб, викликають порушення внаслідок 

болю та деформації функції суглоба, які негативно впливають на 

працездатність та якість життя хворого [50, 54]. 

За даними науковців ОА – найчастіше захворювання суглобів у 
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багатьох популяціях земної кулі, яке зазвичай маніфестує у осіб віком 

більше 40 років [56, 57]. Велике епідеміологічне дослідження у США 

виявило рентгенографічні ознаки ОА, принаймні, однієї суглобової групи в 

⅓ дорослих віком 25–75 років, а розповсюдженість його підвищувалася з 

віком. Так, серед осіб віком 65 років захворювання діагностували у 50% 

випадків, а 75 років і більше – у 80%. За оцінками епідеміологів 

встановлений лікарями діагноз ОА мають понад 20 млн дорослих США. 

Діагноз ОА раніше обґрунтовували лише рентгенологічними критеріями. 

Частота болю в колінних суглобах за наявності рентгенологічного ОА, за 

даними різних досліджень, становила від 40 до 80%, а підвищення частоти 

болю спостерігалось у осіб віком ≥50 років [58, 59, 286]. У західних 

країнах рентгенологічні ознаки ОА зустрічаються у більшості осіб 65 років 

та більшеі приблизно у 80% людей старше 75 років. Приблизно 11% осіб 

старше за 60 років мають симптоматичний (із клінічними проявами) ОА 

колінних суглобів.  А 25% хворих  взагалі не можуть виконувати звичайну 

повсякденну домашню роботу. На остеоартроз в два рази частіше  

хворіють жінки [45, 46, 246]. Поширеність захворювання вивчена в 

численних епідеміологічних дослідженнях. Частота остеоартрозу 

збільшується з віком, при цьому очевидні статеві відмінності. Жінки 

частіше страждають ОА колінного суглоба (гонартроз), а чоловіки 

тазостегнового суглоба (коксартроз). До 50-річного віку поширеність ОА 

більшості суглобів вище у чоловіків порівняно з жінками. Після 50 років у 

жінок в порівнянні з чоловіками частіше спостерігається ОА колінних 

суглобів, суглобів кисті, стопи. У популяційних дослідженнях частота і 

поширеність захворювання збільшується в 2-10 раз за період від 30 до 65 

років і до продовжує збільшуватися далі з віком. Загалом за даними 

науковців [75, 77,79] 10% населення на планеті страждають на ОА, з них: 

 5% населення до 25 років;  
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 80% населення віком після 75 років мaє клінічні симптоми 

остеартрозу;  

  90% населення віком після 65 років мають рентгенологічні ознаки 

остеоартрозу; 

 100% населення після 80 років мають рентгенологічні ознаки 

остеоартрозу.   

Остеоартроз – гетерогенна група дегенеративних захворювань 

суглобів різної етіології з подібними біологічними, морфологічними та 

клінічними проявами і наслідками [90, 99]. До патологічних проявів ОА 

належать пошкодження суглобового хряща, ураження субхондральної 

кістки, запальні процеси в синовіальній оболонці, ураження зв’язок та 

капсули суглоба, ураження м’язів. 

При ОА розвивacться кісткова і хрящова недостатність унаслідок:  

- механічного постійного підвищення тиску на хрящ, що призводить 

до розриву колaгенової мережі з утворенням глибоких розколин i дифузії 

протеoгліканів крізь пошкоджену тканину;  

- порушення синтезу протеoгліканів хондроцитами (хондроцитарна 

теорія);  

- підвищення активності лізосомальних ферментів, інтерлейкінів-1, -6, 

фактора некрозу пухлин;  

- імунологічних порушень (підвищення функції Т-хелперів і поява 

аутоантитіл до компонентів хряща), активація перекисного окиснення 

ліпідів і пригнічення  антиоксидантно-оксидантної системи захисту 

організму;  

- локальної капіляpoтрофічної недостатності в результаті 

мікроциркуляторних  порушень;  

- гормонального фактора (надлишок естрогенів на тлі недостатності 

прогестерону та андрогенів);   

- макроскопічно остеоартритичний процес призводить до дегенерації 
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кісткової тканини, яка оточує суглоб, втрати хряща й анормального 

формування кісткової тканини на межі суглоба (остеофітів) та звуження 

суглобової щілини [99]. 

Старіння призводить до збільшення "слабкості" складових елементів 

суглоба, зменшення суглобових пропріoрецепторів, кальцифікації хряща і 

зниження функції хондроцитів, що сприяє розвитку остеоартрозу. 

Фремінгеймське  дослідження (Framingham OA study) встановило, що у 

27% обстежених у віці 63-70 років виявляються рентгенологічні ознаки 

остеоартрозу колінних суглобів, цей відсоток збільшувався до 44% серед 

осіб у віці старше 80 років. Інші дослідження встановили, що у 80% людей 

старше за 65 років діагностуються певні рентгенологічні признаки 

остеоартрозу (хоча він може бути і безсимптомним). Частота і поширеність 

симптоматичного остеоартрозу зменшується у чоловіків жінок до і 80 

років [100, 178, 222]. 

Важливими факторами ризику розвитку ОА вважають генетичну 

схильність, а саме – порушення синтезу колагену II типу та зміни гена 

колагену II типу, статеві відмінності (вплив естрогенів), вікові, расові 

відмінності, ожиріння, щільність кісткової тканини, нестабільність 

суглобів, травми [166, 167, 310]. 

Крім того, на сьогодні важливе значення у прогнозуванні ОА має 

рівень С-реактивного білка. Так, високий рівень С-реактивного білка, 

незважаючи на низький рівень запального процесу, асоціюється з тяжким 

перебігом ОА навіть при нетривалому терміні захворювання. Тому 

необхідно проводити моніторинг С-реактивного білка як показника 

перебігу ОА [101, 206, 243, 277]. 

Однак більшість цих та інших фактори ризику АГ та ОА не 

вважаються строго специфічними і можуть призвести до формування 

інших захворювань. Вчені змогли сформувати найбільш вагомі фактори, 

що на їхню думку впливають на розвиток ОА [табл. 1.3], при цьому одні 
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відіграють провідну роль (фізичні навантаження, мікротравматизація, 

гіпоксія і ішемія), а інші - привертають (гормональні, метаболічні, 

інфекційно-алергічні чинники, вік, гіподинамія) [143, 207, 209]. Слід 

зазначити, що чинники, пов'язані з ураженням різних суглобів (коксартроз, 

гонapтроз і т.д.), можуть істотно різнитися.  

Таблиця 1.3 

Фактори ризику розвитку остеоартрозу  

Генетичні  Набуті Фактори зовнішнього  

середовища  

Жіноча стать  

Дефекти гена колагену 

І типу  

Вроджені  

захворювання кісток і 

суглобів  

Літній і старечий вік  

Надлишкова маса тіла  

Дефіцит естрогенів у 

 постменопаузальному 

періоді у жінок  

Дефіцит вітаміну Д  

Придбані 

захворювання  

кісток і суглобів  

Операції на суглобах 

 (напр., Меніскектомія)  

Надлишкове 

навантаження на 

суглоби  

Травми  

Професія і особливості 

фізичних навантажень  

Заняття спортом і 

особливості дозвілля  

 

Відзначаються особливості механізмів розвитку ОА у пацієнтів з 

ожирінням [165, 198, 236, 264, 306, 307]. Недавні спостереження показали 

зв’язок між ожирінням та розвитком ОА через системне запалення. 

Встановлено, що підвищення індексу маси тіла >27 кг/м
2
 підвищує ризик 

ОА на 15%. Крім того, стало відомо, що жирова тканина, як ендокринний 

орган, синтезує різноманітні прозапальні медіатори та адипокіни (зокрема 

лептин), які призводять до пошкодження хряща у пацієнтів із ожирінням. 

Збільшення маси жирової тканини призводить до акумуляції клітин 
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запалення та особливо — макрофагів, які секретують прозапальні 

цитокіни, такі як — IL-6, TNF-α і сироватковий амілоїд А. 

Встановлено також зв’язок між підвищенням рівня лептину, IL-6, 

конституцією та коксартрозом у людей похилого віку (рис. 1.1) [227]. 

 

Рис. 1.1.  Схема ролі лептину та IL-6 при ожирінні та зв’язок їх зі 

звуженням суглобової щілини при коксартрозі  

 

Відзначають, що IL-6, який переважно синтезується у жировій тканині 

у пацієнтів із ожирінням, також може продукуватися жировою тканиною 

надколінника та підколінника всередині суглоба [196, 275]. На сьогодні 

встановлено взаємозв’язок змін у кістковій тканині та деградації хряща, 

також встановлено зв’язок мікротравм субхондральної кістки з 

пошкодженням хряща [166, 190, 210, 276]. 

Т. Saito та співавтори [407] встановили центральну роль фактора, 

індукуючого гіпоксію (HIF-2α) у патогенезі ОА, який накопичується 

внаслідок різноманітних стресів, запалення, біомеханічного пошкодження, 

що призводить до гіпертрофії хондроцитів [407]. Підвищення HIF-2α 

призводить до збільшення протеаз, які зумовлюють деградацію хряща, в 

той час як дефіцит HIF-2α захищає хрящ від деградації та утворення 
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остеофітів. 

Недавні дослідження британських, китайських та японських вчених 

підтвердили генетичні аспекти ОА, а саме, що фактор гена росту і 

диференціації Growth differentiation factor 5 (GDF)-5 пов’язаний із ризиком 

розвитку ОА дрібних суглобів рук, колінних суглобів, ризиком переломів у 

жінок похилого віку, а також зі зростом пацієнтів (низький зріст) [191, 

409]. В останні роки показана також провідна роль у патогенезі 

ОА супероксидних order essay радикалів кисню, індуцибельної NO-

синтази (іNOS), nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells 

(NF-κβ). 

Відповідно до міжнародної класифікації хвороб Х перегляду 

виділяють: 

М15. Поліартроз, включає: артроз більше як одного суглоба. 

М16. Коксартроз (артроз кульшового, або тазостегнового суглоба). 

М17. Гонартроз (артроз колінного суглоба). 

М18. Артроз першого зап’ястно-п’ясткового суглоба. 

М19. Інші артрози. 

Виділяють дві основні форми остеоартрозу: первинний, або 

ідіопатичний ОА, етіологія якого невідома, та вторинний, виникнення 

якого пов’язують із порушеннями в суглобі викликаними впливом відомих 

етіологічних факторів 

Діагностика ОА за клінічними проявами захворювання поділяють на 

такі, що протікають з: повільно та швидко прогресуючим перебігом. На 

певних етапах остеоартроз може протікати з явищами реактивного 

синовіїту. ОА характеризується хвилеподібним протіканням, коли короткі 

періоди загострення змінюються спонтанною ремісією. При зборі анамнезу 

з’ясовують причини розвитку захворювання та встановлюють наявність 

факторів ризику. Огляд дозволяє встановити наявність деформацій, 

порушення ходьби, використання додаткових засобів під час ходьби, 

http://essaybuyersclub.com/
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здатність пацієнта до самостійного пересування. Визначають локалізацію 

болю, наявність синовіїту, вільних внутрішньосуглобових тіл, вимірюють 

обсяг рухів у суглобах, визначають наявність контрактур, атрофію м’язів, 

їхній тонус, встановлюють симптоми нестабільності в суглобі [184, 320, 

330]. Процес діагностики ОА передбачає ретельний збір анамнезу, скарг, 

клінічне обстеження, аналіз причин больового синдрому та наявність 

деформацій. В основі клінічної симптоматики ОА лежать біль та 

деформація суглоба, що викликають його функціональні розлади. Варіанти 

больового синдрому є різноманітними [31, 187, 188, 218].  

Узагальнюючи літературні дані, можна зазначити, що єдиних чітких, 

загальновизнаних діагностичних критеріїв ОА, особливо у ранніх стадіях, 

коли відсутні виражені симптоми, немає. Більшість захворювань суглобів 

на початкових стадіях клінічно та рентгенологічно протікають 

безсимптомно [289]. 

З метою правильного встановлення діагнозу ОА необхідно 

враховувати чіткі діагностичні критерії: 

· визначені симптоми, що характеризують больовий синдром 

(наприклад; біль механічного типу виникає при рухах, ходьбі, особливо 

при спуску або підйомі по сходах, і проходить у стані спокою); 

·  рентгенологічні ознаки звуження суглобової щілини; 

·  клінічні ознаки деформації суглоба. 

На сьогоднішній день рентгенографія залишається найпоширенішим, 

об’єктивним методом діагностики та контролю ефективності лікування ОА 

[135, 136, 181, 182, 218, 221, 310, 317, 318]. Структурні зміни кісткової 

тканини при ОА, що відповідає рентгенологічній стадії захворювання, 

наведені відповідно до класифікації J. H. Kellgren (Табл.1.4). 
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Таблиця 1.4 

Рентгенологічні стадії остеоартрозу за J. H. Kellgren  

 

СТАДІЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕНТГЕНОЛОГІЧНИХ ЗМІН 

0 Відсутні зміни 

І Мінімальне звуження суглобової щілини, мінімальні 

остеофіти, загострення суглобових поверхонь 

ІІ Збільшення ступеня звуження суглобового простору 

та розмірів остеофітів порівняно з такими ж у першій 

стадії 

ІІІ Велика кількість остеофітів середніх розмірів, 

помірне звуження суглобового простору, можливі склероз 

та деформація епіфізів 

IY Великі остеофіти, значне звуження суглобового 

простору, виражений склероз субхондральної кістки та 

деформація епіфізів 

  

Суслова О. Я. запропонувала виділяти 3 клініко-рентгенологічні стадії 

розвитку ОА: 

 І стадія – незначне обмеження певного виду рухів у суглобі. 

Рентгенологічно суглобова щілина не змінена або незначно звужена. 

Помітні нечітко виражені кісткові розростання , що розміщуються по 

краях суглобових поверхонь. 

ІІ стадія – характерними клінічними ознаками: обмеження усіх видів 

рухів є, хруст при рухах, помірно виражена атрофія м'язів відповідного 

сегмента. Рентгенологічно – значне нерівномірне звуження суглобової 

щілини, субходральний склероз, крайові кісткові розростання 

ІІІ стадія – значна деформація суглоба, різке обмеження рухів у 

ньому, стійкий болевий синдром, вимушене положення кінцівки, 
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контрактури. Рентгенологічно – майже повне зникнення суглобової 

щілини, виражена деформація й ущільнення суглобових поверхонь 

епіфізів, виражені крайові кісткові розростання. 

Поєднана соматична патологія є характерною для сучасного хворого 

та створює труднощі у встановленні діагнозу, тактиці лікування [7, 38, 233, 

291, 303, 313]. Значною мірою це стосується комплексної терапії при АГ, 

особливо серед осіб похилого віку. Актуальність питань подальшої 

оптимізації фармакотерапії зумовлена зростанням кількості таких 

пацієнтів, що пов’язано з віковими змінами у детоксикаційних системах 

організму, погіршеною переносимістю лікарських препаратів, ризиком 

виникнення побічних ефектів і ускладнень внаслідок лікування [67, 74, 81, 

87, 103, 225, 312]. Тому з метою підвищення діагностики та лікування АГ 

виникає необхідність міждисциплінарного підходу до даної категорії 

пацієнтів [7, 305, 311]. Оскільки ОА і АГ належать до мультифакторних 

патологій, їх розвиток  і виникнення зумовлюють спадкові фактори і 

довкілля. Внесок останніх може бути різним, але навіть при незначному 

впливі на фенотип, генетичний компонент нині визначають з точністю  до 

окремих нуклеотидів. Незважаючи на досягнення в діагностиці спадкової 

схильності до хвороб кровотворної системи та остеоартрозу, особливості 

цитогенетичних порушень у хворих з поєднаною патологією (ОА і АГ) 

вивчені недостатньо.  

Таким чином, не викликає сумніву той факт, що висока частота 

поєднання АГ і ОА в людей похилого віку є не просто результатом часто 

діагностованої полівалентої патології, а відображенням існування 

взаємозв’язків між цими захворюваннями зі спільними ланками 

патогенезу, що потребує спільного вивчення і неоднозначного підходу до 

медикаментозної терапії [12, 151, 155, 156, 188, 189, 228, 232, 240, 287]. 
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1.3. Структурно-функціональні особливості спадкового апарату 

соматичних клітин довгожителів 

 1.3.1.  Цитогенетичні зміни хромосомного апарату в осіб різного 

віку. Старіння властиве майже всім живим організмам і перетікає на всіх 

рівнях організації живого: від організмового до молекулярно-генетичного 

[14, 20, 241]. Згідно сучасних уявлень клітинної теорії старіння, його 

вагомими факторами є накопичення клітинних порушень, послаблення 

механізмів репарації та регенерації клітин і тканин. Ці процеси 

першочергово зумовлені структурними змінами спадкового апарату, 

зокрема абераціями хромосом соматичних клітин [37, 95, 331].  Доведено, 

що з віком зростають частота хромосомних аберацій [40, 366, 369] і 

мікроядер [160, 251, 314], втрачаються теломерні повтори [50, 176, 205], 

збільшується кількість мутацій в глікофориновому локусі, розривів ДНК 

[204, 208, 371]. 

При визначенні клітинних механізмів старіння значна увага вчених 

зосереджена на вивченні проліферативного потенціалу in vitro. Після 

обмеженої кількості клітинних поділів (50-70 для ембріональних 

фібробластів людини) нормальні соматичні клітини людини переходять в 

нереплікативний стан (стан клітинного старіння) [49, 176, 223, 379]. До 

прикладу, встановлено зменшення проліферативного потенціалу клітинних 

культур, отриманих від хворих на цукровий діабет або прогерію. Однак, 

кореляції між клітинним старінням фібробластів людини in vitro і віком 

здорових донорів не виявлено [268].  

Структурні аберації хромосом належать до того типу генетичних 

порушень, які роблять свій внесок у багатофакторний процес старіння 

[194, 280, 292]. Нестабільні хромосомні порушення (дицентрики, кільця, 

фрагменти) призводять до загибелі клітин, стабільні (транслокації, 

інферсії), як відомо, супроводжують онкогенез, а також можуть впливати 
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на життєво важливі функції клітин.  

Вивчення хромосомного апарату в довгожителів різних регіонів 

дозволило виявити спільні варіанти хромосомного поліморфізму за 

гетерохроматином [63, 258]. Так, у довгожителів Кавказу було 

ідентифіковано довгу Y-хромосому і великий блок С-гетерохроматину на 

1-ій та Y-хромосомі. У довгожителів Абхазії і Азербайджану встановлено  

великий блок С-гетерохроматину на 9-й хромосомі, а у довгожителів 

України  –  на 16-й [416]. 

Численні цитогенетичні дослідження (упродовж 30 років) були 

проведені Н. П. Бочковим та співавт. [40, 41, 42]. Ними встановлена 

відсутність змін загальної кількості аберантних метафаз залежно від статі 

та віку людини. Проте, за даними інших авторів, після 80 років кількість 

фрагментів зростає, а хроматидних обмінів – зменшується. Це пов’язують 

із більш ефективними репараційними процесами в молодому віці. Отже, 

однозначної думки щодо вікової залежності цитогенетичних показників 

немає, а тому питання потребує наступного вивчення.  

Згідно теорії соматичних мутацій, старіння є результатом взаємодії 

різних ендогенних й екзогенних факторів із генетичним матеріалом 

клітини та поступовим накопиченням спонтанних мутацій у геномі 

соматичних клітин, що є основним фактором розвитку вікової патології 

[66, 200, 292].  

Доведено, що довжина теломерів у ДНК різних тканин у людей усіх 

вікових категорій вкорочується на 29-60 пар основ за рік у клітинах 

печінки, кори наднирників і селезінки, на противагу клітинам кори 

мозочка, міокарда. Це дало змогу припустити, що  довжина теломер є 

індивідуальною характеристикою для кожної людини або тканини [176, 

205]. При цьому виявлено, що в одних органах довжина теломер була 

набагато більшою, ніж в інших, що в кінцевому часі находило 

відображення в різній тривалості життя культури клітин та організму в 
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цілому [193]. Так, у культурі фібробластів в лабораторних умовах клітини 

зберігали життєздатність без ознак старіння більше двох років, на 

противагу Nothobranchius furzeri, яка живе 3-6 місяців. Також іншими 

вченими було встановлено, що при введені теломерази в клітини 

фібробластів людини вони можуть ділитись 280 разів без будь-яких ознак 

старіння і злоякісного росту (нестабільності хромосом), відсутності 

контактного гальмування і втрати контролю клітинного циклу [80, 201]. 

Заслуговує на увагу вивчення ще одного імуноцитогенетичного 

показника – асоціацій аероцентричних хромосом (ААХ), який є важливим 

маркером ядерцевої структури і функції в інтерфазному ядрі, тобто 

характерезує активність метаболізму клітини [17, 213]. Класичні роботи з 

цитогенетики довели, що короткі плечі акроцентричних хромосом 

представлені гетерохроматиновими районами. Вони утворені трьома 

ділянками: 1) коротким сегментом, який прилягає безпосередньо до 

центромери; 2) ниткою – вторинною перетяжкою короткого плеча; 3) 

маленьким компактним тільцем, супутником, який містить теломеру 

короткого плеча акроцентричної хромосоми. Асоціації аероцентричних 

хромосом пов’язані з притяганням перетяжок (районів супутникових 

ниток, що формують ядерце) [292]. Завдяки гомологічним локусам 

гетерохроматинових районів цих хромосом відбувається їхня кон’югація, 

яка зумовлює і стимулює асоціацію акроцентриків. З огляду на те, що в 

цих ділянках локалізуються ядерцеві організатори з рибосомними генами 

28s і 18s РНК, зміни ААХ можуть корелювати з активністю метаболізму 

клітини. Так було виявлено, що ААХ можуть зумовлювати нерозходження 

хромосом у мітозі та мейозі і стимулювати виникнення хромосомних 

перебудов [17, 401]. При об’єднанні асоційованих  акроцентричних 

хромосом усіх  асоціюючих груп у клітині, аналізована популяція 

активованих лімфоцитів теоретично може складатися з 10 класів. У 

лімфоцитах цих класів число асоційованих акроцентриків може коливатися 
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від 0 до 10 (з 10 акроцентричних хромосом кожної клітини).  

Описано кількісну і групову належність асоційованих хромосом, 

явища асоціацій акроцентриків зі специфічними районами інших хромосом 

[154, 197]. Варто зазначити, що частота ААХ та їхні складові залежать від 

типу клітин, віку, статі та етнічної належності [277, 280]. Існують 

дослідження щодо особливостей ААХ різних груп людей в нормі та при 

деяких мультифакторних захворюваннях [281, 297]. Так, було встановлено, 

що в здорових осіб з віком наростає середньогрупова частота ААХ, що 

найбільш виразне в осіб старших 50 років. Оскільки ААХ можуть бути 

причиною нерозходження акроцентричних хромосом, це питання набуває 

особливого значення. Подібне тенденція спостерігається  в хворих на 

хронічні обструктивні бронхіти, бронхіальну астму [171, 282, 297]. Також 

відмічена варіабельність кількості асоційованих груп акроцентриків у 

клітині, а також кількості акроцентричних хромосом в асоціації у людей 

зрілого віку. Важливим фактом є те, що загальна кількість асоційованих 

хромосом у клітині характеризує їхню асоціативну здатність обיєктивніше, 

ніж інші показники асоціацій [246].  

Вивчаючи міжгрупові особливості ААХ вчені виявили, що у різних 

вікових групах людей найбільшу здатність до асоціацій мали хромосоми 

21, 13 і 14, а найменшу – 15 і 22. Перевага кількості асоційованих 

хромосом групи D від G була різною залежно від статі. Так, середні 

значення індексу D/G серед всіх вікових груп у жінок складали 1,59, у 

чоловіків 2,13. Також встановлено зростання даного показника в похилому 

віці за рахунок збільшення асоціативної здатності хромосом групи D. Таку 

особливість вчені пояснюють кон’югативною гіпотезою, а саме при 

кожному наступному поділі клітин ААХ хромосоми групи G швидше 

елімінуються. 

 Цікаві результати отримані при вивченні груп хромосом, які 

асоціюють між собою. Багато вчених досліджували частоту ААХ при 
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порушенні формування статі [268] та при різних соматичних 

захворюваннях.  Так, було встановлено зміни частоти та спектру ААХ та 

ХА у людей хворих на бронхіальну астму, хронічний обструктивний 

бронхіт, ревматизм, парадонтоз [213, 215]. Фундаментальні роботи          

Зінченко Л. І. про частоту і характер розподілу ААХ у фенотипово 

здорової популяції Латвії стали базою для наступного порівняння 

отриманих даних із відповідними в різних групах патології.     

Цитогенетичний метод дослідження дає змогу доповнити 

диференціацію природи та ступінь активності дії негативного мутагенного 

чинника. Дослідження ХА в лімфоцитах периферійної крові людей, що 

проживають в районах з екологічно несприятливим станом, виявляє 

відмінності в характері розподілу хромосомних порушень [40, 193]. При 

забрудненні хімічним чинником переважають аберації хроматидного типу, 

які представлені делеціями з одиночними фрагментами та хроматидними 

обмінами. При радіаційному забрудненні відбувається зміщення спектру 

ХА в бік хромосомного типу [80]. Варто зазначити, що дицентрики і 

кільцеві хромосоми традиційно прийнято розглядати як маркери 

іонізуючого випромінювання [109]. Їхня частота є найбільш об’єктивним 

відображенням величини дози опромінення. Аналіз гетерогенності 

хромосомних аномалій вказує, що серед різних типів хромосомних 

перебудов під впливом радіації, найчастіше зустрічаються реципрокні 

транслокації та інверсії [117].  

Раніше вважали, що розриви хромосом та їхнє з’єднання виникають 

випадково по довжині хромосом, а частота залежить від кількості ДНК у 

певній хромосомі. Нині є дані про те, що участь індивідуальних хромосом 

у цитогенетичних аномаліях має складніший механізм виникнення [186]. 

Так, в роботі Н. Н. Ільїнських та співавт. показано, що в популяції осіб, які 

мешкають у зоні підвищеного радіаційного контролю, серед всіх інших 

хромосом аберації утворювали переважно третя і шоста хромосоми. 
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Автори вказують, що така нерівномірність розподілу хромосомних 

аберацій по індивідуальних хромосомах зумовлена локалізацією 

протоонкогенів. Однак відомо, що кількість протоонкогенів, сайтів 

хромосомної нестабільності (фрагільних сайтів) в хромосомах ссавців 

достатньо велика. Тому можна очікувати певну популяційну специфічність 

такої вибіркової участі окремих хромосом у цитогенетичних аномаліях. 

За допомогою FISH-методу (fluorescence in situ hybridization) вивчено 

хромосомні порушення в лімфоцитах донорів і осіб у віці від чотирьох до 

вісімдесяти п’яти років, які отримали опромінення в малих дозах за 1-4 

роки до обстеження. Встановлено істотніше збільшення з віком стабільних 

пошкоджень у хромосомах опромінених людей [112]. Цікавими виявились 

наукові дослідження у мишей лактозного оперона LacZ про позитивну 

кореляцію між збільшенням частоти соматичних мутацій в клітинах 

печінки та віком тварин. Однак, в клітинах головного мозку кількість 

мутованих клітин зростала лише до 6 міс життя, а згодом залишалася 

сталою [293]. Існує тенденція до збільшення в міру старіння частоти 

мутацій антионкогена р53 в тканинах людини [417]. 

Дослідження показало, що кількість та об’єднання ААХ можуть 

слугувати маркером впливу екзо- та ендогенних чинників. Так, 

вірменськими вченими спільно з науковцями Паризького біомедичного 

інституту протягом 10 років у науковому центрі радіаційної медицини 

проводилося моніторингове обстеження 2200 осіб, які працювали в 

Чорнобильській зоні після аварії. Поряд із змінами інших показників стану 

здоров’я ліквідаторів, було виявлено підвищення кількості ХА та ААХ 

[400].  

Отже, цитогенетичне визначення рівня ХА в різних популяціях 

населення дає змогу оцінити інтенсивність мутагенних навантажень, 

виявити їхню природу, а також спадкові захворювання [193, 386]. Однак 

масові дослідження генетичних порушень за допомогою метафазного 
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аналізу в сучасних соціально-економічних умовах неможливі через 

матеріальну скруту, тривалий період виготовлення та аналізу препаратів, 

недостатню кількість кваліфікованих спеціалістів.  Тому при скринінгових 

обстеженнях населення, в експедиційних і експериментальних умовах, у 

клініці для виявлення ранніх форм захворювань використовують 

мікроядерний тест (МЯ) [96]. Його визначають у клітинах букального 

епітелію слизової оболонки ротової порожнини (СОРП), лімфоцитах 

периферійної крові (ЛПК), гепатоцитах та інших клітинах. У комплексі 

показників, які підраховуються під час скринінгових досліджень, МЯ 

належать до одного з найбільш інформативних [96]. Поява мікроядер 

свідчить про глибоке ураження спадкового апарату, їх кількість корелює з 

частотою хромосомних аберацій і геномних мутацій [298]. Варто 

зазначити, що нині розроблені методики приготування препаратів клітин 

різних органів для оцінки частоти мікроядер. Перевагою даного тесту є те, 

що аналізувати препарати можна в доступний для дослідника час і 

неодноразово. Вони мають необмежений термін зберігання і вимагають 

менших матеріальних затрат порівняно з іншими тестами [214]. 

Таким чином, комплексне дослідження ХА і ААХ при метафазному 

аналізі лімфоцитів у поєднанні з визначенням МЯ в інтерфазних ядрах 

соматичних клітин допоможе отримати цілісне уявлення про особливості 

структурних змін хромосомного апарату залежно від віку, географічних і 

екологічних умов проживання та стану здоров’я людини. 

 

1.3.2. Морфоденситометричні характеристики різних соматичних 

клітин людини. На клітинному рівні в основі старіння лежить 

накопичення клітинних порушень, послаблення механізмів виживання і 

відновлення клітин і тканин. До молекулярних причин старіння належать 

мутації, порушення процесів реплікації і репарації ДНК, гліколіз білків, 

утворення поперечних зшивань між макромолекулами, оксидативний 
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стрес, метилювання тощо [109, 390, 394].  Вищесказане підтверджує 

важливу роль генетичного чинника у формуванні такої мультифакторної 

ознаки, як тривалість життя. При цьому пошук інформативних тестів, 

матеріально необтяжливих, які дозволяють проводити скринінгової 

обстеження стану спадкового апарату населення є актуальним питанням 

медицини. До таких маркерів належить – мікроядерний тест [96]. Поява 

мікроядер свідчить про глибокі ураження спадкового апарату, їх кількість 

корелює з частотою хромосомних аберацій і геномних мутацій [284].  

Перевагою даного тесту є те, що аналізувати препарати можна в доступний 

для дослідника час і неодноразово. Вони мають необмежений термін 

зберігання і вимагають менших матеріальних затрат порівняно з іншими 

тестами [97, 423]. Окрім того, епітеліоцити СОРП використовують також 

для досліджень функціонального стану генотипу (ФСГ). У сукупності 

індекси (конденсації хроматину (ІХ), ядерцевий (ЯІ), гетеропікнотичної Х-

хромосоми (СХ), морфологічно змінених ядер (МЗЯ)) відображають 

цілісну картину активності експресії генів та загальний стан організму [8].  

Різні дослідники вивчали окремі характеристики епітеліоцитів. Одні 

автори за відсотком електронегативних ядер  епітеліоцитів і швидкості їх 

пробігу при мікроелектрофорезі визначали функціональний стан організму 

людини, її біологічний вік, дію шкідливих факторів довкілля [80]. Інші 

дослідники вважали, що поява мікроядер у клітинах букального епітелію 

служить індикатором дії ксенобіотиків, променевого ураження.  

Всі клітини людини містять однакову генетичну інформацію, яка в 

процесі розвитку і життєдіяльності зчитується вибірково, одночасно всі 

гени ніколи не працюють [22]. Існує вибірковість включення або 

виключення певних генів при збереженні всієї останньої інформації. 

Протягом розвитку організму поведінка останніх може характеризуватися 

періодами активації або пригнічення. Саме епігенетичні механізми 

контролюють вибірковість зчитування інформації і детермінують майбутнє 
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клітини, – якою вона повинна бути, які гени включати для синтезу білків, а 

які виключати [11, 204]. Ряд досліджень продемонстрували, що 

надзвичайно важливу роль у тривалій активації та інактивації генів 

відіграють модифікації гістонів, перш за все ацетилювання і метилювання, 

а також включення в нуклеосоми неканонічних форм гістонів [33]. 

Сукупність сигналів, експонованих на нуклеосомах, отримала назву 

гістонового коду [204]. Нуклеосома є базовою одиницею хроматину, тому 

більша частина молекулярної основи тканинноспецифічної експресії генів 

пов’язана з деталями його структури. Морфологічним проявом останнього 

може бути стан оптичної щільності ядер і діапазон її мінливості, 

зумовлений співвідношенням конденсації/деконденсації хроматину [355]. 

Хроматин – надмолекулярна, фазово-обмежена, динамічна, функціональна 

система молекул, які знаходяться в певних хімічних, фізичних і стеричних 

взаємовідносинах, яка здійснює селективний вибір інформації зі всієї її 

сукупності, закодованій в ДНК хромосом [96, 281]. 

Хроматин може бути розділений на дві фракції: активний евхроматин, 

з якого можлива транскрипція, і неактивний гетерохроматин, який не може 

з’єднуватися з РНК-полімеразою. Водночас гетерохроматин може мати два 

функціональні стани: конститутивний і факультативний. ДНК в 

конститутивному хроматині облігатно неактивна, наприклад - центромерні 

ділянки, інактивовані повтори і ретровіруси [349, 356]. Факультативний 

гетерохроматин, на противагу, неактивний лише в певних контекстах. 

Прикладами факультативного гетерохроматину є тканиноспецефічні гени, 

які активні лише в певних тканинах. Варто зазначити, що гетерохроматин 

має складнішу молекулярну структуру [281, 411]. 

Співвідношення еу- та гетерохроматину змінюється залежно від 

ступеня диференціації клітин, факторів віку і статі особини, впливу ендо- і 

екзогенних факторів. У випадку патологічного процесу може відбуватися 

надмірна експресія невластивих для даного типу клітин генів або репресія 
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життєво необхідних генів, відповідальних за підтримку життєво важливих 

процесів у клітині. Саме тому цитологічним відображенням функції 

геному може бути стан хроматину [224, 396]. 

Перетворення хроматину можуть стати наслідком фізичних процесів – 

конденсації, переходів при зміні якості розчинника, і, нарешті, потоків 

внутрішньоядерної рідини. Вказані феномени можуть бути важливими для 

процесів активації/інактивації генів, які виникають у результаті взаємодії 

хромосом між собою, так і для репарації двохниткових розривів ДНК. 

Насправді, при конденсації хроматину зменшується об’єм ядер клітин, 

тобто збільшується щільність упаковки хроматину в просторі ядер. Це, в 

свою чергу, обмежує простір всередині ядра клітини для переміщення або 

взаємодії окремих локусів хромосом в цьому просторі. Такі обмеження 

можуть бути серйозною перешкодою для нормального функціонування 

геному і процесів його репарації [235].  

Другий важливий показник функції генома – індекс гетеропікнотичної 

Х-хромосоми або статевого хроматину (СХ), який на сучасному етапі 

розцінюється як інформатор регуляції реалізації генетичної інформації. 

Оскільки Х-хромосома є статевою, то даний індекс буде залежати від статі 

людини. Практично неактивну Х-хромосому виявляють у 40-60 % ядер 

жінок інактивація двох Х-хромосом – явище летальне. Тому зменшення 

показника СХ в клітинах жіночого організму, може бути маркером 

негативнорго впливу на нього  [281]. Наявність гетеропікнотичної Х-

хромосоми у клітинах чоловіків опосередковано може свідчити про 

порушення оптимальних механізмів контролю диференційної активності 

генів.  

Важливий компонент ядерного апарату – ядерця, спеціалізовані на 

синтез рибосомної РНК, також можуть змінювати свою структуру та 

активність залежно віку та загального стану організму  [213, 214]. Тому, 

епігенетичні модифікації ступеня компактизації хроматину, стан 
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ядерцевого апарату соматичних клітин відображають функціональний і 

структурний аспекти гомеостазу. В ядерцях здійснюється транскрипція 

генів, які кодують рибосомні білки [214]. Кількість ядерець, їхні розміри і 

структура відображають метаболічну активність клітин або рівень 

диференціювання і, відповідно, транскрипцію генів рибосомної РНК. 

Оскільки структурно-функціональні зміни ядерець є важливим 

компонентом реакції клітин на стрес і зумовлюють їх адаптацію до 

зовнішніх впливів, ЯІ може бути об’єктивним діагностичним маркером 

активності трансляційного апарату. Незворотні зміни ядра, які 

проявляються гетерохроматизацією, вакуалізацією, глибокими 

інвагінаціями каріолеми гетеропікнозом призводять до загибелі клітини в 

цілому. Таким чином, збільшення кількості морфологічно змінених ядер  

вказує на стан організму та ступінь впливу на  нього екзо- або ендогенних 

чинників в цілому [215, 235].  

Протягом морфогенезу тотипотентні стовбурові клітини стають 

плюрипотентними клітинними лініями ембріону, які в свою чергу 

диференціюються в різні види клітин, які присутні в живому організмі. Це 

здійснюється шляхом активації одних генів та інгібування інших. 

Епігенетичні механізми залучені до контролю багатьох біологічних 

процесів, зокрема до специфічної експресії генів, регуляції структури 

хроматину, реплікації ДНК, клітинного диференціювання, геномного 

імпринтингу, інактивації Х-хромосоми [224]. 

Не викликає сумніву, що одним із механізмів старіння є накопичення 

клітинних порушень, послаблення механізмів виживання та відновлення 

клітин і тканин. На молекулярному рівні це виявляється численними 

мутаціями, порушеннями процесів реплікації й репарації ДНК, гліколізу 

білків, утворенням поперечних зшивань між макромолекулами, 

оксидативним стресом, метилюванням тощо [375]. Процес фізіологічної та 

репаративної регенерації соматичних клітин залежить від активності генів 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B1%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
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проліферації та диференціювання. Відомо, що всі клітини – попередники 

демонструють кінцеву тривалість життя від 50 до 70 подвоєнь популяції 

перед запрограмованим старінням і смертю [377]. З урахуванням 

вищесказаного, закономірно слід очікувати, що ФСГ може мати вікові 

особливості. 

Останніми роками активно вивчається функціональний стан 

спадкового апарату і метаболізму клітини у різних вікових групах людей 

[377]. Особлива увага вчених зосереджена на визначенні епігенетичних 

модифікацій хроматину інтерфазних ядер різних соматичних клітин. Такі 

дослідження проводяться з урахуванням цитоморфометричних (периметру, 

діаметрів ядер і клітин) та денситометричних характеристик (інтегральної 

оптичної щільності хроматину) [391].  

При вивченні ФСГ епітеліоцитів слизової оболонки ротової 

порожнини (СОРП), лімфоцитів та нейтрофілів периферійної крові різні 

дослідники вивчали окремі цитогенетичні характеристики. Деякими з них 

пропонувалося за відсотком електронегативних ядер  епітеліоцитів СОРП і 

швидкості їхнього пробігу при мікроелектрофорезі визначати 

функціональний стан організму людини, її біологічний вік, дію шкідливих 

факторів середовища [21]. Інші дослідники вважали, що аналіз індексів 

ФСГ служить своєрідним індикатором прояву патологічних процесів у 

різних органах і системах, відображає генетичну активність комплексу 

факторів зовнішнього середовища [52]. Однак для об’єктивної оцінки 

функціональної активності, ступеня проліферації й диференціювання 

соматичних клітин необхідно враховувати і морфологічні, і 

цитоденситрометричні показники.  

  Велика увага вчених була зосереджена на вивченні 

морфофункціональних особливостей нейтрофільних гранулоцитів, які 

належать до найбільш вивчених елементів системи крові [221, 303]. 

Відомо, що зі стадії метамієлоцита гранулоцит набуває характерні 
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властивості зрілого нейтрофіла. Водночас механізм і біологічний зміст 

сегментації ядер нейтрофілів у процесі дозрівання і диференціації 

залишаються до кінця не розкритим. Ряд досліджень доводить, що процес 

сегментації ядер нейтрофілів досить мобільний, залежить від стану вищої 

нервової діяльності, сезонності і дії факторів зовнішнього середовища, і 

тому його слід розглядати в якості функціональної характеристики [59]. 

Функціональна активність нейтрофілів у значній мірі зумовлена здатністю 

цих клітин генерувати активні форми кисню (АФК). Це найбільш чітко 

проявляється в їх бактерицидній функції, яка здійснюється під впливом 

АФК всередині фаголізисом, а цитотоксичний ефект під дією на об’єкти, 

розташовані поза фагоцитом, шляхом вкладу АФК. Більшість досліджень 

експресії генів нейтрофільними гранулоцитами ґрунтується на їх 

стимуляції цитокінами і сфокусовано на обмеженому числі специфічних 

генів, які контролюють синтез відомих молекул. В той же час, глобальна 

оцінка геному нейтрофільних гранулоцитів крові при цьому часто випадає 

з поля зору дослідників [83, 108, 146, 336]. 

Таким чином, комплексне вивчення цитологічних та 

морфоденситометричних показників соматичних клітин у людей різного 

віку може суттєво розширити уявлення про функціональний стан 

спадкового апарату, його вікові зміни та здатність до репаративних 

процесів. 

 

1.3.3. Молекулярно-генетичні механізми старіння. Серед найбільш 

вагомих досягнень сучасної біогеронтології є: ідентифікація генів, 

відповідальних за ТЖ деяких видів тварин, клонування гена прогеркі 

Вернера, дослідження генетичних детермінант ТЖ людини, відкриття 

еволюційних факторів, відповідальних за видову ТЖ і зв’язок їх із 

репродуктивною можливістю, встановлення ролі теломер і теломераз в 

клітинному старінні, збільшення ТЖ in vitro при введені у геном гена 
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теломерази [205, 384]. Ще у 1971 р. А. М. Оловников на основі наукових 

даних про синтез ДНК в клітинах висунув гіпотезу маргінотомії, яка 

отримала підтвердження в 1985 р., після відкриття ферменту теломерази 

[8]. На основі даної гіпотези було виконано велику кількість наукових 

робіт, які були присвячені вивченню будови та активності теломер, впливу 

теломерази на кількість поділів соматичних клітин та процеси старіння у 

хребетних. 

За останні роки провідні лабораторії світу займалися вивченням 

асоціації різних генів з процесом старіння [8, 282, 321, 345], тому список 

генів-кандидатів постійно розширюється. Однак до цього часу немає 

чіткого уявлення про роль кожного гена, можливість виділення головного 

гена, взаємодію мутантних генів і факторів середовища у складному 

механізмі формуванні ТЖ. Нині активно ведеться пошук кандидатів на 

роль генів смерті та довголіття у людини, деякі з них представлені у 

таблиці, запропонованій В. Н. Анісімовим (табл. 1.5).  

Окрім цього, важлива роль серед генетичних факторів довголіття 

належить полігенній системі головного комплексу гістосумісності (HLA у 

людини і мишей). У столітніх людей удвічі частіше відмічалися алелі 

HLA-A, -Cu DR [8, 321,328, 345, 390, 394]. 

Однією із причин старіння вважається нестабільність геному. Вона 

може бути зумовлена накопиченням пошкоджень ДНК із віком, зниженням 

ефективності систем її репарації [339]. Встановлена позитивна кореляція 

між ТЖ і швидкістю репарації ДНК, пошкодженої ультрафіолетом або 

іонізуючим опроміненням [340]. Деякі вчені вважають, що причиною 

накопичення мутацій є не зниження активності репарації ДНК, а зростання 

її помилок [343].  
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Таблиця 1.5  

Гени поліморфізму, які були досліджені в асоціації з довголіттям 

Ген Функція 
Асоційоване 

захворювання 
Зв’язок з ТЖ 

1 2 3 4 

АроЕ 
Метаболізм 

ліпопротеїнів  

Серцево-судинні 

захворювання, 

хвороба 

Альцгеймера 

± 

АроВ 
Гомеостаз холестерину 

(апопротеїн) 

Коронарна 

артеріальна 

гіпертонія 

+ 

АроСШТ-455С 
Передача сигнала 

інсуліну 
Діабет 2 типу + 

АроА-IV Метаболізм ліпопротеїнів  
хвороба 

Альцгеймера 
+ 

АСЕ 
Ангіотензин 

перетворюючий фермент 

Інфаркт міокарда, 

інсульт 
+ 

СYР2D6,CYP2C19 

СУР2С19 

Сімейство генів 

цитохрома Р450 
Рак ± 

HLА клас I и клас 

II 
Імунна відповідь 

Імунні 

порушення 
+ 

P53 Антионкоген Рак, апоптоз - 

Фактори V,VII, 

PAI-1 

Згортання крові, білки 

фібриноліза 

Інфаркт міокарда, 

тромбоемболія 
+ 

Фібриноген 
Плазматичний фактор 

згортання крові 

Коронарна 

артеріальна 

гіпертонія 

± 

Протромбін 
Згортання крові і білок 

протромбін 
Інфаркт міокарда ± 

МТНFR 
Метилювання 

гомоцистеїна 

Серцево-судинні 

захворювання, 

злоякісні пухлини 

+ 
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Продовження табл.1.2 

1 2 3 4 

Мітохондріальна 

ДНК 

Окислювальне 

фосфорилювання 

Мітохондриальні 

захворювання 
+ 

РАRP Репарація ДНК, апоптоз  - 

ТРА (тканинний 

активатор 

плазміногена) 

Фібриноліз/Тромболізис 
Інфаркт міокарда, 

інсульт 
- 

АGТ 

(ангіотензиноген) 

Система ренін-

ангіотензин 

Серцево-судинні 

захворювання, 

есенціальна 

гіпертензія 

- 

GР2bЗа Згортування крові 
Серцево-судинні 

захворювання 
- 

Тиреоїдна 

пероксидаза 
Тиреоїдний метаболізм  - 

Тирозин 

гідроксилаза 
Синтез катехоламінів  + 

TH-INS-Fokl Чутливість до інсуліну Цукровий діабет - 

SOD2 
Зв’язування АКФ, 

апоптоз 
 + 

WRN (Вернер) ДНКгеліказа Синдром Вернера + 

 

Примітка. (+) позитивні асоціації; (-) відсутні асоціації. 

 

Встановлена позитивна кореляція між ТЖ і швидкістю репарації ДНК, 

пошкодженої ультрафіолетом або іонізуючим опроміненням [340]. Деякі 

вчені вважають, що причиною накопичення мутацій є не зниження 

активності репарації ДНК, а зростання її помилок [343].  

На цей процес, поряд з іншими чинниками, вагомий вплив має 
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глюкоза. Вона може без участі ферментів модифікувати білки в умовах in 

vitro. Глюкоза зв’язується з вільними аміно-групами з утворенням основ 

Шиффа, з наступним перетворенням в більш стабільні продукти 

глікозування (AGE – advanced glycosylation end products). Гіперглікемія 

сприяє утворенню AGE і активних форм кисню, накопиченню делецій в 

ДНК та інших мутацій в клітинах м’язової оболонки судин [8]. ДНК 

піддається глікозуванню, що призводить до мутацій, як через пряме 

пошкодження ДНК, так і внаслідок відсутності можливості репарації 

помилок рекомбінації. 

Відомо, що розвиток патологічних станів залежить від індивідуальних 

спадкових особливостей, що визначають різну чутливість і реакцію людей 

до впливу одних і тих же екзогенних факторів. У відповіді організму 

конкретної людини на вплив навколишнього середовища провідне місце 

належить системі детоксикації ксенобіотиків. Тому для визначення 

індивідуального ризику розвитку патологічних процесів актуальним і 

необхідним в умовах сучасного антропогенного навантаження стає 

вивчення індивідуальних особливостей функціонування систем 

детоксикації організму [259, 392, 398, 404]. Процес біотрансформації, який 

включає ферментативне перетворення сторонніх включень або 

ксенобіотиків, ділиться на три фази. Перша фаза активації ксенобіотиків 

або метаболічної трансформації полягає в приєднанні до них 

функціональних груп  (-ОН, -SH, -NH3). При цьому відбуваються реакції 

окислення, відновлення і гідролізу, в результаті яких утворюються 

проміжні метаболіти. Цей процес каталізується мікросомальною 

ферментативною системою цитохрому Р450 (сімейство ферментів 

цитохромів) і деякими іншими ферментами класів оксидаз, редуктаз, 

гідролаз і дегідрогеназ [365, 397]. У процесі другої фази біотрансформації 

– нейтралізації, проміжні метаболіти з'єднуються з ендогенними 

лігандами, які підсилюють гідрофільну природу цих сполук, тим самим 
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сприяють їх виведенню з організму. Друга фаза полягає в кон'югації 

високомолекулярних гідрофільних речовин із різними субстратами, в 

результаті чого вони перетворюються на гідрофільні кон'югати, здатні до 

експресії з жовчю.  

Третя фаза полягає в евакуації або виведення водорозчинних 

нетоксичних речовин з організму. Для цього є спеціальні переносники 

сполук – Р-глікопротеїни, які сприяють екскреції ксенобіотиків в жовч або 

кров.  

Велика кількість досліджень присвячена вивченню ферментів, 

задіяних у другій фазі детоксикації ксенобіотиків, зокрема N-ацетил- і 

глутатіон-S-трансферази [71, 325, 329, 333, 337, 339, 359]. Мультигенна 

родина глутатіон-S-трансфераз (GST), які відповідають за детоксицію 

різних аліфатичних, ароматичних та гетероциклічних сполук шляхом 

їхньої кон'югації з глутатіоном. Цитозольні GST поділяють на сім класів: α, 

μ, ω, π, σ, θ, ς. Знайдено велику кількість поліморфних варіантів генів GST. 

Описано декілька делеційних поліморфізмів генів глутатіон-S-трансферази 

μ (GSTM1) і θ (GSTT1), які зумовлюють відсутність функціональної 

активності ферментів. Вважається, що носії таких делецій у гомозиготному 

стані мають схильність до деяких мультифакторних захворювань, зокрема 

розглядається питання про роль ряду генів, у тому числі поліморфних 

варіантів генів системи детоксикації в розвитку старіння [146, 395]. 

Водночас не досліджено взаємозв’язок різних поліморфних варіантів генів 

з їхнього експресією. Не вивчено активність ферментів глутатіонової 

системи в поєднанні з генотипами індивідів.  

З урахуванням збільшення віку населення на планеті зростає 

зацікавленість до вивчення первинних механізмів старіння організму, 

популяції і факторів, відповідальних за тривалість життя. Тому, 

пріоритетними є роботи, які відображають певні закономірності 

взаємозв'язку між ендо-, екзогенними факторами та тривалістю життя, 
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цитогенетичними молекулярно - генетичними механізмами, що в свою 

чергу дає можливість прогнозувати і стимулювати активне довголіття. 

Численні генетичні та епідеміологічні дослідження визначили роль 

певних генів та факторів середовища в процесі старіння [322, 323]. 

Вважається, що сучасний спосіб життя та вплив  умов довкілля впливають 

на тривалість життя [326, 362].  

Розвиток вільнорадикальної теорії старіння, виявлення ролі активних 

форм кисню в пошкодженні ДНК, дослідження ролі соматичних мутацій і 

репарації ДНК в механізмах старіння і безпосереднього зв’язку з 

процесами диференціювання, апоптозу, докази реального сповільнення 

старіння тварин при обмеженні калорійності харчування і виявлення 

механізмів цього феномену, вивчення ролі шишкоподібної залози в 

процесі старіння та подовженні ТЖ при введені пептидних препаратів 

епіфіза і мелатоніна, дослідження ролі про- і антиоксидантної систем та 

детоксикації на різних етапах в процесі старіння [347, 354, 358, 361, 367, 

370, 373].  

 

1.4. Біохімічні процеси як свідчення активності роботи 

генетичного апарату людини  

Вивчення молекулярних механізмів розвитку живих систем нині 

проводиться з позиції епігенетики [381, 384, 389].  Не зважаючи на те, що 

термін епігенетика був запропонований Конрадом Уодінгтоном ще у 1947 

році для опису закономірностей експресії генів у процесі розвитку 

організму, даний напрямок генетики порівняно недавно оформився в 

самостійну галузь досліджень [8]. Нині під епігенетичною мінливістю 

розуміють зміни експресії багатьох генів без змін первинної послідовності 

нуклеотидів ДНК [406]. Епігенетичні зміни можуть здійснюватись на 

трьох рівнях клітинної організації: 1) включати і виключати відповідні 

гени або модулювати синтез специфічних білків; 2) регулювати клітинне 
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диференціювання через модифікацію трансляції РНК в білки; 3) 

регулювати топографічний розподіл і функцію білків [406, 422].   

Серед відомих епігенетичних феноменів учені виділяють ефект 

положення, парамутацію, трансвекцію, косупресію або РНК-

інтерференцію, явище пріонізації, супресія транспозонів, стан хроматину, 

геномний імпритинг та інактивацію Х-хромосоми [111, 185]. Проведені у 

попередні роки вивчення функціонального стану ядерного хроматину, 

поєднане з аналізом ядерцевого апарату, дало змогу отримати дані про 

експресію генетичного матеріалу при старінні [183]. Встановлено, що 

тривалість життя також залежить від модифікації генної експресії, 

зумовленої спадковими і водночас потенційно зворотніми змінами в 

структурі хроматину і/або в результаті метилювання ДНК [204].  

Все вищевикладене засвідчує, що на активність генів можуть 

впливати екзогенні та ендогенні чинники. Останні змінюють фізико-

хімічні, біохімічні, фізіологічні процеси, що відбуваються в організмі. 

В умовах зростання техногенного забруднення довкілля збільшується 

кількість шкідливих чинників, які стимулюють процеси вільно 

радикального окиснення в організмі [408]. Активні форми кисню 

взаємодіють з різними класами органічних речовин (білки, ліпіди, 

нуклеїнові кислоти), які легко піддаються окисній модифікації [402].  

Незначне зростання активних форм кисню призводить до зміни експресії 

генів, які забезпечують адаптацію організму, репараційні процеси і можуть 

зумовлювати патологічні стани [372].  

Оксидація білків є нормальним функціональним процесом в організмі, 

з яким пов’язані захисні та адаптаційні реакції, а саме в процесі 

біотрансформації ксенобіотиків. Підвищення рівня продуктів окисних 

модифікацій білків є результатом порушення рівноваги між процесами, що 

регулюють синтез та оксидацію протеїнів, і зменшення активності протеаз, 

які селективно розщеплюють оксидовані форми білків. Окисні 
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модифікацій можуть включати пряму фрагментацію білків або викликати 

їхню денатурацію з частковою чи повною втратою функцій [363? 364]. 

Такі зміни призводять до зниження адаптаційних процесів організму в 

цілому, що сприяє розвитку різних патологій.  

В умовах окисного стресу активно перетікають процеси пероксидації 

білків, що в кінцевому підсумку призводить до втрати їхньої біологічної 

активності, при цьому ОМБ генерують нові антигени й негативно 

впливають на імунну відповідь [334, 368]. Утворившись в організмі вільні 

радикали, вступають у взаємодію з компонентами клітини, зумовлюють 

пошкодження клітинних мембран і у важких випадках, до їх руйнування. 

Саме тому, окислювальна деструкція білків – одна з можливих причин 

інактивації ферментів [83]. В умовах експерименту доведено, що старіння 

супроводжується накопиченням продуктів окислювальної модифікації 

білків в певних тканинах організму [84]. Поряд з добре вивченими 

процесами перикисного окиснення ліпідів у осіб різних вікових груп, 

дослідження ролі перикисного окиснення білків не проводилося. 

Накопичення оксидантів зумовлює формування біологічних сигналів 

різних клітинних структур, які відповідають за антиоксидантний захист 

[10, 20, 51]. В організмі людини існує захисна система, спрямована на 

зниження токсичної дії радикалів. Її можна розділити на три основні 

групи: 1) первинні антиоксиданти – ферменти (глутатіонпероксидаза, 

супероксиддисмутаза), білки (феритин, трансферин), які запобігають 

утворенню вільних радикалів; 2) вторинні антиоксиданти – вітаміни Е і С, 

каротин – сприяють виведенню утворених радикалів; 3) третинні 

антиоксиданти – ферменти, що здійснюють репарацію пошкоджених 

клітинних структур (наприклад, на рівні репарації ДНК). 

Важлива роль у біотрансформації ксенобіотиків належить  ферментам 

глутатіонової системи. 

Глутатіонпероксидаза  Glutathione peroxidase (GPO),  була відкрита в 
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1957 році Гордоном Міллсом. Відомо кілька генів, що кодують різні форми 

глутатіонпероксидази, які відрізняються за локалізацією в організмі. 

Структурно ферменти даної родини це селеновмісні тетрамірні 

глікопротеїни [153, 231]. Глутатіонпероксидаза – один з ключових 

ферментів антиоксидантної системи організму, функцією якого є 

руйнування та інактивація перекису водню і гидроперекисів (пероксидних 

радикалів) – токсичних сполук кисню. Таким чином GPO забезпечує 

захист мембран клітин від руйнівної дії пероксидних радикалів. 

Глутатіонпероксидаза є гідрофільним з'єднанням, що ускладнює його 

проникнення в ліпідний шар мембран, основна частина ферменту 

локалізована в цитозолі, а інша – в мітохондріях. Активність GPO в живих 

клітинах зростає при дії іонізуючої радіації, інтоксикації етанолом, 

акрилонітрилом,  при Е-авітамінозі. Визначення активності GPO в 

еритроцитах допомагає оцінити антиоксидантну здатність організму. Існує 

декілька видів GPO. Глутатіонпероксидаза 1 (GPО 1) є найбільш 

поширеною формою ферменту і виявлена в цитоплазмі практично всіх 

тканин ссавців, субстратом GPО 1 є пероксид водню. 

Глутатіонпероксидаза 2 (GPО 2) експресується в кишечнику і є 

позаклітинним ферментом, GPО 3 також є позаклітинним ферментом і в 

основному зустрічається в плазмі [231]. Глутатіонпероксидаза 4 (GPО 4) 

має велике значення в метаболізмі пероксидів ліпідів, експресується 

практично у всіх клітинах ссавців на більш низьких рівнях. У людини були 

ідентифіковані вісім ізоформ глутатіонпероксидази. 

Щодо значення останніх у формуванні тривалості життя у людини 

даних немає. Дослідження проводились на тваринах, переважно ссавцях. 

Встановлено, що миші, нокаутні по гену GРО 1 мають нормальний 

фенотип, нормальну тривалість життя. Це може свідчити про те, що даний 

фермент не є критичним для життєдіяльності. Однак, у мишей, нокаутних 

за двома копіями гена, передчасно розвивається катаракта і 
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спостерігаються дефекти в проліферації допоміжних м'язових клітин. 

Миші, нокаутні за геном GPО 4, гинуть протягом раннього ембріонального 

розвитку. Існують дані, про те, що знижений рівень глутатіонпероксидази 

4 може підвищувати тривалість життя у мишей [405, 414]. 

  Не менш важливими в системі детоксикації ксенобіотиків і зниження 

активності прооксидантних чинників є глутатіон-S-трансфераза (GST), яка 

входить до родини ферментів, що нейтралізують токсичний вплив різних 

гідрофобних і електрофільних сполук шляхом їх кон’югації з відновленим 

глутатіоном [378, 383]. Глутатіон-S-трансфераза локалізована переважно в 

цитозолі клітин. Основна функція GST – захист клітин від ксенобіотиків та 

продуктів перекисного окиснення ліпідів за допомогою їх відновлення, 

приєднання до субстрату молекули глутатіону або нуклеофільного 

заміщення гідрофобних груп. 

Глутатіон-S-трансфераза здатна відновлювати гідроперокси-групи 

окиснених фосфоліпідів безпосередньо в мембранах без їх попереднього 

фосфоліпідного гідролізу вільними жирними кислотами. Цей фермент 

кон'югує токсичні продукти перекисного окиснення (нонена, деціналі, 

холестерин-α-оксид), що сприяє їх виведенню з організму. Таким чином, 

GST є важливим компонентом антиоксидантного захисту, особливо від 

ендогенних метаболітів, що утворюються при окислювальному стресі [378, 

337]. 

У багатьох реакціях, що каталізуються GPO і GST, дві молекули GST 

з'єднуються дисульфідній зв'язком і утворюють окислений глутатіон. Для 

відновлення в клітинах існує спеціальний фермент - глутатіонредуктаза 

(GRD) [248], який відновлює у клітинах окиснений глутатіон (GSSG). В 

еритроцитах, які постійно схильні до високого оксидативного стресу, до 10 

% споживаної глюкози використовується на відновлення глутатіону за 

допомогою GRD.  

Одна з найбільш надихаючих епігенетичних гіпотез про те, що 
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активність багатьох генів схильна до впливу ззовні, зараз знаходить 

підтвердження в експериментах на модельних тваринах. Дослідники 

обережно коментують їх результати, але не виключають, що і люди не 

повною мірою залежні від спадковості, а значить можуть на неї 

цілеспрямовано впливати. У перспективі, якщо вчені виявляться праві і їм 

вдасться підібрати ключі до механізмів управління генами, людині стануть 

підвладні фізико-хімічні, біохімічні, фізіологічні процеси, що відбуваються 

в організмі. Серед них цілком може виявитися і старіння [71, 332, 341, 

342]. 

 

1.5. Екологічна та геоморфологічна характеристика природних та 

антропогенно порушених екосистем Івано-Франківської області 

Дослідженням стану природних та антропогенно змінених екосистем 

Карпатського регіону, запровадженням методів їх біодіагностики 

займались ряд вчених: Голубець М.А., Чорнобай Ю. М., Парпак В. І.,  

Приходько М. М., Стефурак В. П, Ковальчук Л. Є. та інші [13, 26, 68, 109, 

112, 217, 230, 262, 300]. 

Івано-Франківщина розміщена на частині підніжжя Карпат та самій 

гірській місцевості, що відіграє важливу роль у формуванні феноту 

популяції людей, які проживають на цій території [230]. 

Івано-Франківська область розташована на заході України, недалеко 

від географічного центру Європи. ЇЇ територія лежить у середніх широтах, 

помірному кліматичному поясі. Клімат Івано-Франківської області має 

перехідний характер від помірно теплого вологого Західноєвропейського 

до континентального Східноєвропейського. На території області 

виділяються чотири кліматичні райони:  

Наддністрянський з підрайонами лівобережним та правобережним. 

У районі спостерігаються м'які зими з відлигами і нестійким сніговим 

покривом (сніговий покрив залягає протягом 100 днів, а в малосніжні зими 
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– 50; середня висота снігового покриву становить 6-10 см). До складу 

лівобережного підрайону входять Рогатинський та Галицький райони. До 

правобережного підрайону входять Калуський, Тисменицький і 

Тлумацький райони.  

Південно-східний. До його складу входить Городенківський, 

Коломийський та Снятинський райони. Сніговий покрив залягає протягом 

100 днів, а в малосніжні зими – до 50 днів; середня висота снігового 

покриву становить 6-12 см). Весняні приморозки припиняються у першій 

декаді квітня, в окремі холодні весни – у третій декаді травня. Осінні 

приморозки наступають у третій декаді вересня.  

Передгірський район включає Долинський район, північна частина 

Рожнятівського, Богородчанського та Надвірнянського районів та 

Косівський район. Сума активних температур досягає 2200-2500°С, річна 

кількість опадів – 630-900 мм, середня тривалість безморозного періоду 

150-170 днів. Сніговий покрив залягає протягом 105 днів, а в малосніжні 

зими – до 60-70 днів; середня висота снігового покриву становить 10-15 

см. Весняні приморозки тривають до кінця квітня початку травня. Осінні 

приморозки наступають у середині жовтня.  

Гірський. До його складу входять південна частина Рожнятівського, 

Богородчанського, Надвірнянського районів та Верховинський район. У 

районі щороку спостерігається стійкий сніговий покрив, що утворюється 

на початку грудня, а сходить на початку квітня; середня висота снігового 

покриву становить 30-35 см). Весняні приморозки тривають до першої 

декади травня, осінні – наступають у середині вересня. Ще більше на 

диференціацію клімату впливає рельєф. Кожна улоговина, річкова долина, 

схили різних експозицій мають свій особливий місцевий клімат (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Геоморфологічна (а) та екологічна (б) карти Івано-

Франківської області [230]. 

 

Природні фактори життя людей включають природно- кліматичні 

умови життєдіяльності населення й природно- ресурсний потенціал 

території. Вплив природно-кліматичних умов позначається на стилі життя 

й здоров'ї населення, витратах на паливо, одяг, харчування. Природно-

ресурсний потенціал впливає на структуру господарства, розміщення 

населення, вибір професії, місце роботи, форми відпочинку. 

Комфортність природних умов для проживання оцінюють за 5-

бальною шкалою. При цьому використовується 30 показників, у тому 
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числі: континентальність клімату, температури влітку й узимку, вологість, 

опади та їх режим, тривалість безморозного, опалювального, похмурого 

періодів, сила вітру, сонячна радіація. Крім того, ураховуються 

сейсмічність, заболоченість, наявність кровосисних комах, здатність 

ґрунтів і вод до самоочищення, характер біоти, небезпеки паводків, 

наявність передумов хвороб і умов для їх прояву. Шкала розроблена таким 

чином, щоби на основі ряду кількісних показників можна було 

порівнювати між собою будь-які регіони. Це дуже важливо для 

об'єктивного оцінювання умов життя людей. Ступінь комфортності 

території кваліфікується за такою шкалою: комфортні, прекомфортні, 

гіпокомфортні, дис- комфортні. 

Оптимальними мікрокліматичними умовами є такі поєднання 

кількісних параметрів, які за тривалого й систематичного впливу на 

людину забезпечують збереження нормального функціонального й 

теплового стану організму без напруження механізмів терморегуляції. 

Вони забезпечують відчуття теплового комфорту й створюють передумови 

для високого рівня працездатності. Припустимими умовами є такі 

поєднання кількісних параметрів мікроклімату, які за тривалого й 

систематичного впливу на людину можуть викликати зміни 

функціонального й теплового стану організму, що минають і швидко 

нормалізуються та супроводжуються напруженням механізмів 

терморегуляції, яке не виходить за межі фізіологічних пристосувальних 

можливостей. При цьому не виникає ушкоджень або порушень стану 

здоров'я, але можуть спостерігатися погіршення самопочуття й зниження 

працездатності. 

Івано-Франківська область характеризується наявністю природно-

еталонних та антропогенно порушених екосистем, які визначають її 

екологічний стан, зокрема: економіко-географічне положення, фізико-

географічні особливості, кліматичні умови та архітектурно-планувальний 
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чинник. Сукупність цих умов певним чином відіграє певну роль у процесі 

забруднення атмосферного басейну області [230].   

Сучасну екологічну ситуацію в Івано-Франківській області, як і в 

цілому в Україні, не можна вважати задовільною, незважаючи на 

зменшення за останні роки антропогенно-техногенного навантаження на 

природне середовище та здійснення ряду природоохоронних заходів. 

Понад 4 % території зайнято нафтогазовими трубопроводами, пробурено 

більше 2000 свердловин для видобування нафти і газу, існує 134 очисні 

споруди, 30 великих полігонів складування твердих побутових відходів і 

полігони промислових відходів державного підприємства «Калійний 

завод» ЗАТ «Лукор», золошлаковідвали Бурштинської теплоелектростанції 

та ін. До територій із найскладнішою екологічною ситуацією належать 

території Галицького (Бурштинська теплоелектростанція), 

Надвірнянського (відкрите акціонерне товариство «Нафтохімік 

Прикарпаття», товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-плит»), 

Тисменицького (відкриті  акціонерні товариства «Івано-

Франківськцемент», «Хутрофірма «Тисмениця»), Долинського (товариство 

з обмеженою відповідальністю «Уніплит», відкрите акціонерне товариство 

«Шкіряник»), Калуського (відкрите акціонерне товариство «Оріана», 

товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатнаф-тохім») районів. 

Особливо гострими є екологічні проблеми в Калуському районі. 

Серйозність проблем останнього регіону визнана на 

загальнодержавному рівні, що підтверджується Указом Президента 

України «Про оголошення територій міста Калуш та сіл Кропивник і 

Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області зоною 

надзвичайної екологічної ситуації» № 145/2010. Екологічна ситуація в 

районі міста Калуша та прилеглих сільських населених пунктів має усі 

передумови до переростання у техногенно-екологічну катастрофу 

транскордонного характеру. За час виробничої діяльності підприємств в 
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межах Калуського промислового вузла тут сформувалася складна 

геотехногенна система. В Калуші було створено та певний період активно 

розвивалася значна кількість підприємств різного профілю. Зокрема діяло 

три підземні солевидобувні рудники, один кар'єр з відкритою розробкою 

покладів полімінеральних солей та супутніми йому відвалами розкривних 

порід. Існував переробний комплекс з хвостовим господарством. На базі 

цієї ж місцевої сировини працював магнієвий завод. Окрім цього існував 

хімзавод з комплексом різнопрофільних виробництв, розвивалися 

промислові об'єкти нафтохімічного профілю та енергетики. На даний час 

переважна більшість із цих підприємств припинила свою діяльність і 

знаходиться в стані руйнації з відповідними супутніми наслідками, перш 

за все втратою тисяч робочих місць та втратою можливості підтримувати у 

безпечному стані великі гірничо-технологічні об'єкти. Надзвичайно 

гострою для Калуша також є проблема, типова для переважної більшості 

міських агломерацій, пов’язана із накопиченням та відсутністю 

можливості утилізації побутового сміття та промислових відходів. Отже, 

існуючі для території Калуша та прилеглих сіл проблеми мають 

комплексний екологічно-соціальний характер.  

Окрім цього, в Івано-Франківській області існують інші екологічні 

проблеми, які віддзеркалюють негативні наслідки нерегульованого 

техногенного впливу на навколишнє середовище, внаслідок 

нераціонального освоєння території та наднормативного використання 

природних ресурсів. Це забруднення атмосферного повітря, поверхневих і 

підземних вод, ґрунтів. Найбільшим забруднювачем атмосферного повітря 

на Івано-Франківщині є Бурштинська теплоелектростанція. Це один з 

найбільших забруднювачів довкілля Карпатського регіону. Викиди 

електростанції сягають 74,2 % від загальної кількості викидів стаціонарних 

джерел Івано-Франківської області. За 2015 рік Бурштинською 

теплоелектростанція. в атмосферу викинуто 197,9 тис. тонн забруднюючих 
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речовин. Очистка димових газів від золи здійснюється в електрофільтрах з 

проектним показником ефективності очистки 90 %. Через фізичну та 

моральну застарілість електрофільтрів їх ефективність становить 70-90 %. 

Оксид азоту та сірки викидаються без очистки. Димові труби 

Бурштинської теплоелектростанції. мають значну висоту (дві труби 

висотою до 250 м і одна – 180 м). Розсіювання викидів шкідливих речовин 

через висотні труби здійснюються на території не тільки Івано-

Франківської, а і Львівської та Тернопільської областей. За певних 

погодних умов при інверсійних процесах до 20% викиди розсіюються над 

Карпатами. Гострою залишається проблема забруднення природних вод. 

Так, у 2015р. господарствами та населенням області забрано 90,81 млн.м
3
 

води, в т.ч. з поверхневих водойм – 84,39 млн. м
3
, з підземних джерел – 

6,415 млн. м
3
 води. Основними забруднювачами поверхневих водних 

об’єктів по області залишаються: товариство з обмеженою 

відповідальністю «Уніплит» смт. Вигода, комунальне підприємство 

«Івано-Франківськводоекотехпром», державне підприємство «Калійний 

завод» м. Калуш, акціонерне товориство «Нафтохімік Прикарпаття» 

м. Надвірна та інші. 

В умовах постійного зростання транспортних засобів пересування в 

атмосфері підвищується вміст шкідливих речовин, які впливають на 

імунітет людей і спричиняють виникнення у них багатьох захворювань та 

патологій. Забруднення повітря у містах викидами авто мобільного 

транспорту – одна з причин підвищеної захворюваності населення. Про 

наявність зв'язку між захворюваністю деякими хворобами легенів жителів 

міст і ступенем забруднення повітря вуглеводнями свідчать результати 

багатьох досліджень [262]. Внаслідок забруднення середовища 

проживання шкідливими речовинами відпрацьованих газів двигунів 

внутрішнього згоряння зоною екологічного лиха для населення стають цілі 

регіони, особливо великі міста. Проблема подальшого зниження 
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шкідливих викидів двигунів дедалі більше актуалізується через 

безперервне збільшення парку експлуатованих автотранспортних засобів, 

ущільнення автотранспортних потоків, нестабільність показників самих 

заходів щодо зниження шкідливих речовин у процесі експлуатації.  

Серйозною проблемою в питаннях поводження з відходами є 

приведення в безпечний екологічний стан міських звалищ побутових 

відходів. Об’єкти розміщення твердих побутових відходів в переважній 

більшості експлуатується з порушенням екологічних та санітарних вимог: 

не дотримуються технологічні вимоги складування відходів, відсутні 

спостережні свердловини за змінами у стані підземних вод, не дотримані 

розміри санітарно-захисних зон. Як наслідок вони спричиняють інтенсивне 

забруднення ґрунтів, поверхневих і підземних вод та атмосферного повітря 

[229, 261]. Важка екологічна ситуація, яка склалася у Івано-Франківській 

області, посилюється наслідками Чорнобильської катастрофи та 

регіональними геопатогенними зонами розломів з шкідливим для людини 

випромінюванням, про що свідчить підвищений рівень радіації в деяких 

районах.  

Для визначення впливу малих доз іонізуючої радіації на спадковий 

апарат дослідження проводили в Снятинському та Городенківському 

районах. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 106 від 23 липня 

1991 року до зони посиленого радіологічного контролю відносяться такі 

села Снятинського району: Стецева, Стецівка, Русів, Потічок, Підвисоке 

[186]. Городенківський район не ввійшов у 4 зону (згідно постанови), 

проте результати радіохімічного аналізу грунтів (за даними обласної 

санепідстанції) переконливо доводять підвищений рівень забруднення 

(табл. 1.6). 
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Таблиця 1.6 

Результати радіохімічного аналізу грунтів 

№ 

п/п 

Досліджувані регіони Щільність забруднення 

Цезій – 

137(кі/км²) 

Стронцій 

90(кі/км²) 

          Снятинський район 

1 с. Стецева  4,60 0,19 

2 с. Стецівка 4,40 0,29 

3 с. Потічок 3,30 0,20 

4 с. Русів 3,00 0,31 

5 с. Підвисоке 3,30 0,14 

          Городенківський район 

1 с. Раковець 5,00 0,56 

2 с. Вільхівці 4,40 0,27 

3 с. Теперівці 3,50 0,30 

 

Сучасним методом термолюмінісцентної дозиметрії вивчалось і 

дозове навантаження від зовнішнього опромінення у даних регіонах. 

Дослідження виконувалось фахівцями лабораторії індивідуальної 

дозиметрії обласної клінічної лікарні (табл. 1.5).  

Результати досліджень показали, що дозове навантаження у 

Снятинському районі не перевищує 0,05 бера/рік. 

 

Таблиця 1.5 

Максимальне річне навантаження від зовнішнього 

радіоактивного опромінення 

№ 

п/п 

Досліджувані 

регіони 

Загальне 

навантаження 

(бер/рік) 

Фонове 

(бер/рік) 

Чорнобильський 

внесок (бер/рік) 

 Снятинський район 

1 с. Стецева 0,136 0,103 0,033 

2 с. Стецівка 0,123 0,103 0,020 

3 с. Русів 0,146 0,103 0,043 



103 

 

Продовження табл. 1.5 

4 с. Потічок 0,128 0,103 0,035 

5 с. Підвисоке 0,123 0,103 0,020 

 Городенківський район 

1 с. Теперівці 0,160 0,103 0,057 

2 с. Лука 0,156 0,103 0,053 

 

Отже, на стан екологічних умов проживання населення різних районів 

Прикарпаття значний вплив мають як природні так і антропогенні фактори 

довкілля. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Вивчення стану здоров’я населення Прикарпаття та зміни 

демографічної характеристики жителів області залежно від 

географічних та екологічних умов проживання 

У роботі застосовано комплекс методів (популяційно-статистичний, 

анкетування, клініко-генеалогічний, цитогенетичний, молекулярно-

генетичний,  морфоденситометричний, біохімічний), 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 вивчались 

за 1995-2005 роки.  

Згідно з особливостями природніх умов, їх 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 досліджень екології в Івано-

Франківській області [13, 26, 68, 109, 112, 217, 230, 262, 300], було 

виділено три екологічні райони на території яких проживали досліджувані 

особи (табл. 2.1). Основну вибірку склали довгожителі 486 довгожителів. 

http://www.menr.gov.ua/content/article/5982
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Таблиця 2.1  

Розподіл довгожителів Івано-Франківської області згідно 

природніх умов проживання 

№ Тип району Кількість 

довгожителів 

(загалом),  

n = 4564 

Кількість 

довгожителів 

(вибірка),  

n = 486 

1 Комфортий 1474 (32,32 %) 157 (32,30 %) 

2 Прекомфортний 1882 (41,24 %) 201 (41,35 %) 

3 Гіпокомфортний  1205 (26,42 %) 128 (26,37 %) 

 

Комфортні райони найбільш сприятливі для проживання людей. На їх 

території фактори, які істотно утруднюють працю, побут і відпочинок 

людей, відсутні або не мають істотного значення. Адаптація населення 

відбувається швидко й без ускладнень. 

Прекомфортні райони (досить сприятливі для проживання населення) 

– території, де негативний вплив природних факторів на здоров'я 

населення проявляється короткочасно й виражений незначно. Він може 

бути усунутий з допомогою звичайних містобудівних, соціально-

економічних і комунально-побутових заходів. Правильно проведені 

санітарно-епідеміологічні й лікувально-профілактичні заходи 

забезпечують високий рівень здоров'я населення. Адаптація населення 

супроводжується помірною напругою організму й завершується швидкою 

компенсацією.  

Гіпокомфортні райони (придатні для осілого заселення прийшлими 

контингентами) – території, у межах яких природні фактори ускладнюють 

нормальні умови праці, побуту й відпочинку населення. Для ліквідації 

впливу негативних факторів середовища на життєдіяльність і здоров'я 
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населення необхідне проведення комплексних заходів.  

Такий розподіл дозволить дослідити особливості екологічного впливу 

на процес формування здоров’я та довголіття.  

Отримані показники порівнювали із 297 особами віком від 36 до 60 

років, які проживають на цих територіях, що із основна досліджувана 

група, за клініко-генеалогічними даними у родоводах яких не було 

довгожителів та були здоровими, в подальшому – група порівняння. 

 

2.2. Анкетування довгожителів Івано-Франківської області 

Для подальшого дослідження 486 довгожителів та 297 осіб з 

групи порівняння були використані анкети, які 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 (додаток А).  

Бажаним цільовим рівнем АТ вважали його значення менше 140/90 

мм рт. ст. Згідно цих рекомендацій у дослідження включені пацієнти з АГ 

ІІ стадії. 

 Наступним було опрацювання інформації зібраної у 486 

довгожителя за допомогою більш детальних анкет – опитувальників, які 

включали 49 запитань, поділених на наступні блоки: соціально-

психологічний стан, спосіб життя та стан здоров’я довгожителів. Вплив 

різних чинників на формування довголіття порівнювали в двох 

досліджуваних групах: довгожителі та особи групи порівняння. Зразок 

анкети-опитувальника додається (додаток Б).  

Для оцінки ризику якісних чинників, враховуючи, що проведене 

дослідження за дизайном відноситься до аналітичних ретроспективних 

(типу «випадок-контроль») [15, 16, 170], використали методику розрахунку 

показника відношення шансів (Odds Ratio, OR) [13]:  
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cb

da
OR




                                               (2.1), 

де a – кількість осіб основної групи, у яких в ретроспективі був 

досліджуваний чинник; b – кількість осіб основної групи, у яких не було 

досліджуваного чинника; c - кількість осіб групи порівняння, у яких був 

досліджуваний чинник; d - кількість осіб групи порівняння, у яких не було 

досліджуваного чинника.   

Для встановлення 95 % довірчого інтервалу (95% СІ) розраховували 

похибку показника (mо) відношення шансів за формулою [12, 13]: 

dcba
ORm

1111
0                           (2.2)      

Нижню і верхню границю довірчого інтервалу визначали за 

формулою [15, 16, 170]: 

0
96,1)ln( mORCI                           (2.3)         

Якщо 95% СІ містив одиницю, то вплив досліджуваного чинника 

розцінювався як несуттєвий [15, 16, 170]. При OR, меншому від одиниці, 

результати представляли показником зниження відношення шансів (Odds 

Ratio Reduction): 

                                  ORR=1/OR                                                     (2.4)               

Оцінка достовірності та перевірка нульової гіпотези про відсутність 

впливу досліджуваного чинника на результат проводилась шляхом 

розрахунку критерію хі-квадрат та співставлення його з табличним 

значенням, для відповідного числа ступенів свободи. 

Аналіз отриманих результатів та інтерпретація даних були здійснені 

при співпраці із кафедрою соціальної медицини, організації охорони 

здоров’я та медичного правознавства ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» під керівництвом завідувача 

кафедри,  доктора медичних наук, професора Децик О. З.  
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     2.3. Загальна характеристика обстежених довгожителів          

Вік 486 довгожителів Прикарпаття становив від 90 до 102 років 

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

чоловіки і 322 (66,26 %) жінки (табл.2.2). 

Таблиця 2.2 

Розподіл обстежених довгожителів за віком і статтю 

 

Вік, 

роки 

 

Всього 

(n=486) 

І група, 

n=146 

ІІ група, 

n=117 

ІІІ група, 

n=93 

IV група, 

n=130 

Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж 

n % n n n n n n n n 

Всього 486 100,0 52 94 39 78 30 63 43 87 

90-95 

 

379 77,98 39 69 30 51 24 45 41 80 

>95 

 

102 20,99 12 23 8 27 5 18 2 7 

>100 

 

5 1,03 1 2 1 - 1 - - - 

 

Обстеження проводились на базі терапевтичного відділення № 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. 

Обстежені 486 довгожителів були розділені на групи залежно від 

наявності в них есенціальної артеріальної гіпертензії  та остеоартрозу: І 

група включала 146 (30,04 %) довгожителів, у яких було діагностовано 

АГ і ОА, ІІ група – 117 (24,07 %) довгожителів, у яких було 

діагностовано АГ, ІІІ група – 93 (19,14 %) довгожителів, у яких було 
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діагностовано ОА, IV група – 130 (26,75 %) довгожителів, у яких не 

було діагностовано АГ і ОА 

З метою порівняння отриманих результатів та можливості 

обґрунтування висновків, нами було обстежено 297 осіб віком від 36 до 60 

років середнім віком (49,5±3,8 років), серед яких було 102 (34,34 %) 

чоловіки і 195 (65,66 %) жінок, які проживають на цих територіях, за 

клініко-генеалогічними даними у родоводах, яких не було довгожителів, у 

них не було виявлено АГ та ОА та інших захворювань у фазі загострення 

чи декомпенсації (група порівняння). 

Діагноз АГ встановлювали на основі Наказу МОЗ України від 

24.05.2012 № 384 «Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги 

при артеріальній гіпертензії» [237], рекомендацій Українського товариства 

кардіологів з профілактики та лікування АГ [237], Європейського 

товариства артеріальної гіпертензії та Європейського товариства 

кардіології (ESH/ESC, 2013) [360] після ретельного клініко-

інструментального обстеження, консультації кардіолога і був 

верифікований в умовах стаціонару зі застосуванням додаткових методів 

дослідження, що дозволило виключити симптоматичну артеріальну 

гіпертензію.  

Остеоартроз діагностували згідно з критеріями Американської 

колегії ревматологів  [11] та критеріїв Європейських рекомендацій 

(ESCEO, 2014) на основі клінічних й рентгенологічних змін та 

консультації ревматолога. 

Хронічна серцева недостатність (ХСН) встановлювали згідно з 

Рекомендацій з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності 

Асоціації кардіологів України та Української асоціації фахівців із серцевої 

недостатності (2013).  

Тривалість АГ складала від 10 до 35 років, у середньому (17,2±6,9) 
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років, тривалість ОА – від  15 до 38 років, у середньому (29,4±8,1) років. 

Критеріями виключення були: наявність будь-яких генетично 

детермінованих захворювань, вроджених аномалій розвитку, 

онкопатології, лімфопроліферативних захворювань, соматичні 

захворювання в 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 обстежень. 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-ти 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 допомоги при артеріальній гіпертензії» для підрахунку 

швидкості клубочкової фільтрації використовували формулу Cokroft-Gault 

(2.5):  

ШКФ (мл/хв.) =[140 — вік (роки)] × маса тіла (кг)×0,85(для жінок)  

Креатинін (мкмоль/л)×0,81                                                              (2.5) 
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2.4. Дослідження спадкової складової артеріальної гіпертензії, 

остеоартрозу та довголіття у довгожителів клініко-генеалогічним 

методом 

Для розвитку будь-якої мультифактоторної патології (артеріальної 

гіпертензії та остеоартрозу) необхідними є поєднання трьох складових 

чинників: спадкового, зовнішнього та стохастичного. Для виявлення 

спадкової схильності до АГ та ОА були вивчені особливості родоводів 486 

довгожителів чотирьох досліджуваних груп 

Клініко-генеалогічний метод – це метод вивчення родоводів, за 

допомогою якого простежується розподіл хвороби (ознаки) в сім'ї або в 

роду із зазначенням типу родинних зв'язків між членами родоводу [41, 42, 

409].  

Клініко-генеалогічний метод широко застосовується при вирішенні 

теоретичних проблем і прикладних завдань. Так до нього прибігають: 

1) при встановленні спадкового характеру ознаки; 

2) при визначенні типу успадкування ознаки або захворювання; 

3) для оцінки пенетрантности гена; 

4) при аналізі зчеплення генів і картування хромосом; 

5) при вивченні інтенсивності мутаційного процесу; 

6) при розшифрування механізмів взаємодії генів.  

Особливе значення клініко-генеалогічний метод набуває при медико-

генетичному консультуванні. У деяких випадках він є єдиним методом, за 

допомогою якого можна: 

- з'ясувати природу захворювання; 

- визначити тип спадкування патології в сім'ї; 

- провести диференціальну діагностику спадкових хвороб; 

- оцінити прогноз захворювання; 

- розрахувати ризик народження хворих нащадків; 

- вибрати адекватні та виправдані методи допологової діагностики, 
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лікування та профілактики, реабілітації та адаптації. 

При складанні та аналізі родоводів ми притримувались правил та 

рекомендацій Бочкова Н. П. [41, 42]. 

Проведення клініко-генеалогічного методу здійснюється в два етапи. 

Це насамперед складання родоводу і його графічне зображення, потім 

генетичний аналіз отриманих даних. Складання родоводу починається зі 

збору відомостей про сім'ю, і насамперед зі збору відомостей про пробанда 

- індивіда, який є предметом інтересу дослідника. У графічному 

зображенні родоводу пробанд відзначається відповідним знаком і 

стрілкою, яка йде знизу вгору і зліва направо. Діти однієї батьківської пари 

(брати і сестри) називаються сибсами. Якщо сибси мають тільки одного 

загального батька, вони називаються півсибсами. Розрізняють 

єдиноутробних (загальна мати) і однокровних (загальний батько) сибсів. 

Сім'єю у вузькому сенсі називають батьківську пару та їхніх дітей (ядерна 

сім'я), але іноді і більш широке коло кровних родичів. В останньому 

випадку використовується термін «рід». 

Клініко-генеалогічний метод може вивчати як одну, так і декільк 

захворювань (ознак). Залежно від мети дослідження родовід може бути 

повний або обмежений: він може відображати або клінічні ознаки, або 

генетичний статус членів родоводу. У будь-якому випадку рекомендовано 

найбільш повне складання родоводу по висхідному, низхідному і бічним 

напрямками. Чим більше поколінь описані в родоводі, тим більш 

достовірнішу інформацію отримаємо при аналізі. Для уточнення 

відомостей залучаються різного роду медична документація,  результати 

додаткових досліджень. Чим більше глибина і широта генеалогічного 

пошуку, тим цінніше і надійніше отримана інформація. 

У деяких випадках для відображення в родоводі різних захворювань 

використовують розрізняються види штрихування елементів. Графічне 

зображення родоводу доповнюється обов'язковими розділами: «Умовні 



113 

 

позначення» і «Легенда родоводу». Умовні позначення - це перелік 

символів, використаних при графічному представленні родоводу. Як 

правило, застосовують стандартні значки-символи. Проте залежно від 

завдань, цілей і особливостей родоводів упорядник має право 

використовувати оригінальні (власні) позначення з обов'язковим їх 

поясненням, щоб виключити можливість неправильних тлумачень даних. 

«Легенда родоводу» - це інформація про членів родоводу з докладним 

викладом будь-яких, але обов'язково істотних для аналізу відомостей. 

Покоління позначаються римськими цифрами зверху вниз, зазвичай 

вони ставляться ліворуч від родоводу. Останнє покоління предків, по 

якому зібрано інформацію, позначається як I покоління. Арабськими 

цифрами нумеруються всі елементи одного покоління (весь ряд) зліва 

направо, послідовно. Брати і сестри розташовуються в родоводі в порядку 

народження. Таким чином, кожен член родоводу має свої координати. 

Всі особи одного покоління повинні розташовуватися в одній 

горизонтальній площині. «Підвішування» символів між рядами поколінь є 

грубою помилкою. Якщо родовід обширний, то покоління можна 

розташовувати не горизонтальними рядами, а концентричними колами.  

Основною метою вивчення генеалогічних даних є встановлення 

генетичних закономірностей, пов'язаних з аналізованих захворюванням 

або ознакою. 

У кожному родоводі  проаналізовано членів трьох – п’яти поколінь на 

предмет виявлення досліджуваної ознаки (довголіття) серед близьких і 

далеких, прямих і опосередкованих родичів. Детально опрацьовано 

результати прояву ознак тривалості життя у родичів І – ІV ступенів 

споріднення. Родоводи складали за загально прийнятою методикою з 

використанням стандартних символів [41, 42]. Родоводи вивчали за 

вертикаллю (від покоління до покоління) та за горизонталлю (в межах 

окремих поколінь). 
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Для виявлення спадкового характеру ознаки (хвороби) і 

встановлення типу успадкування використовуються різні методи 

статистичної обробки отриманих даних. Оскільки для спорадичних або 

ізольованих випадків прояву ознаки з вираженою генетичною 

гетерогенністю, оцінити ймовірність довголіття дуже тяжко,  застосована 

формула Вайнберга (2.6), яка враховує всі можливі способи спадкової 

передачі ознаки в сім’ї: 

                                      SF = R – N                                         (2.6)   

                                               T - N 

                                    =   SF  (1 - SF) 

                                                   T - N 

                                     t = ^SF – SF , 

                                                   

де  SF – визначена сегрегаційна частота; 

       R – загальне число хворих у вибірці; 

      N – число сімей (відповідає числу пробандів); 

      T – загальне число сибсів у вибірці; 

       ^SF – теоретично очікувана сегрегаційна частота для даного 

шлюбу; 

       – стандартне відхилення. 

Якщо t > 2,58 – спадкова обтяженість відсутня.  

 

 

Аналіз отриманих результатів та інтерпретація даних клініко-

генеалогічного дослідження були здійснені на базі акредитованої 

генетичної лабораторії кафедри медичної біології і медичної генетики 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» (зав. 
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кафедри, доктор медичних наук, професор Ковальчук Л. Є.). 

 

2.5. Метод дослідження асоціацій антигенів груп крові систем 

АВ0 і резус (Rh) 

Для аналізу залежності прояву АГ, ОА та довголіття у довгожителів 

від антигенів груп крові системи АВ0 і резус (Rh) проведено дослідження 

розподілу цих антигенів у 486 довгожителів.  

Вивчення асоціацій антигенів груп крові системи АВ0 і резус (Rh) у 

довгожителів із АГ, ОА було проведено завдяки розподілу досліджуваних 

на чотири групи. Дані клінічні діагнози та групи крові були виставлені або 

підтверджені лікарями згідно місця проживання. 

Отримані показники аналізували із 220 особами групи порівняння. 

У вищезгаданих вибірках порівнювали частоти двох ознак, 

наприклад А проти 0 або А+В+АВ проти 0, за формулою (2.7) :  

(2.7)   

                       Х =   А довгожителі  0 особи групи порівняння                                               

                                 0 довгожителі   А особи групи порівняння 

 

Якщо відношення А/0 було однаковим у двох вибірках – асоціація 

відсутня. Значення Х дорівнювало 1 за відсутності відмінностей між 

порівнювальними групами осіб. За наявності асоціації значення Х було 

більше або менше 1, при цьому ступінь підвищення характеризував 

величину ймовірності [132, 133, 134, 412].  

Аналіз отриманих результатів та інтерпретація даних дослідження 

асоціацій антигенів груп крові систем АВ0 і резус (Rh) із АГ, ОА та 

довголіттям у довгожителів Прикарпаття були 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.). 
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2.6. Метод метафазного аналізу каріотипу 

Однією з найважливіших генетичних характеристик людини є 

каріотип. Каріотип – це сукупність ознак хромосомного набору: форма 

хромосом, їх кількість, розміри, характерні для кожного виду. Хромосоми 

– структурні елементи ядра клітини, ДНК, що містить, в якій знаходиться 

спадкова інформація організму. Каріотип диплоїдних клітин складається з 

2 гаплоїдних наборів хромосом (геномів), отриманих від кожного із 

батьків; кожна хромосома такого набору має гомолог з іншого набору. В 

процесі дослідження хромосомного набору (каріотипу) визначаються 

зміни в кількісному складі і виявляються порушення структур (якість) 

хромосом. Геном кожної людини в нормі складається з 46 хромосом (23 

пари). 44 хромосоми є аутосомними і відповідають за передачу спадкових 

ознак в роду (колір волосся, будова вух, гострота зору і спадкової 

схильності до захворювань). Остання, 23-а пара представлена статевими 

хромосомами, які і визначають каріотип жінки 46, ХХ і чоловіка 46, ХУ. 

Для дослідження особливостей каріотипу при захворюваннях на АГ 

та ОА в 264 довгожителів були створено вибірки з урахуванням стану 

здоров’я довгожителів, аналогічні вищеописаним у попередніх 

дослідженнях (табл. 2.2).  

Таблиця 2.2  

Розподіл довгожителів Івано-Франківської області при 

вивченні стану спадкового аппарату згідно захворювань на 

артеріальну гіпертензію і остеоартроз 

Досліджувані групи Кількість довгожителів 

у групі (n=264) 

Перша група (довгожителі хворі на АГ і ОА) n=83 

Друга група (довгожителі хворі на АГ) n=76 
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Продовження табл. 2.2 

Третя група (довгожителі хворі на ОА)  n=49 

Четверта група (здорові довгожителі) n=56 

 

Окрім цього проведено дослідження особливостей стану 

хромосомного апарату довгожителів залежно від екологічних умов 

проживання. Як раніше описано у розділі 2.1,  розподіл досліджуваних осіб 

представлений у табл. 2.3. Групу порівняння склали 218 осіб. 

 

Таблиця 2.3 

Розподіл досліджуваних осіб, яким проводився метафазний 

аналіз залежності від умов проживання 

Досліджувані 

групи 

Типи районів 

Комфортний, 

n=137 

Прекомфортний, 

n=196 

Гіпокомфортний, 

n=149 

Основна, n=264 75 107 82 

Порівняльна, 

n=218 

62 89 67 

 

Як видно із таблиці 2.3, наявність групи порівняння, які проживають 

на цих екологічних територіях, що і досліджувані основної групи, дала 

змогу вивчити особливості впливу екологічного фактору на цитогенетичне 

здороов’я при формуванні довголіття.   

Проведення цитогенетичного аналізу довгожителів та людей з групи 

порівняння базувалось на дослідженні каріотипу лімфоцитів периферійної 

крові. Забір 2 мл периферійної венозної крові проводився стерильними 

шприцами з додаванням 0,01 мл розчину гепарину. Матеріал поміщали в 
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сумку-термос (t=5-7 
o
C) та протягом 1-2 год доставляли до акредитованої 

генетичної лабораторії ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет».  

Культивування лімфоцитів та приготування препаратів хромосом 

проводилося за допомогою реактивів GIPCO. В стерильні флакони 

розливали по 5 мл поживного середовища PB-MAX та по 0,6 мл крові. 

Після попереднього акуратного перемішування, поміщали в термостат 

(t=37 
o
C) на 70 год. 

Потім додавали по 0,3 мл розчину колхіцину при концентрації 10 

мкг/мл. Через 2-2,5 год суміш центрифугували та видаляли надосадову 

рідину. До осаду доливали гіпотонічний розчин на 15 хв. Після повторного 

центрифугування та видалення надосадової рідини додавали попередньо 

приготовлену фіксуючу суміш (етиловий спирт з крижаною оцтовою 

кислотою 3:1) на 10 хв. Останній етап повторювали до отримання прозорої 

надосадової рідини. Осад розкапували на попередньо підготовлені 

предметні скельця по 3-4 краплі по всій довжині. Після висушування 

препарати фарбували. Фарбування  препаратів проводили за допомогою 

суміші 0,07 М фосфатного буфера з рН 6,8, етанола та фарби Гімза, яку 

наносили на скло у кількості  1-1,5 мл. За необхідності додавали 0,5-0,7 мл 

0,025 % розчину трипсину. 

Аналізували метафазні пластинки з добрим розкидом хромосом. Від 

кожної людини проаналізовано не менше 30 метафазних пластинок.  

Для визначення імуноцитогенетичного статусу організму 

підраховували частоту асоціацій акроцентричних хромосом, структурних і 

кількісних хромосомних аберацій  за критеріями, розробленими                

О. К. Фроловим і співавт. (2003). При оцінці ААХ враховували відсутність 

накладання акроцентричних хромосом, орієнтацію коротких плечей і 

відстань між акроцентриками без урахування супутників, яка не 

перевищувала розміру довгого плеча хромосоми з групи G. Вираховували 
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асоціативний індекс, як співвідношення кількості клітин з асоціаціями до 

загальної кількості проаналізованих клітин, у перерахунку на 100 %. Також 

визначали середне число ААХ  в одній клітині та середнє число хромосом 

в одній асоціації. Частоту та типи ХА визначали згідно рекомендацій, 

затверджених МОЗ України [93]. Вивчали всі аберації хроматидного  

(одиночні фрагменти, хроматидні обміни) та хромосомного (ацентрики, 

дицентрики, центричні кільця, аномальні моноцентрики) типів. Окрім 

загальної частоти аберацій, вивчали кількість аберацій на одну клітину на 

оптико-електронному комплексі «Метаскан-2».  

Аналіз отриманих результатів та інтерпретація даних дослідження 

особливостей каріотипу в вищезазначених вибірках були здійснені на базі 

акредитованої генетичної лабораторії кафедри медичної біології і медичної 

генетики ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 

(завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Ковальчук Л. Є.) 

 

 2.7. Методи цитологічного, морфоденситометричного та 

електронно-мікроскопічного дослідження соматичних клітин 

Функціональний стан активності генотипу досліджено у різних 

соматичних клітинах за показниками каріограми інтерфазних ядер: 

епітеліоцитах слизової оболонки ротової порожнини, лімфоцитах та 

нейтрофільних гранулоцитах периферійної крові в акредитованій 

генетичній лабораторії кафедри медичної біології і медичної генетики 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет». Було 

досліджено препарати епітеліоцитів СОРП у 332 довгожителя та в 199 осіб 

групи порівняння. Аналіз показників ЛПК і НГПК був проведений у 264 

довгожителів Прикарпаття (досліджувана група) та 218 осіб групи 

порівняння. 

Епітеліоцити СОРП отримували шляхом букального зішкрібу із 

внутрішньої поверхні щоки [213]. Оскільки найбільша насиченість РНК 



120 

 

ядерець відмічається в клітинах базального і шипуватого шарів, на відміну 

від поверхневого, клітини останнього в мазку не враховувалися. 

Повторного взяття зіскобу не допускали, щоб не потрапляли клітини 

глибших шарів, які мають ознаки недиференційованих епітеліоцитів. Забір 

матеріалу здійснювали з внутрішньої сторони правої і лівої щоки за 

допомогою стерильного шпателя, з наступним нанесенням на предметне 

скло. Тканину рівномірно розподіляли, щоб мазок не був надто щільним і 

щоб уникнути нашарувань. Фіксацію проводили у суміші Карнуа (метанол: 

льодяна оцтова кислота – 3:1) протягом 3-5 хв. Останню готували ex 

tempore з попередньо охолоджених компонентів. Всі препарати фарбували 

ацетоорсеїном та за Фьольгеном у модифікації, яка дозволяє провести 

диференційне фарбування ДНК ядра і РНК ядерець – основних 

компонентів клітини. Це забезпечило якісну ідентифікацію структур 

цитоплазми і цитолеми при наступному аналізі  [раціоналізаторська 

пропозиція №30/2319, 1997].  Вивчали ті мазки, які містили клітини 

середнього шару епітелію з великими ядрами та ядерцями, насиченими 

РНК, Для ідентифікації останніх препарати дофарбовували метиленовим 

синім.  

Оцінку ФСГ нейтрофілів проводили на мазках периферійної крові, 

зафарбованих за Фьольгеном [215, 265,].  

Аналіз показників ЛПК здійснювали на препаратах виготовлених для 

метафазного аналізу каріотипу. Велика частка лімфоцитів не перебувала в 

мітозі, що дало змогу оцінити їх ФСГ в інтерфазі. У зазначених популяціях 

клітин вираховували такі цитологічні показники: 1) індекс хроматизації – 

відношення кількості клітин, в ядрах яких переважав еухроматин, до 

кількості клітин, ядра яких містили більше гетерохроматину; 2) статевий 

хроматин –  відсоток клітин з гетеропікнотичною Х-хромосомою; 3) 

ядерцевий індекс – відсоток клітин з ядерцем; 4) індекс морфологічно 

змінених ядер  –  відсоток клітин з патологічними змінами каріоплазми 
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і/або каріолеми. В кожному препараті вивчали 200-500 ядровмісних клітин. 

У доповнення до метафазного аналізу для оцінки порушень 

використано також мікроядерний тест. Забір матеріалу та виготовлення 

препаратів проводили за вищеописаними методиками. Аналізували не 

менше 500 клітин від кожної людини. Визначали частоту клітин з 

мікроядрами (МЯ), враховували також їх кількість і структуру. 

Матеріалом для денситометричних характеристик інтерфазних ядер 

слугували препарати епітеліальних клітин СОРП. Особливості забору 

матеріалу та виготовлення препаратів описані вище. Хроматин ядер і його 

зміни вивчені за допомогою напівавтоматичного аналізатора зображень на 

базі програмного забезпечення Image Tool for Windows (v 3.0). Перевага 

даного методу полягає у можливості комбінованої оцінки морфометричних 

(площа, периметр), спектрометричних (оптична та інтегральна щільність) 

даних із аналізом мікроанатомії окремих хроматинових блоків і функції 

хроматину одночасно.  

Аналіз та інтерпретація отриманих денситометричних результатів 

здійснювалась за підтримки доцента кафедри патоморфології і судової 

медицини ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» Багрієм М. М. 

Електронно-мікроскопічне дослідження проведено у 25 

довгожителів на базі електронномікроскопічної лабораторії кафедри 

анатомії людини ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» за технічної підтримки доцента Перцович В. М.  

Забір та фіксація матеріалу для електронномікроскопічного 

дослідження проводитили за загальноприйнятими правилами. Аналіз 

проводили в електронному мікроскопі ПЕМ-100К «Україна» при 

збільшенні від 3 до 20 тисяч разів при прискорюючій напрузі 75,80,100 кВ 

з наступною фотозйомкою. 
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2.8. Молекулярно-генетичний метод визначення поліморфізму 

генів ІІ фази детоксикації ксенобіотиків 

Визначення частоти поліморфних варіантів делецій генів ІІ фази 

біотрансформації ксенобіотиків GSTT1 і GSTM1 у 166 довгожителів 

проводили в молекулярно-генетичній лабораторії кафедри медичної та 

лабораторної генетики НМАПО ім. П. Л. Шупика (завідувач кафедри, 

професор, член-кореспондент АМН України Горовенко Н. Г.). 

Поліморфізм генів глутатіон-S-трансфераз GSTT1 та GSTM1 визначали за 

допомогою методу мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції з 

детекцією в 1,5 % агарозному гелі. Послідовності праймерів для  

виявлення делеційних варіантів генів GSTT1 та  GSTM1 та умови 

ампліфікації застосовували відповідно до протоколу [320].  

З метою вивчення особливостей поліморфізму генів глутатіон-S-

трансфераз GSTT1 та GSTM1 у довгожителів із АГ і ОА їх розділено на 

чотири групи, аналогічно як і в попередніх дослідженнях. Першу групу 

склали 53 довгожителів хворих на АГ з другою стадією і другим ступенем 

та на ОА (ІІ стадія), другу – 41довгожителів хворих на АГ з другою 

стадією і другим ступенем без ОА, третю – 34 довгожителів хворих на ОА 

(ІІ стадія) і без АГ та  четверту – 38 довгожителів відносно здорові (без 

наявних захворювань). Дані клінічні діагнози та групи крові були 

виставлені лікарями згідно місця проживання. 

Вивчення взаємозв’язків поліморфних генів глутатіон-S-трансфераз 

GSTT1 та GSTM1 і тривалості життя в популяції довгожителів Прикарпаття 

було можливим при співставлені отриманих результатів із такими у 169 

осіб групи порівняння, які за клініко-генеалогічним аналізом не мали 

довгожителів у родоводах. Окрім цього, дані дві досліджувані вибірки 

було розділено на три групи за умовами проживання (табл. 2.4). 
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Таблиця 2.4  

Розподіл довгожителів Івано-Франківської області згідно 

природних умов проживання, в яких проводилось молекулярно-

генетичне обстеження генів GSTT1 та GSTM1 

№ Тип району Кількість 

довгожителів, n=166 

Порівняльна 

група, n=169 

1 Комфортий, n=85 50 35 

2 Прекомфортний, 

n=138 

61 77 

3 Гіпокомфортний, 

n=112 

55 57 

4 Разом 166 169 

 

Аналіз отриманих результатів молекулярно-генетичних досліджень 

здійснювалась за підтримки доцента кафедри медичної та лабораторної 

генетики НМАПО ім. П. Л. Шупика Подольською С. В. 

 

2.9.  Біохімічні методи дослідження активності ферментів 

глутатіонової системи та окиснювальної модифікації білків 

Функціональний стан ферментативної системи детоксикації 

ксенобіотиків та антиоксидатного захисту вивчали за показниками 

сироватки крові 60 довгожителів (основна група) та 30 осіб, групи 

порівняння. Забір матеріалу проводився стерильними шприцами з 

додаванням 0,01 мл розчину гепарину. Суміш поміщали в сумку-термос 

(t=5-7 
o
C) та доставляли до акредитованої  біохімічної лабораторії ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет» кафедри 

біологічної та медичної хімії ім. академіка Бабенка Г. О.  

Активність ферменту глутатіон-S-трансферази (GST) оцінювали за 

швидкістю утворення глутатіон-S-кон'югатів між відновленим глутатіоном 
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і 1-хлор-2,4-динітробензолом. Активність глутатіонредуктази (GRD) 

визначали за швидкістю зміни оптичної щільності при 340 нм, 

обумовленого окисленням НАДФ • Н [231], глутатіонпероксидази (GPO) – 

з реакції взаємодії відновленого глутатіону з гідроперекисом трет-бутилу.  

Продукти окисної модифікації білків (ОМБ) у сироватці крові 

досліджували за методом О. Ю. Дубініної [83], 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» (завідувач 

кафедри біологічної та медичної хімії ім. академіка Бабенка Г. О., 

професор Ерстенюк Г. М.). 

 

 2.10. Методи статистично-комп’ютерної обробки результатів 

дослідження 

Відповідно до структури роботи використано елементи типологічної 

вибірки (стратифікаційної рандомізації). При проведенні статистичної 

обробки використовували параметричні і непараметричні методи аналізу: 

обчислювали середню арифметичну величину (М), середнє квадратичне 

відхилення (σ), середню похибку (τ), вірогідність різниць результатів 

дослідження (р). Поряд з одномірною статистикою проводили 

двовибірковий (t критерій Стьюдента), кореляційний аналізи (критерій 

Спірмена). Для статистичного аналізу отриманих даних використовували 

стандартні критерії 2 та Фішера – Ірвіна за допомогою електронних 
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таблиць MS Excel. Розрахункові формули робочого листа Excel були 

запрограмовані згідно рекомендацій Бабича П. Н. та співавт. [15, 16]. 

Співвідношення шансів (Odds Ratio (OR)) та довірчі інтервали 

розраховували з використанням методики С. Н. Лапача і співавт. [170].  

Для виявлення вагомості впливу кількісних чинників, враховуючи їх 

достатньо велику кількість (29 позицій) обрано методику 

багатофакторного аналізу, який здійснювався з використанням 

можливостей програми статистичного аналізу Statistica (v.10). 

З метою вибору адекватних методів описання центральної тенденції 

досліджуваних ознак та порівняльного аналізу достовірності їх різниці у 

двох групах (довгожителів і контрольній) всі варіаційні ряди оцінили на 

тип розподілу даних за методом Колмогорова-Смірнова [12]. Центральну 

тенденцію (типові дані) тих ознак, які відповідали закону нормального 

розподілу, представляли інтервалом М±ϭ(m), де М – середнє арифметичне, 

ϭ – середнє квадратичне (стандартне) відхилення, m – стандартна похибка 

середнього арифметичного, і для подальшої статистичної обробки, зокрема 

порівняльного аналізу для незалежних сукупностей, обирали методи 

параметричної статистики (t-тест Ст’юдента). Центральну тенденцію тих 

ознак, які не відповідали закону нормального розподілу, представляли 

інтервалом Ме (LQ;UQ), де Ме – медіана (50 процентіль), LQ – нижній 

квартіль (25 процентіль),  UQ – верхній квартіль (75 процентіль), а для 

перевірки нульової гіпотези щодо відмінностей між порівнюваними 

незалежними групами –  непараметричний U-критерій Манна-Вітні.  

Аналіз отриманих результатів із застосуванням вищеперерахованих 

методик здійснено за консультативної допомоги завідувача кафедри 

соціальної медицини, ООЗ і медичного правознавства ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет», професора, доктора 

медичних наук Децик О. З. 
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2.11. Забезпечення вимог біоетики 

Об’єм та методи досліджень роботи не суперечать основним 

принципам Хельсінської декларації по біометричним Хельсінкської 

декларації по біомедичних дослідженнях (1974), адаптованої на 41-й 

Міжнародній асамблеї у Гонконзі (вересень, 1989 р.), в яких людина 

виступає їх об’єктом. Під час проведення дослідження було дотримання 

таких базисних принципів як повага особистості, інформованість пацієнта, 

оцінка ризику шкоди та користі. Було збережено етичні принципи по 

відношенню до людей, які виступають суб’єктами обстеження, викладені у 

Белмонтській доповіді (18.04.1979р.). Дотримання у науковому 

дослідження біоетичних вимог підтверджено експертним висновком 

комісії з питань етики ДВНЗ «Івано-Франківської національний медичний 

університет» (протокол № 89/16 від 28.04.2016 року). 

Відповідність номенклатурних параметрів і засобів вимірювання 

вимогам стандартів ДСТУ при проведені дослідження підтверджені 

експертним заключенням головним метрологом ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет».  
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ: СТАН ЗДОРОВ’Я, ТРИВАЛІСТЬ 

ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ, СПОСОБУ ЖИТТЯ, СПАДКОВОЇ 

СХИЛЬНОСТІ В ЇХНЬОМУ ФОРМУВАННІ  

 

3.1.  Основні демографічні показники та динаміка стану здоров’я 

населення Прикарпаття за період із 1998 по 2014 рр. у контексті 

серцево-судинної патології 

Скорочення чисельності населення України за останні 20 років 

майже на 7 млн. осіб, а за прогнозами фахівців світового банку до 2025 

року відбудеться зменшення ще на 24,0 %,  домінування хвороб системи 

кровообігу серед причин смерті (в 2012 році 65,8 % від загалу померлих) 

зумовило необхідність дослідження демографічної ситуації в Івано-

Франківській області. 

Стан здоров'я населення Прикарпаття характеризується значною 

поширеністю хронічних хвороб та соціально небезпечних захворювань. 

При цьому, високими залишаються рівні інвалідності та смертності при 

короткій середній тривалості життя.  

Аналізом основних демографічних показників за 1995–2005 роки 

встановлено, що загальна кількість населення на Прикарпатті в 2005 році 

становила 1 млн 386,22 тис осіб, з них розподіл за віковими категоріями 

був наступним: 1) 246,3 тис належали до молодшого за працездатний вік, 

2) 936,20 тис було працездатного віку і 3) 203,71 тис – старших за 

працездатний вік (табл. 3.1). 



  

Таблиця  3.1 

Розподіл населення Івано-Франківській області за віком 

Роки 

досліджень 

Загальна 

кількість осіб 

Вікові групи 

0-14 років 15-24 років 25-44 років 45-64 років 65 і понад років 

1995 1439059 332307 209277 413034 306728 177713 

1996 1434937 326748 209521 412517 304809 181342 

1997 1430336 320448 209257 412993 301438 186200 

1998 1424683 311302 210680 414341 297952 190408 

1999 1418278 300676 213271 413777 297325 193229 

2000 1412655 291185 215945 411795 297678 196052 

2001 1406129 280253 219018 409890 297837 199131 

2002 1400933 269779 222645 407799 300307 200403 

2003 1395096 260706 224088 404320 304596 201386 

2004 1390890 253383 225233 400702 310090 201482 

2005 1386221 246303 224891 398173 313144 203710 

 1
2
8
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Як видно з даних таблиці 3.1, за досліджуваний період кількість 

населення в Івано-Франківській області зменшилась на 52 838 осіб, тобто на 

3,67 %. 

Цікавим є той факт, що зафіксовано взаємозалежність між зменшенням 

загальної кількості населення області та зменшенням кількості осіб від 0 до 

14 років та 25 – 44 років. На противагу, зросла частка людей похилого віку. 

Отже, існує тенденція до старіння популяції населення Івано-Франківської 

області. 

Встановлено, що загальна кількість населення Івано-Франківської 

області в 2005 році становила 1 млн 386,22 тис осіб, з них 4564 довгожителів. 

Серед усіх довгожителів було 1089 (23,87 %) чоловіків та 3475 (76,13 %) 

жінок (рис. 3.1). 

Чоловіки Жінки

 

Рис. 3.1. Гендерний розподіл довгожителів Івано-Франківської області. 
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Порівняльний аналіз кількості цих осіб у різних районах області 

засвідчив їх перевагу в Коломийському та Калуському районах, відповідно  

568 та 503 довгожителі (табл. 3.2). Найменше таких людей зареєстровано у 

Верховинському та Богородчанському районах.  

Таблиця 3.2                    

Розподіл довгожителів  Івано-Франківській області залежно від місця 

проживання на час початку дослідження (2005 рік) 

 

п/п Район  Кількість довгожителів, (%) 

місто (n=1333) Село (n=3231) 

1.  м. Івано-Франківськ 320 (96,38 %) 12 (3,62%) 

2.  Богородчанський 4 (2,1 %) 185 (97,9 %) 

3.  Верховинський 8 (7,4 %) 100 (92,6 %) 

4.  Галицький 43 (18,2 %) 193 (81,8 %) 

5.  Городенківський 76 (26,1 %) 215 (73,9 %) 

6.  Долинський 134 (43,4 %) 175 (56,6 %) 

7.  Калуський 221 (43,9 %) 282 (56,1%) 

8.  Коломийський 210 (37,0 %) 358 (63,0 %) 

9.  Косівський 43 (10,1 %) 382 (89,9 %) 

10.  Надвірнянський 104 (31,9 %) 225 (68,1%) 

11.  Рогатинський 36 (11,3 %) 282 (88,7 %) 

12.  Рожнятівський 63 (24,0 %) 199 (76,0 %) 

13.  Снятинський 19 (6,7 %) 256 (93,3%) 

14.  Тисменицький 19 (9,0 %) 191 (91,0 %) 

15.  Тлумацький 33 (16,0 %) 176 (84,0 %) 
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Аналіз розподілу довгожителів відносно місця проживання місто/село 

встановив, що по всіх районах перевага зареєстрованих осіб вибірки 

належить сільським жителям. До міського населення включали жителів 

селищ міського типу. Однак цікавими є показники в місті Івано-Франківськ, 

де 3,62 % довгожителів проживає в п’яти навколишніх 

селах: Вовчинець, Крихівці, Микитинці, Угорники, Хриплин. В Калуському 

та Долинському районах кількість довгожителів, що проживають в місті була 

наближена до такої, що і в селі, (43,9 %/56,1 % та 43,4 %/56,6 %, відповідно). 

В Богородчанському, Снятинському, Верховинському та Тисменицькому 

районах частка осіб, яким 90 років та більше та проживають в містах 

порівняно із такими в сільській місцевості була найменшою відносно інших 

районах області. Вищезгадане співвідношення довгожителів у інших районах 

було в межах 1/3-1/5. 

Однак абсолютні цифри не відображають частки довгожителів серед 

населення області, тому було проведено статистичний аналіз кількості 

довгожителів відносно усієї популяції (табл. 3.3).  

 

 Таблиця 3.3                    

Розподіл популяційної частки довгожителів всіх районів Івано-

Франківської області на час початку дослідження (2005 рік) 

п/п Район  Відносно загальної кількості 

довгожителів, % 

місто село 

1.  м. Івано-Франківськ 7,00 0,26 

2.  Богородчанський 0,08 4,05 

3.  Верховинський 0,16 2,20 

4.  Галицький 0,94 4,20 

5.  Городенківський 1,60 4,75 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C_(%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96_(%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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6.  Долинський 2,93 3,83 

7.  Калуський 4,84 6,18 

8.  Коломийський 4,60 7,84 

9.  Косівський 0,94 8,37 

10.  Надвірнянський 2,28 4,93 

11.  Рогатинський 0,79 6,18 

12.  Рожнятівський 1,38 4,36 

13.  Снятинський 0,42 5,60 

14.  Тисменицький 0,41 4,20 

15.  Тлумацький 0,72 3,85 

 

Цей аналіз підтвердив перевагу довгожителів у Калуському районі    

(0,84 %), який належить до гіпокомфортних умов проживання (хімічно 

забруднених територій). Аналіз важливого компонента для визначення 

впливу чинників довкілля місце проживання довгожителів – місто або 

сільська місцевість в комплесі із розрахунком популяційної частки встановив 

достовірність попередніх розрахунків про перевагу тих, що мешкають на 

урбанізованих територіях.  

Розподіл довгожителів згідно гендерних характеристик по районах 

представлений у таблиці 3.4.  

Таблиця 3.4                  

Гендерний розподіл довгожителів  Івано-Франківській області на час 

початку дослідження (2005 рік) 

п/п Район Кількість довгожителів 

Загалом Жінки % Чоловіки % 

1.  Івано-Франківськ 332 244 73,5 88 26,5 
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2.  Богородчанський 189 157 83 32 17 

3.  Верховинський 108 72 66,7 36 33,3 

4.  Галицький 236 187 79,2 49 20,8 

5.  Городенківський 293 243 82,9 50 17,1 

6.  Долинський 309 233 75,4 76 24,6 

7.  Калуський 503 364 72,4 139 27,6 

8.  Коломийський 568 447 78,7 121 21,3 

9.  Косівський 425 311 73,2 114 26,8 

10.  Надвірнянський 326 229 70,2 97 29,8 

11.  Рогатинський 319 243 76,2 76 23,8 

12.  Рожнятівський 262 203 77,5 59 22,5 

13.  Снятинський 275 222 80,7 53 19,3 

14.  Тисменицький 210 150 71,4 60 28,6 

15.  Тлумацький 209 170 81,3 39 18,7 

 Разом 4564 3475 76,1 1089 23,9 

 

 

Аналізом розподілу довгожителів області за статтю встановлено, що 

більшість з них були жінки, а саме 76,13 %. Така ж тенденція спостерігалась 

у всіх районах (табл. 3.4), де кількість жінок-довгожителів коливалась від 

70,24 % у Надвірнянському районі до 83,06 % в Богородчанському районі. 

Кількість довгожителів-чоловіків була найбільшою у Верховинському районі 

33,34 %. 

Як зазначалось вище, аналізом основних демографічних показників  

встановлено, що загальна кількість населення на Прикарпатті за 20 осттанніх 

років зменшилась на 5,76 % Схожа тенденція зберігалася й у всій Україні.  
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Також, за досліджуваний період зафіксовано позитивну кореляцію між 

зменшенням загальної кількості населення області та зменшенням кількості 

осіб працездатного та старших за працездатний вік. Тому закономірним 

продовженням роботи стало дослідження стану здоров’я населення. 

Одним із негативних індикаторів здоров’я популяції є показник 

смертності населення. Так, цей показник зріс на 21,38 % за досліджуваний 

період (1998-2014 рр). Серед причин смертності традиційно основне місце 

займали хвороби системи кровообігу, що складало 58,2 % населення області 

в 1998 році та 60,9 % в 2007 році. В працездатному віці даний показник 

коливався від 29,9 до 23,3 %, а у населення старше за працездатний вік від 

66,8 до 72,4 %. Детальнішим аналізом встановлено, що лідером рівня 

смертності від окремих нозологічних форм була ішемічна хвороба серця. 

Найменшим у досліджуваному періоді даний показник був у м. Івано-

Франківську та Калуському районі. Найвищим показник реєструвався у м. 

Болехові, Рогатинському, Галицькому, Тлумацькому та Городенківському 

районах, залежно від років дослідження.  

 Наступним показником був рівень захворюваності всього населення 

області. Встановлено, що за досліджуваний період найменше реєстрували 

нових випадків хвороб у Надвірнянському районі та в м. Болехів, а 

найбільше – у місті Івано-Франківську та Рогатинському районах. Серед 

спектру хвороб населення Івано-Франківської області чільне місце зайняли 

хвороби системи кровообігу. Слід відмітити, що з 1998 по 2014 роки їх число 

збільшилося в 2,33 раза (з 22704,9 до 52941,3 на 100 тис. населення). 

Наступним етапом  дослідження було вивчення показників загальної та 

первинної захворюваності на гіпертонічну хворобу, ішемічну хворобу серця, 

у тому числі, стенокардію та гострий інфаркт міокарда серед дорослого 

населення. Так, за досліджуваний період збільшились показники загальної 

захворюваності на ГХ (всі форми) в 2,89 раза, а первинної в 1,89 раза (рис. 

3.2).  
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 Порівнюючи отримані результати з аналогічними по Україні загалом, 

встановлено незначне перевищення досліджуваного показника в 2006 та 2009 

- 2013 роках. Вивчення частоти загальної захворюваності на ГХ по районах 

області показало, що в 1998 році лідерами були м. Болехів та Косівський 

район, де даний показник був 14655,0 та 13096,5 на 100 тис дорослого 

населення, відповідно. Однак, в 2007 році в м. Болехові кількість хворих на 

ГХ була найменшою серед всіх районів Івано-Франківської області. 

Рогатинський та Тлумацький райони мали найвищі показники загальної 

захворюваності на ГХ за останні 7 досліджуваних років.  
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Рис. 3.2. Рівень захворюваності гіпертонічною хворобою на 100 тис. 

дорослого  населення у Івано-Франківській області. 
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Слід відзначити збільшення частоти захворюваності на ГХ по всіх 

районах від 1,86 до 4,69 раза за досліджувані 17 років. Чіткої негативної чи 

позитивної динаміки первинної захворюваності на ГХ по районах не 

виявлено: даний показник коливався залежно від років дослідження. Однак, у 

Галицькому (2005, 2006, 2008 роках) Косівському (2000, 2001, 2002, 2003, 

2009, 2010 роках) та Надвірнянському (2008 – 2014 рр), Снятинському (2011 

– 2014 рр) районах в деяких роках уперше зареєстрованих хворих на ГХ було 

більше, порівняно із такими в інших районах області.  

Показник загальної захворюваності на ІХС серед дорослого населення 

Івано-Франківської області за досліджуваний період коливався від 9780,3 до 

20629,1 випадків на 100 тис населення  – зріс у 2,11 раза (рис. 3. 3).  
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  Рис. 3.3. Рівень захворюваності на ішемічну хворобу серця на 100 тис. 

дорослого  населення у Івано-Франківській області. 
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Найвищою захворюваність на ІХС була: в Городенківському (2008 – 

2012 роки), Тлумацькому (2009, 2010 роки) та Богородчанському (2011, 2013, 

2014 роки) районах. Водночас, лідерами серед первинної захворюваності 

виявилися Долинський (2010 – 2014 роки), Снятинський (2011–2013 роки) та 

Надвірнянський (2008, 2009 роки) райони області. 

Відмічали динаміку зростання показників як загальної, так і первинної 

захворюваності стосовно хронічних форм ІХС, зокрема,  стенокардії (рис. 

3.4): із 2975 до 6126,2 випадків на 100 тис. населення (у 2,06 раза) та з 333 до 

432,3 випадків на 100 тис. населення (у 1,29 раза), відповідно. 
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Рис. 3.4. Рівень захворюваності на стенокардію на 100 тис. дорослого  

населення у Івано-Франківській області. 
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Слід зауважити, що з 2012 року спостерігалося зменшення частоти 

стенокардії: з 6545,7 до 6126,2 випадків на 100 тис населення (в 1,07 раза). 

Найвищим рівень загальної захворюваності на стенокардію був у м. 

Болехів (2008-2013 роки), Городенківському (2008-2010 роки) та 

Тлумацькому (2011, 2012, 2014 роки) районах. Водночас, найвищі показники 

первинної захворюваності даною недугою реєструвалися в Городенківському 

(2008-2011, 2013, 2014 роки) та Рогатинському (2009-2010 роки) районах 

області. 

Упродовж досліджуваного періоду відмічали зростання числа випадків 

гострого інфаркту міокарда (ГІМ) (рис. 3. 5): із 81 до 108,2 на 100 тис. 

населення (в 1,34 раза). Слід зауважити, що за останні 5 років спостерігається 

зменшення захворюваності на дану недугу на 7,7 % (із 117,2 до 108,2 

випадків на 100 тис населення). 
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Рис. 3.5. Рівень захворюваності на гострий інфаркт міокарда на 100 тис. 

дорослого  населення у Івано-Франківській області. 
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Найвищими зазначені показники були в м. Івано-Франківськ  (2008, 

2010-2013 роки), Долинському (2005, 2007 роки) та Рогатинському (2000, 

2004, 2005, 2006, 2009, 2011-2014 роки) районах. 

Наступною за частотою реєстрації захворюваності серед населення 

Прикарпаття були порушення кістково-м’язової системи і сполучної тканини. 

Так, динаміка цього показника зростала до 2010 року, кількість вперше 

зареєстрованих вищезазначених хвороб збільшилась від 1995 року в 1,45 рази 

(рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Кількість вперше зареєстрованих хвороб кістково-м’язової 

системи і сполучної тканини серед населення Івано-Франківської області. 

 

Однак за останні п’ять років можна спостерігати тенденцію до зниження 

досліджуваного показника. Вагомою складовою групи захворювань кістково-

м’язової системи і сполучної тканини серед населення Івано-Франківської 
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області є остеоартроз. Відомо, що дане захворювання є колінеарне віку, 

тому нам було цікавим дослідити його у довгожителів. Захворюваність на 

остеоартроз в Україні за досліджуваний період в середньому становила 497,1, 

поширеність – 2200,6 на 100 тис населення. Найбільш висока динаміка 

показників поширеності артрозів і захворюваності була в 2001 р (962,3 на 100 

тис). Прогресування даного захворювання у людини прямо впливає на такий 

показник, як якість життя. 

Отже, серцево-судинні захворювання складають найважливішу 

проблему сучасної системи охорони здоров’я, не мають жодних 

географічних, соціоекономічних чи статевих преференцій. Вони 

залишаються головною причиною смертності, складаючи близько 17,3 млн. 

випадків упродовж року. Таким чином, вагомим чинником впливу на 

тривалість життя мешканців Івано-Франківської області є захворюваність та 

смертність унаслідок серцево-судинних захворювань, які впродовж останніх 

років зросли. Однак окрім тривалості, не менш вагоме значення має якість 

життя, на яку часто впливають захворювання кістково-м’язової системи і 

сполучної тканини, а особливо остеоартроз. 

 

3.2. Значущість соціально-психологічних чинників та способу життя 

у формуванні здоров’я та тривалості життя за результатами 

анкетування 

За допомогою вищеописаних анкет (розділ „Матеріали і методи‖) 

обстежено 486 довгожителів, які тривалий час проживали на різних 

екологічних територіях Івано-Франківської області. При проведенні аналізу 

отриманих результатів виникла потреба  у порівнянні впливу різних чинників 

на кожну із 49 досліджувих ознак у двох досліджуваних группах: 

довгожителі – група порівняння. Оскільки наявність або відсутність 

значущості такої ознаки є якісним показником, використано математичний 

метод співвідношення шансів (Odds Ratio (OR)). Він дозволив визначити 

ймовірність впливу кожного із 49 чинників на формування довголіття.  
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За результатами анкетування, особи, які брали участь у ліквідації 

аварії на ЧАЕС або проживали на радіаційно забрудненій території, мали 

менший шанс досягнути довголіття, що підтверджено показником 

співвідношення шансів – [χ²=1,88; OR=0,88 (0,49-1,58)] при р>0,05. На 

противагу, більше довгожителів області зареєстровано серед тих, які 

проживають на помірно забруднених територіях [χ²=6,12; OR=1,44 (1,07-

1,93)] при р<0,05. Це потребувало в подальшому вивчення активності 

ферментів детоксикації ксенобіотиків та поліморфних варіантів генів GSTМ1 

та GSTТ1. 

Наступним етапом роботи було встановлення ролі соціально-

психологічних факторів у формуванні довголіття (табл. 3.4). Як видно з 

даних таблиці 3.5, серед соціальних чинників найбільш вагомими у 

досягненні довголіття виявились відсутність освіти та низький рівень 

матеріального доходу.  

Таблиця 3.5 

Оцінка значущості соціальних і психологічних показників у 

формуванні довголіття 

 

№ Чинник OR 95% СІ χ
2
 

(N-5,99) 

 р 

 Соціальні чинники 

1. Проживання у 

власному будинку 

3,74 2,72-5,13 84,37 <0,001 

3. Були одружені, 

наявність дітей 

2,11 1,46-3,05 16,35 <0,001 

4. Виховувались родичами 

або у сирітських 

притулках  

2,26 1,60-3,20 106,92 <0,001 

5. Відсутність освіти 19,29 10,29-36,16 146,33 <0,001 
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Продовження табл. 3.5 

6. Низький рівень 

матеріального доходу 

9,64 6,62-14,05 200,37 <0,001 

  

Психологічні чинники 

 

7. Стреси впродовж життя 

зустрічались часто 

0,06 0,04-0,11 286,45 <0,001 

8. Стреси впродовж життя 

зустрічались рідко 

35,14 19,18-64,37 286,45 <0,001 

9. Участь у військових діях 15,67 4,88-50,30 351,93 <0,001 

10. Проживання на 

окупованих територіях 

36,06 19,68-66,06 351,93 <0,001 

11. Міцний сон 2,85 2,10-3,86 46,87 <0,001 

12. Наявність улюбленого 

заняття 

3,93 2,87-5,36 79,03 <0,001 

 

Безпосереднє спілкування з довгожителями показало, що далеко не 

кожний з них міг отримати середню освіту на теренах Галичини. Водночас це 

сприяло активній фізичній діяльності з молодих років, перебуванні на 

свіжому повітрі, ймовірно, униканні стресових ситуацій. Останнє 

підтверджують дані аналізу шансів психологічних чинників щодо впливу 

негативних стресів, які з високою ймовірністю скорочують тривалість життя 

(див. табл. 3.5). 

Низький прожитковий мінімум не давав змоги харчуватися 

висококалорійними продуктами. Це компенсувалося рослинною їжею, 

характерною для даного регіону, яка містила необхідні вітаміни, ненасичені 

жирні кислоти, білки рослинного походження. Все це забезпечувало 

необхідні енергетичні затрати організму. Третє місце за значущістю у 
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формуванні довголіття серед соціальних чинників зайняло проживання 

у власному будинку. Зі слів довгожителів, відчуття власника своєї оселі, 

присадибної ділянки породжувало причетність до рідної землі, 

відповідальність за свою родину.  

Тому логічною була достовірна ймовірність більшої тривалості життя в 

одружених людей, які мали дітей (р<0,001). 

Потребує пояснення той факт, що серед довгожителів зустрічалось 

багато таких, які виховувались не батьками (у сирітських притулках чи 

родичами). Відповідь полягає, в тому, що історичні події, які відбулись на 

території Прикарпаття в 30-50 роки, призвели до втрати великої кількості 

родичів, у тому числі батьків. Це могло бути одною з причин, чому діти не 

мали змоги отримати повноцінну освіту. А це призвело до набуття 

робітничих професій, активної фізичної роботи. 

За результатами аналізу психологічних показників вірогідну ймовірність 

досягти довголіття визначено в людей, які проживали на окупованих 

територіях. У 2,30 рази, порівняно з вищеописаним попереднім показником, 

був менший шанс досягти віку 90 років, у учасників бойових дій (p< 0,001).  

Досліджувані довгожителі пов’язували тривале життя з міцним сном, 

наявністю улюбленого заняття. До останнього відносили виготовлення 

карпатських сувенірів, рибальство, збирання грибів або ягід у високогірних 

районах, вишивання. Вражаючими рисами характеру довгожителів були 

доброзичливість, оптимізм, глибока віра у Бога. Можна припустити, що 

улюблені заняття відволікали людей від стресових ситуацій, зменшували 

психологічний тягар. 

Результати підтверджують дані клініцистів щодо рекомендацій 

адекватних фізичних навантажень з метою профілактики багатьох 

мультифакторних хвороб серцево-судинної, дихальної, нервової систем 

тощо. 

Досліджувані довгожителі відмітили, що впродовж життя вони не 

контактували з несприятливими факторами у вигляді професійних 
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шкідливостей або забруднювачів атмосфери, води і грунтів 

електромагнітним випромінюванням, радіацією, у побуті – гігієнічними 

засобами і засобами побутової хімії та іншими. За допомогою методу шансів 

доведено, що відсутність комплексного впливу цих показників забезпечувала 

активне довголіття (р<0,001). 

Серед показників способу життя, окремим блоком можна виділити такі 

важливі чинники: фізична праця, як постійний рід занять, і фізична 

активність (табл. 3.6).  

Таблиця 3.6  

Розподіл значущості показників способу життя у формуванні 

довголіття 

 

№ Чинник OR 95% СІ χ
2 

(N-5,99) 

р 

1. Фізична праця як 

постійний рід занять 

 

6,50 4,62-9,15 130,05 <0,001 

2. Фізична активність 

 

6,51 4,51-9,39 197,49 <0,001 

3. Відсутність 

професійних 

шкідливостей  

6,25 4,39-8,90 116,29 <0,001 

4. Відсутність контакту з 

шкідливими речовинами 

впродовж життя 

 

5,04 3,16-8,04 53,39 <0,001 

5. Дотримання режиму 

світлового дня 

 

486,70 241,44-

981,11 

651,57 <0,001 
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Продовження табл. 3.6 

6. Обмежене чи 

недостатнє харчування 

 

23,01 15,09-

35,10 

288,73 <0,001 

7. Не вживання гострої їжі 15,24 10,34-

22,45 

243,48 <0,001 

8. Постійне вживання 

овочів і фруктів 

 

3,29 2,37-4,56 53,23 <0,001 

9. Добрий апетит 

 

2,38 1,76-3,22 36,40 <0,001 

10. Приймання їжі із 

задоволенням 

 

2,06 1,53-2,78 28,07 <0,001 

11. Не вживання алкоголю 

 

7,82 5,64-10,84 278,03 <0,001 

 

За величиною показника відношення шансів вони мають однакове 

значення у формуванні здоров’я і довголіття. При вивчені феномену 

довголіття ми звернули увагу на те, що помірне фізичне навантаження 

впродовж усього життя притаманне для більшості довгожителів. 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 (див.табл. 

3.6). 

Невід’ємною складовою всіх досліджень впливу зовнішніх факторів на 

тривалість життя у довгожителів є вивчення особливостей харчування. Ще в 

30-ті роки вчені встановили, що низькокалорійна дієта збільшує максимальну 

і середню тривалість життя у мишей та пацюків на 30-50 %. Не зважаючи на 
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етнічні та географічні відмінності серед людських популяцій 

обстежуваних довгожителів, спільним була низька калорійність і помірність 

в їжі, без переїдання. Отримані результати підтвердили дане спостереження. 

Так, на другому місці за ймовірністю впливу на тривалість життя займає 

обмеження або навіть недостатнє харчування, що корелює з відповідним 

раціоном поживних продуктів, перевага овочів і фруктів місцевого 

походження.  

У доповнення до характеру харчування позитивний вплив на засвоєння 

їжі та метаболізм поживних речовин виявили добрий апетит і приймання їжі 

із задоволенням (р<0,001). 

Великий внесок у руйнування здоров’я людини вносить не тільки вплив 

забруднювачів довкілля на виробництві, а й шкідливі звички – куріння, 

вживання алкоголю, пристрасть до токсичних і наркотичних речовин. За 

величиною відношення шансів показник не вживання алкоголю посів 

четверте місце по значущості серед 11 інших, які характеризують спосіб 

життя довгожителів. Він може розглядатися як фактор, що вимагає 

додаткового напруження адаптивних механізмів людини, сприяє розвитку 

артеріальної гіпертензії, серцевої недостатності, онкопатології. 

Результати наших обстежень показали, шо у всіх довгожителів При-

карпаття маса тіла була нижча від такої у порівняльній групі, що давало їм 

шанс досягнути 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, можливо 

залежний від вікових змін кісткової системи (остеопорозу, зменшення 

кількості органічних речовин).  

Великий резерв здоров’я, працездатності підтвердили результати 

опитування довгожителів Прикарпаття (табл. 3.7).   
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Таблиця 3.7 

Значення показників стану здоров’я у формуванні тривалості 

життя 

№ Чинник OR 95% СІ χ
2 

(N-

5,99) 

р 

1. Звертання за медичною 

допомогою менше одного 

разу на рік 

3,76 2,76-5,13 108,84 <0,001 

2. Артеріальний тиск відмінний 

від норми 

3,94 2,90-5,36 92,13 <0,001 

3. Робота серця з порушеннями 1,86 1,39-2,49 20,57 <0,001 

 Не часті гострі распіраторні 

захворювання 

3,70 2,63-5,20 113,27 <0,001 

4. Наявність хронічних 

захворювань 

1,31 0,95-1,80 2,76 >0,05 

5. Відсутність в анамнезі 

туберкульозу 

1,33 0,82-1,54 2,85 >0,05 

6. Відсутність в анамнезі 

оперативних втручань з 

приводу захворювання 

2,50 1,71-3,66 45,29 <0,001 

7. Відсутність цукрового 

діабету 

2,22 1,46-3,38 18,89 <0,001 

8. Постійне вживання ліків 0,76 0,53-1,09 4,27 >0,05 

 

Як видно, більшість з них рідко зверталися за медичною допомогою, не 

мали гострих респіраторних інфекцій, оперативних втручань, не хворіли на 

цукровий діабет (p<0,001). Серед довгожителів рідше зустрічалися особи з 

хронічними захворюваннями, туберкульозом (p>0,05).  
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Виявлені порушення роботи серцево-судинної системи у 

довгожителів, зокрема підвищення артеріального тиску, зміни опорно-

рухового апарату частково були колінеарними до вікових змін, однак 

простежено велику групу осіб, які мали артеріальну гіпертензію (АГ) і 

остеоартроз (ОА), що спонукало до подальших досліджень спадкової 

схильності до цих потологій.  

 

3.3. Клінічна особливість перебігу артеріальної гіпертензії та 

остеоартрозу у довгожителів Прикарпаття 

У обстежених довгожителів було оцінено наявність факторів ризику 

розвитку АГ та ОА (табл. 3.8).  

Таблиця 3.8 

Фактори ризику розвитку артеріальної гіпертензії та остеоартрозу 

у обстежених довгожителів 

 

Фактори ризику 

 

Всього 

(n=486) 

І група, 

n=146 

ІІ група, 

n=117 

ІІІ група, 

n=93 

IV група, 

n=130 

n % n % n  % n % n % 

Психо-емоційні 

стреси 

17 3,50 7 4,80 6 5,13 3 3,22 2 1,52 

Важка фізична 

праця 

32 6,58 8 5,48 7 5,98 8 8,60 7 5,38 

Гіподинамія - - - - - - - - - - 

Паління цигарок 31 6,37 9 6,16 5 4,27 7 7,53 8 6,15 

Зловживання 

алкоголем 

- - - - - - - - - - 

Надмірне 

вживання солі 

15 3,09 5 3,42 5 4,27 1 1,08 2 1,54 

Ожиріння 

ІМТ≥30кг/м
2
 

4 0,82 - - - - 4 4,30 - - 

Надмірна МТ 

ІМТ25-29.9кг/м
2 

 

162 33,33 52 35,6

2 

28 23,93 47 50,54 28 21,53 
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Продовження табл. 3.8 

 

Гіперхолесте-

ринемія: 

Погранична 

ЗХ 5,2-

6,2ммоль/л 

Висока 

ЗХ ≥6,2ммоль/л 

 

 

131 

 

21 

 

 

 

26,95 

 

4,32 

 

 

49 

 

7 

 

 

33,56 

 

4,80 

 

 

33 

 

4 

 

 

28,2 

 

3,41 

 

 

19 

 

5 

 

 

20,43 

 

5,37 

 

 

21 

 

3 

 

 

16,15 

 

2,31 

Цукровий діабет 

ІІ типу 

- - - - - - - - - - 

Гіперурикемія - - - - - - - - - - 

 

Встановлено, що фактори ризику розвитку АГ та ОА у обстежених 

довгожителів зустрічалися вкрай рідко, без вірогідної відмінності у групах. 

Зокрема, психо-емоційні стреси – у (3,50%) випадків, важка фізична праця – 

у (6,58%), паління цигарок – у (6,37%), надмірне вживання солі – у (3,09%), 

ожиріння – у (0,82%), висока гіперхолестеринемія – у (4,32%). Дещо частіше 

зустрічалися надмірна маса тіла – у 162 (33,33%) обстежених, більш часто – у 

ІІІ групі, рідше – у І групі, ІІ групі і IV групах та погранична 

гіперхолестеринемія – у 131(26,95%) обстежених, більш часто – у І групі 

(33,56%) і ІІ групах (28,2%). Не було виявлено гіподинамії, зловживання 

алкоголем, цукрового діабету ІІ типу та гіперурикемії. 

Оцінюючи супутню патологію у обстежених довгожителів було 

встановлено, що у них не було хронічного обструктивного захворювання 

легень (ХОЗЛ), у т.ч. бронхіальної астми, перенесеного інфаркту міокарда, 

кардіоміопатій, жовчно- та сечокам’яної хвороб, захворювань крові, 

дифузних захворювань сполучної тканини, ендокринних захворювань, 

зокрема порушення функції щитоподібної та прищитоподібних залоз. Серед 

супутніх захворювань були хронічний бронхіт (17,49%), гастроезофагальна 

рефлюксна хвороба (ГЕРХ), (9,88%), хронічний некаменевий холецистит 

(28,81%), хронічний панкреатит (18,52%),  аденома передміхурової залози 

(12,36%), перебіг яких був стабільним, без частих загострень (табл. 3,9).   
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Таблиця 3.9 

Супутні захворювання у обстежених довгожителів 

Фактори 

ризику 

 

Всього 

(n=486) 

І група, 

n=146 

ІІ група, 

n=117 

ІІІ група, 

n=93 

IV група, 

n=130 

n % n % n % n % n % 

Хронічний  

необструктив-

ний бронхіт 

85 17,49 27 18,49 19 16,24 19 20,43 15 11,54 

ГЕРХ 48 9,88 15 10,27 9 7,69 12 12,90 10 7,69 

Хронічний 

некаменевий 

холецистит 

140 28,81 39 26,71 28 23,93 40 43,01 26 27,96 

Хронічний 

панкреатит 

90 18,52 30 20,55 21 17,94 25 26,88 18 13,85 

Аденома 

передміхурової 

залози 

60 12,36 17 11,64 10 8,55 15 16,13 16 12,31 

 

  

За оцінкою тривалості захворювання в обстежених довгожителів 

встановлено, що хворіли на АГ в середньому (17,2±6,9) років, причому 

тривалість АГ до 10 років була у 141 (53,61%) з 263 хворих на АГ, впродовж 

10-20 років – у 72 (27,38%), впродовж більше 20 років – у 50 (19,01%) хворих 

(табл. 3.10).  

Таблиця 3.10 

Розподіл обстежених довгожителів залежно від тривалості 

артеріальної гіпертензії та остеоартрозу 

Роки 

 

І група,  

n=146 

ІІ група, n=117 ІІІ група, 

n=93 

Артеріальна 

гіпертензія 

Остеоартроз Артеріальна 

гіпертензія 

Остеоартроз 

n % n % n % n % 

1-10  75 51,37 27 18,49 66 56,41 19 20,43 

10-20 38 26,03 89 60,96 34 29,05 50 53,76 

≥ 20 33 22,60 30 20,55 17 14,54 24 25,81 
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Отже, тривалість АГ в переважної частини довгожителів була 

нетривалою, враховуючи тривалість їх життя, більш як 90 років, що могло 

бути однією з причин їх довголіття. 

Відзначено, що початок АГ відзначався у більшості обстежених 

довгожителів уже в похилому віці – у (табл. 3.11).  

 

Таблиця 3.11 

Розподіл обстежених довгожителів залежно від віку, коли 

діагностовано артеріальну гіпертензію та остеоартроз  

 

Роки 

 

І група,  

n=146 

ІІ група, n=117 ІІІ група, 

n=93 

Артеріальна 

гіпертензія 

Остеоартроз Артеріальна 

гіпертензія 

Остеоартроз 

n % n % n % n % 

60-69 

 

8 5,48 15 10,27 6 5,13 7 7,53 

70-74 

 

25 17,12 19 13,01 11 9,4 17 18,28 

75-79 38 

 

26,03 85 39,73 34 29,06 50 53,76 

80-89 67 

 

45,89 22 15,07 62 52,99 17 18,28 

≥ 90 

 

8 5,48 5  3,42 4 3,42 2 2,15 

 

Зокрема, у хворих І групи початок АГ у середньому віці (до 75 років) 

відзначався у 33 (22,60%) хворих, у віці 75-89 років – у переважної кількості 

хворих – у 105 (71,95%) осіб, і в 90-річному віці і старших АГ діагностована 

у 8 (5,48%) осіб. У хворих ІІ групи початок АГ у середньому віці (до 75 

років) відзначався у 17 (14,53%) хворих, у віці 75-89 років – у переважної 

кількості хворих – у 96 (82,05%) осіб, і в 90-річному віці і старших АГ 

діагностована у 4 (3,42%) осіб. Пізній початок АГ в обстежених довгожителів 
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– у 201(76,42%) з 263 хворих на АГ міг бути, на наш погляд, однією з 

причин відсутності у них загрожуючих життю ускладнень АГ. 

Систолічний артеріальний тиск (САТ) у хворих І групи складав 

(156,3±7,0) мм рт.ст., у хворих ІІ групи – (146,5±6,2) мм рт.ст., діастолічний 

(ДАТ) – (93,7±4,1) мм рт.ст. і (90,4±3,8) мм рт.ст. відповідно (табл. 3.12). У 

хворих ІІІ і IV груп показники САТ і ДАТ були в межах референтних 

значень. Частота серцевих скорочень (ЧСС) у обстежених довгожителів усіх 

груп не перевищувала 80 /хв., що є одним з чинників попередження 

прогресування серцевої недостатності у хворих на АГ. 

  Таблиця 3.12 

Показники систолічного і діастолічного артеріального тиску, 

частоти серцевих скорочень у довгожителів, хворих на артеріальну 

гіпертензію, (М±m) 

Групи обстежених САТ, мм.рт.ст. ДАТ, 

мм.рт.ст. 

ЧСС, уд/хв 

І група, n=146 156,3±7,0*
 

93,7±4,1* 71,7±4,1 

ІІ група, n=117 146,5±6,2* 90,4±3,8* 69,5±3,8 

ІІІ група, n=93 123,4±5,7 81,6±3,2 66,4±3,3 

IV група, n=130 118,1±4,3 73,3±2,6 65,3±2,8 

Примітка: * – вірогідність відмінності від показників у осіб IV групи, р<0,05. 

 

Оцінюючи перебіг АГ в обстежених довгожителів, встановлено, що 

переважно відзначався легкий ступінь АГ – у 200 (76,05%) осіб серед 263 

обстежених з АГ, серед яких було 108 (73,97%) пацієнтів І групи і 92 

(78,63%) пацієнтів ІІ групи (табл. 3.13). Помірний ступінь АГ відзначався 

значно рідше – у 63 (23,95%) осіб, серед яких було 38 (26,03%) пацієнтів І 

групи і 25 (21,37%) пацієнтів ІІ групи. У всіх пацієнтів діагностовано ІІ 

стадію АГ. 
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Таблиця 3.13 

Характеристика перебігу артеріальної гіпертензії у обстежених 

довгожителів  

 

Критерії перебігу 

артеріальної гіпертензії 

 

І група,  

n=146 

ІІ група,  

n=117 

n % n % 

Легкий ступінь артеріальної 

гіпертензії 

108 73,97 92 78,63 

Помірний ступінь 

артеріальної гіпертензії 

 

38 26,03 25 21,37 

Неускладнені  

гіпертензивні кризи: 

< 1 разу на 5 років 

< 1 разу на рік 

< 1 разу на місяць 

 

 

10 

5 

- 

 

 

6,85 

3,42 

- 

 

 

10 

2 

- 

 

 

8,55 

1,7 

- 

ХСН І, ФК І-ІІ за NYHA 113 77,40 94 80,34 

ХСН ІІА, ФК ІІІ за NYHA 33 22,60 23 19,66 

Напади гострої СН - - - - 

Наявність аритмії: 

Синусова аритмія 

Фібриляція передсердь, 

персистуюча форма 

Передсердна екстрасистолія 

AV-блокада І ступеня 

 

90 

45 

 

8 

11 

26 

 

61,64 

30,82 

 

5,50 

7,53 

17,81 

57 

30 

 

5 

7 

15 

48,72 

25,64 

 

4,27 

5,98 

12,82 

Прихильність до лікування 142 97,26 115 98,29 

 

Неускладнені гіпертензивні кризи зустрічалися у цієї когорти 

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

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

років – у 20 (7,60%), рідше – менш як 1 раз на рік – у 7 (2,66%); вони не 

потребували госпіталізації, знімалися амбулаторно таблетованими засобами. 

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



 154 

пояснити тим, що пацієнти ведуть активний спосіб життя, в основному 

не мають факторів ризику і, в переважній більшості прихильні до лікування – 

257 (97,72%) осіб, серед яких 142 (97,26%) пацієнти І групи і 115 (98,29%) ІІ 

групи. 

У обстежених довгожителів з АГ в основному відзначалася відсутність 

вираженої декомпенсації. Зокрема, хронічну серцеву недостатність (ХСН) І 

стадії, ФК І-ІІ за NYHA діагностовано у переважної більшості обстежених 

довгожителів– у 207 (78,71%) з 263 пацієнтів з АГ, з них у 113 (77,40%) І 

групи і 94 (80,34%) ІІ групи. ХСН ІІА стадії, ФК ІІІ за NYHA зустрічалася 

значно рідше – у 56 (21,29%) осіб без вірогідної відмінності у групах. 

Нападів гострої серцевої недостатності (СН), ні лівошлуночкової, ні 

правошлуночкової не відзначалося. Це ще один важливий фактор довголіття 

обстежених довгожителів Прикарпаття. 

У 90 (61,64 %) обстежених довгожителів з АГ І групи і 57 (48,72%) ІІ 

групи виявлено аритмію, зокрема: синусову аритмію – у 30,82% і 25,64% 

випадків відповідно, поодинокі передсердні екстрасистолії – у 7,53% і 5,98%, 

атріо-вентрикулярну (AV) блокада І ступеня – у 17,81% і 12,82% випадків 

відповідно. Персистуюча нормо систолічна форма фібриляція передсердь 

була діагностовано тільки у 13 (4,94%) осіб. 

Оцінюючи частоту та вираженість ураження органів-мішеней у 

обстежених довгожителів встановлено відсутність загрожуючи життю 

ускладнень у більшості випадків (табл. 3.14). 

Зокрема, гіпертрофію лівого шлуночка, ретинопатію та енцефалопатію 

виявлено у всіх (100,0%) обстежених осіб з ІІ стадію АГ. Ретинопатія у 

більшості випадків (75,35% – у І групі і 74,36% – у ІІ групі) була ІІ ступеня, 

рідше спостерігалася І ступеня (17,80% – у І групі і 23,08% – у ІІ групі) і 

зовсім рідко – ІІІ ступеня (6,85% – у І групі і 3,41% – у ІІ групі). 

Енцефалопатію діагностовано ІІ ступеня (63,70% – у І групі і 59,82% – у ІІ 

групі), а І ступеня в 32,88% – у І групі і 37,60% – у ІІ групі і в той час, як  ІІІ 

ступеня у 3,42% – у І групі і 3,41 % – у ІІ групі. 
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Таблиця 3.14 

Характеристика ускладнень у обстежених довгожителів, хворих на 

артеріальну гіпертензію  

 

Критерії перебігу АГ 

 

І група,  

n=146 

ІІ група,  

n=117 

n % n % 

Гіпертрофія лівого 

шлуночка 

146 100,0 117 100,0 

Ретинопатія: 

І ступеня 

ІІ ступеня 

ІІІ ступеня 

146 

26 

110 

10 

100,0 

17,80 

75,35 

6,85 

117 

27 

87 

4 

100,0 

23,08 

74,36 

3,41 

Нефропатія (ХХН): 

І стадії (ШКФ > 90 мл/хв) 

ІІ стадії (ШКФ 60-89 мл/хв) 

ІІІ стадії (ШКФ 30-59 мл/хв) 

IV стадії (ШКФ 15-29 мл/хв) 

145 

34 

108 

3 

- 

99,32 

23,29 

73,97 

2,05 

- 

115 

31 

83 

2 

- 

98,29 

26,49 

70,94 

1,70 

- 

Енцефалопатія: 

І ступеня 

ІІ ступеня 

ІІІ ступеня 

146 

48 

93 

5 

100,0 

32,88 

63,70 

3,42 

117 

44 

70 

4 

100,0 

37,60 

59,82 

3,41 

 

Щодо оцінки перебігу АГ надзвичайно важливим є визначення стану 

нирок. Серед обстежених довгожителів гіпертензивну нефропатію (хронічну 

хворобу нирок, ХХН І-ІІ стадія) виявлено у 99,32% і 98,29% випадків в І і ІІ 

групах, проте порушення функції нирок було помірним. Зокрема. ХХН І 

стадії виявлено в 34 (23,29%) осіб І групи і в 31 (26,49%) осіб ІІ групи, ХХН 

ІІ стадії – в 108 (73,97%) і 83 (70,94%) осіб І і ІІ груп відповідно. Більш 

виражене порушення функції нирок, зокрема ХХН ІІІ стадії виявлено у 3 

(2,05%) осіб І групи і у 4 (3,41%) осіб ІІ групи. Незначне і помірне 

порушення функції нирок серед обстежених довгожителів з АГ за 

відсутності виражених порушень, зокрема IV і  V стадій ХХН, також, є 

важливим фактором довголіття. 
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Для оцінки прогнозу в довгожителів хворих на АГ була проведена 

стратифікація ризику ускладнень (табл. 3.15).  

Таблиця 3.15 

Стратифікація ризику для оцінки прогнозу ускладнень у хворих з 

АГ довгожителів Прикарпаття 

Ступінь ризику Досліджувані групи 

Перша 

n = 146 

Друга 

n = 117 

n % n % 

Додатковий помірний за відсутності 

факторів ризику 

- 0 - 0 

Додатковий помірний  за наявності 1-2 

факторів ризику 

35 23,97 24 20,51 

Додатковий високий за наявності трьох та 

більше фактори ризику, ураженням 

органів-мішеней, метаболічного синдрому, 

цукрового діабету 

109 74,65 92 78,63 

Додатковий дуже високий  за наявності 

серцево-судинних захворювань 

2 1,38 1 0,86 

 

Оскільки до першої та другої досліджуваних груп входили довгожителі 

хворі на АГ з 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 фактори ризику, ураженням органів-

мішеней, метаболічного синдрому, цукрового діабету та дуже високий  за 

наявності серцево-судинних захворювань. Серед довгожителів 

досліджуваних групи, які мають додатковий (до звичайного) ризик 

ускладнень, за відсутності факторів ризику жодної особи не було 

зареєстровано. Додатковий помірний за наявності 1-2 факторів ризику в 
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першій досліджуваній групі було виявлено 35 осіб (23,97 %) та 24 

довгожителів (20,51 %) у другій групі. Групу високого ризику склали 

довгожителі з підвищенним АТ до 180/110 мм рт. ст. і більше, наявності трьох 

і більше факторів ризику, ураженням органів-мішеней, метаболічного синдрому, 

цукрового діабету, що підвищує вірогідність ускладнень. Таких осіб у першій 

та другій досліджуваних групах було найбільше: 109 (74,65 %) та 92 (78,63 

%). Кількість довгожителів хворих на АГ з високим або дуже високим 

ризиком ускладнень була незначною (див. табл. 3.15). 

Наводимо власне спостереження випадку артеріальної гіпертензії. 

Хвора В., 90 років, знаходиться на диспансерному спостерженні в 

Коломийській ЦРЛ з приводу артеріальної гіпертензії упродовж 12 років, 

коли вперше звернулась з приводу підвищення артеріального до 180/110 мм 

рт.ст. Раніше підвищення АТ не відмічає. Упродовж диспансерного 

спостереження фіксували цифри АТ 180–190/100–110 мм рт.ст. Останні два 

роки відмічається зниження діастолічного артеріального тиску до 80-90 

мм.рт.ст. Хвора почувалась задовільно, суб’єктивних скарг не пред’являла, 

підвищення АТ не відчувала. Останнім часом інколи відмічає запаморочення, 

шум у вухах, нудоту, стискаючі болі за грудиною. Останні короткочасні, 

приступоподібні, повязані з фізичним навантаження. В анамнезі життя 

суттєвих подій не знайдено. Близькі родичі пацієнтки підвищеного АТ не 

мали. Мати 5-ти дітей, вагітність і роди були без ускладнень. 

Місяць тому була госпіталізована з приводу гіпертонічного кризу, коли 

зявились запаморочення, шум у вухах, нудота, біль голови в потиличній зоні, 

АТ 200/100 мм.рт.ст. Каретою швидкої допомоги доставлена в центральну 

районну лікарню. Було надано невідкладну допомогу, АТ знижено до 150/80 

мм рт.ст., далі призначено планова антигіпертензивна терапія. 

При обєктивному огляді пацієнтка нормостенічної будови тіла, шкірні 

покриви звичайного кольору. Опорно-рухова система задовільна, без 

деформацій. Набряків немає. АТ – 160/80 мм.рт.ст., частота пульсу - 65 

ударів за хвилину, ритмічний. Верхівковий поштовх – розлитий, в V 
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міжребер’ї. Межі серця дещо розширені вліво. Аускультативно: тони 

серця ясні, ритмічні,  систолічний шум на верхівці серця, акцент 2-го тону на 

аорті. Дихання везикулярне. Живіт м’який, не болючий, печінка по краю 

реберної дуги. 

Аналіз крові: лейкоцити – 4,2*10
9
/л, лімфоцити – 30,2 %, моноцити –

12,7%, гранулоцити – 50,2 %, еритроцити – 4,12*10
12

/л, Hb – 161 г/л, ШОЕ – 

6 мм/год. 

Група крові: 0 (І), Rh +. 

Біохімічне дослідженні крові: K-4,12 ммоль/л, Na-138 ммоль/л, білірубін 

загальний – 12 мкмоль/л, креатинін – 70 мкмоль/л, швидкість клубочкової 

фільтрації – 71 мл/хв/1,73 м², сечова кислота 220 ммоль/л, АСТ-16 од/л, 

глюкоза-5,0 ммоль/л, загальний холестерин 6,0 ммоль/л, тригліцериди – 1,2 

ммоль/л. 

При загальному аналізі сечі: колір солом’яно-жовтий, прозора, реакція - 

6,0, питома вага – 1012; білок, глюкоза не виявлені, лейкоцити – 3-4 у п/з. 

Офтальмоскопія: гіпертонічна ангіопатія сітківки з частковим 

порушенням мікроциркуляції крові (салюс ІІ–ІІІ). 

Ехокардіографічні дані: аорта – 32 мм, ліве передсердя – 35 мм, кінцево-

систолічний розмір – 40 мм, кінцево-діастолічний розмір – 49,1 мм, 

міжшлуночкова перегородка – 1,2 мм, задня стінка лівого шлуночка – 1,3 мм, 

кінцево-систолічний об’єм – 58 мл, кінцево-діастолічний об’єм – 115,5 мл, 

фракція викиду – 51%, індекс маси міокарда лівого шлуночка – 130 г/м
2
 

Добове моніторування артеріального тиску (рис. 3.7 ): реєструються 

високі цифри систолічного АТ упродовж доби, і незначне підвищення 

діастолічного АТ.  
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      Рис.3.7. Довгожителька В. з першої групи. Добове моніторування 

артеріального тиску. 
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Хворій виставлено діагноз: артеріальна гіпертензія ІІ ст., ризик 2; 

ізольована систолічна  артеріальна гіпертензія; гіпертрофія лівого шлуночка; 

СН-0; гіпертонічна ангіопатія сітківки. Також було проведено оцінку 

перебігу ОА в 239 довгожителів Прикарпаття. За оцінкою тривалості 

захворювання в обстежених довгожителів встановлено, що тривалість  ОА в 

них складала у середньому (29,4±8,1) років, причому тривалість ОА 

впродовж 1-10 років була у 42 (17,57%) з 239 хворих на ОА, впродовж 11-20 

років – у 139 (58,16%), впродовж  21і більше років – у 54 (22,59%) хворих 

(див. табл. 3.10). Отже, тривалість ОА в переважної частини довгожителів 

була впродовж 11-20 років.   

Оціюючи вік початку ОА, встановлено, що у хворих І групи початок 

захворювання суглобів у середньому віці (до 75 років) відзначався у 34 (23,28 

%) хворих, у віці 75-89 років – у переважної кількості хворих – у 107 (54,80 

%) осіб, і в 90-річному віці і старших ОА діагностований у 5 (3,42 %) осіб. У 

хворих ІІІ групи початок ОА у середньому віці (до 75 років) відзначався у 24 

(25,81 %) хворих, у віці 75-89 років – у переважної кількості хворих – у 67 

(72,04 %) осіб, і в 90-річному віці і старших ОА діагностований у 2 (2,15 %) 

пацієнтів (див. табл. 3.11). Пізній початок захворювання суглобів в 

обстежених довгожителів – у 141 (58,99 %) з 239 хворих на ОА сприяв, на 

наш погляд, збереженню фізичної активності цих осіб, що є одним з 

попереджуючих факторів розвитку і прогресування серцево-судинних 

захворювань. 

У обстежених пацієнтів з ОА встановлено переважання моно- і 

олігоартрозів, які відзначалися у 84 (57,53%) осіб І групи і у 60 (64,52%) осіб 

ІІ групи; тоді як генералізовний процес з ураженням 3-х і більше суглобів 

відзначався у 62 (42,46%) осіб І групи і у 33 (35,48%) осіб ІІ групи  (табл. 

3.16).  
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Таблиця 3.16 

Характеристика числа уражених суглобів у обстежених 

довгожителів  

 

Критерії перебігу 

остеоартрозу 

 

І група,  

n=146 

ІІІ група,  

n=93 

n % n % 

Моноартроз (ураження 1 

суглоба) 

29 19,86 23 24,73 

Олігоартроз (ураження 2 

суглобів) 

55 37,67 37 39,78 

Генералізований артроз 

(ураження 3 і більше 

суглобів) 

 

62 

 

42,46 

 

33 

 

35,48 

 

Вивчаючи локалізацію ураження суглобів в обстежених довгожителів 

встановлено, що переважним було зміни в дрібних суглобах китиць і стоп, 

що зустрічалося в 86 (58,90%) осіб І групи і 64 (68,83) осіб ІІІ групи та 

ураження колінних суглобів (гонартроз), який діагностували у 85 (58,22%) 

осіб І групи і 59 (63,44) осіб ІІІ групи (табл. 3.17, рис 3.8, 3.9).  

Рідше було діагностовано коксартроз  – у 32 (21,92%) і 17 (18,28%) осіб 

відповідно у І і ІІІ групах (рис 3.10).  

Функціональна недостатність суглобів (ФНС) за оцінкою ревматолога 

була І-ІІ ступеня, тобто незначно чи помірно була обмеженою рухомість 

суглобів, що дозволяло пацієнтам зберігати фізичну активність. 
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Таблиця 3.17 

Характеристика локалізації ураження суглобів у обстежених 

довгожителів  

 

Критерії перебігу АГ 

 

І група,  

n=146 

ІІІ група,  

n=93 

n % n % 

Коксартроз (ураження 

кульшових суглоба) 

 

32 21,92 17 18,28 

Гонартроз (ураження 

колінних суглобів) 

 

85 58,22 59 63,44 

Ураження гомілково-

ступневих суглобів 

 

28 

 

19,18 

 

29 

 

31,18 

Ураження променево-

зап’ястних суглобів 

13 8,90 8 5,44 

Ураження дрібних суглобів 

китиці 

61 41,78 45 48,38 

Ураження дрібних суглобів 

стопи 

25 17,12 19 20,43 

 

 

 

Рис. 3.8. Рентгенограма хворого К. з І групи зі зміни суглобів китиць 

руки. 
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Рис. 3.9. Рентгенограма хворої В. із ІІІ групи з ураженнями суглобів стопи. 

 

 

 

Рис. 3.10. Рентгенограма хворого С. із І групи з коксартрозом. 

 

За результатами рентгенографії суглобів у переважної кількості хворих 

було виявлено ОА І і ІІ стадії з незначним звуженням суглобової щілини і 

поодинокими остеофітами (рис. 3.11); IV стадії ОА не діагностувалися. 

Ерозивні форми ОА не були виявлені (табл. 3.18).  
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Рис. 3.11. Рентгенограми хворої Г. із І групи з ураженням суглобів 

кисті та коліна. 

 

Таблиця 3.18 

Рентгенологічна характеристика змін суглобів у довгожителів, 

хворих на остеоартроз 

 

Критерії перебігу АГ 

 

І група,  

n=146 

ІІІ група,  

n=93 

n % n % 

Остеоартроз І стадії (незначне 

звуження суглобової щілини без 

остеофітів) 

16 10,96 14 15,05 

Остеоартроз ІІ стадії (незначне 

звуження суглобової щілини, 

поодинокі  

остеофіти) 

124 84,93 76 81,72 

Остеоартроз ІІІ стадії (помірне 

звуження суглобової щілини, 

множинні  остеофіти) 

6 4,11 3 3,22 

Остеоартроз IV стадії (значне 

звуження суглобової щілини, вона 

майже не прослідковується, грубі 

множинні  остеофіти) 

- - - - 
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Серед 239 осіб з ОА І і ІІІ груп І стадію виявлено у 30 (12,55%), ІІ 

– у 200 (83,68%), а ІІІ стадію – всього у 9 (3,7%) осіб з ОА, що вказує на 

повільне прогресування патологічного дегенеративного ураження суглобів в 

обстежених довгожителів. 

Таким чином, на основі оцінки результатів клініко-лабораторних та 

інструментальних досліджень, консультацій суміжних фахівців 

(кардіолога, ревматолога) було встановлено, що у переважної більшості 

обстежених довгожителів не було таких факторів ризику, як психо-

емоційні стреси, зловживання алкоголю, вживання надмірної кількості 

солі, гіподинамії, ожиріння, гіперхолестеринемії, гіперурикеміі та 

цукрового діабету 2-го типу. Пацієнти не мали такої супутньої патології, 

яка б сприяла швидкому прогресуванню АГ і ОА. Встановлено, що 

захворювання, які вивчалися – АГ і ОА – розвинулися у довгожителів 

переважно після 70 років, що тривалий час зберігало їм активний 

фізичний стан. 

Перебіг АГ у більшості обстежених був м’яким і помірно важким (І і 

ІІ ступеня важкості), не супроводжувався ускладненими гіпертензивними 

кризами, а у незначного числа пацієнтів, в яких спостерігалися 

неускладнені гіпертензивні кризи вони були дуже рідко і не вимагали 

госпіталізацій.  Перебіг АГ у переважної більшості пацієнтів 

характеризувався розвитком ХСН І, ФК І-ІІ за NYHA і ХСН ІІА, ФК ІІІ за 

NYHA без вираженої декомпенсації, без епізодів гострої серцевої 

недостатності, серед аритмій в основному спостерігалися синусова аритмія і 

AV-блокада І ступеня, які в основному не були загрозливими для життя. 

Ураження органів мішеней (серця, мозку, нирок, судин) були помірно 

вираженими, що вказувало на повільне прогресування АГ. Частота серцевих 

скорочень (ЧСС) у обстежених довгожителів усіх груп не перевищувала      

80/хв., що є одним з чинників попередження прогресування серцевої 

недостатності у хворих на АГ. 

Оцінюючи перебіг ОА, встановлено що ураження суглобів 
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характеризувалося в більшості випадків моно-і олігоартрозами і значно 

рідше – генералізованим процесом. Рентгенологічно захворювання 

характеризувалося в переважній більшості І і ІІ стадією ОА, що вказує на 

повільне прогресування патологічного дегенеративного ураження суглобів в 

обстежених довгожителів. 

 

3.4. Дослідження спадкової схильності до артеріальної гіпертензії, 

остеоартрозу та довголіття за даними клініко-генеалогічного аналізу 

Насамперед був проведений детальний аналіз родоводів щодо виявлення 

спадкової  схильності у довгожителів із захворюваннями до АГ і ОА. 

Встановлено, що більше половини серед усіх 486 досліджуваних мали 

родичів першого або другого ступеня спорідненості із аналогічною 

патологією. Детальний аналіз родоводів дозволив розділити пробандів на дві 

групи: спадково обтяжені та необтяжені щодо АГ та остеоартрозу. До першої 

групи належали 194 (39,91 %) особи, серед них 76 (39,17 %) чоловіків і 118 

(60,83 %) 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). 

Наявність коморбідної патології у довгожителів успадковувалась як від 

обох батьківських ліній, так і від одного із батьків. У родоводах 36 % усіх 

досліджуваних пробандів були зареєстровані родичі із двома 

досліджуваними ознаками (рис. 3.12).  В 12 % обстежених АГ 

успадковувалась від одного із батьків, а ОА від іншого. Детальний аналіз 

родоводів був ускладнений малою кількістю родичів та стан їхнього 

здоров’я, яку міг пригадати досліджуваний довгожитель. Зустрічались і такі, 

у яких в зв’язку із історичними подіями, які проходили на території 

проживання, родичі загинули насильницькою смертю. Однак, порівняно із 

сучасними (ІІІ- V) поколіннями, попередні (І-ІІ) мали велику кількість 

нащадків (5-13 осіб). 
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І 

 

ІІ 

ІІІ 

 

ІV 

 

V 

 

 

 

 

 

 Рис. 3.12. Родовід довгожителя С. першої досліджуваної групи з 

успадкуванням артеріальної гіпертензії і остеоартрозу.  

Позначення:    ,      – хворі на АГ, :    ,      – хворі на остеоартроз 

 

 

Для детального математичного аналізу було досліджено спадкову 

схильність до АГ у сформованих попередньо чотирьох  досліджуваних 

вибірках. Наявність родичів із АГ у довгожителів найчастіше діагностували 

серед пробандів першої та другої досліджуваних груп, 71,23 %  та 64,10 %, 

відповідно. В третій досліджуваній групі, такий показник становив – 7,52 %. 

Найменшим відсоток спадкової схильності до АГ був виявлений у четвертій 

групі – 5,38 %.  

Детальний аналіз родоводів встановив у кого із найближчих кровних 

родичів була діагностована АГ (табл. 3.19). 
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Таблиця 3.19 

Частота наявності родичів із артеріальною гіпертензією у 

досліджуваних групах довгожителів Прикарпаття 

 

Досліджувані 

групи 

Наявність родичів із АГ  

Першого 

ступеня 

спорідненості 

Другого 

ступеня 

спорідненості 

Третього 

ступеня 

спорідненості 

Четвертого 

ступеня 

спорідненості 

Перша (n=146) 50,00 % 

(73 особи) 

13, 01 % 

(19 осіб) 

6,16 % 

(9 осіб) 

2,73 % 

(4 особи) 

Друга (n=117) 35,04 % 

(41 особа) 

17, 94 % 

(21 особа) 

6,83 % 

(8 осіб) 

5,98 % 

(5 особи) 

Третя (n=93) 2,15 % 

(2 особи) 

3,22 % 

(3 особи) 

2,15 % 

(2 особи) 

- 

Четверта 

(n=130) 

2,30 % 

(3 особи) 

2,30 % 

(3 особи) 

0,76 % 

(1 особи) 

- 

 

Слід зауважити, що при підрахунку кількості родичів  різного ступеня 

спорідненості із досліджуваною ознакою, домінацію мали в наступному 

порядку: першого, другого, третього, четвертого. Як видно із результатів 

дослідження представлених в таблиці 3.19, чим блищий ступінь 

спорідненості, тим вищий показник пенентрантності та експресивності 

мультифакторної ознаки.  

Результати проведеного клініко-генеалогічного дослідження засвідчили 

полігенний та мультифакторний тип успадкування АГ у довгожителів 

Прикарпаття. Встановлено що серед обстежених довгожителів на схильність 

до підвищення АТ з її реалізацією у фенотипі частіше успадковується за 

материнською лінією, ніж за батьківською. Так, ця закономірність 

спостерігалась у 48 % родоводів хворих першої групи та 47 % – другої.   
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Ймовірно відбувається маркування алелів гена на епігенетичному 

рівні під час гаметогенезу, що зумовлює стійкі модифікації експресії 

гомологічних генів материнського походження (рис 3.13). Особливістю 

експресії генів схильності до АГ у довгожителів є те, що на вона відбувається 

переважно в пізньому віці. В даний час артеріальна гіпертензія розглядається 

як полігенна хвороба; припускають, що у її походження важливе значення 

має поліморфізм різних генів. 

 

 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

 

Рис. 3.13. Родовід довгожительки В. хворої на АГ з успадкуванням 

ознаки за батьківською лінією.  

Позначення:    ,      – хворі на АГ 

 

Спадкова обтяженість щодо артеріальної гіпертензії є одним з 

найпотужніших чинників ризику розвитку даного захворювання. 

Відзначається тісна кореляція між рівнем АГ у родичів першого ступеня 

спорідненості – батьків, братів, сестер (рис. 3.14).  

 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D1%96


 170 

 

 

I 

 

II 

 

III 

 

 

Рис. 3.14. Родовід довгожителя Г. з родичами першого ступеня 

спорідненості хворими на АГ. Позначення:    ,      – хворі на АГ 

 

Феномен підвищення АТ з раннього дитинства спостерігався в сім'ях, 

хворих на артеріальну гіпертензію.  

Так, у першій досліджуваній групі таких родоводів булозареєстровано 

найбільше (23,04 %), у другій – 6,99 %, в третій 4,93 % та у четвертій –      

3,90 %.  

Цікавими були родоводи, де АГ успадковувалась за обома 

батьківськими лініями (рис. 3.15).  Така передача спадкової схильності до 

АГ спостерігалась у 10,3 % родоводів першої досліджуваної групи та 9,6 % – 

другої. В третій та четвертій досліджуваних групах також були особи 

(відповідно 2,3 % та 1,8 5), у яких їхні родичі за батьківською та 

материнською лініями хворіли на АГ, однак дана генетична схильність у 

пробандів не проявилась. 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D1%96
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Рис. 3.15. Родовід довгожительки П. хворої на АГ з успадкуванням 

ознаки за обома батьківськими лініями.  

Позначення:    ,      – хворі на АГ 

 

Результати клініко-генеалогічного дослідження стосовно успадкування 

остеоартрозу показали, що генетична схильність із її реалізацією у фенотипі 

була у 67,8 % довгожителів першої досліджуваної групи та 49 % – третьої.  

Була відсутня експресія генів досліджуваної ознаки у осіб другої (27 %) та 

четвертої (11 %) груп, хоча у них був діагностований спадковий ризик (табл. 

3.20), (рис. 3.16).   

Детальний аналіз родоводів встановив кількість найближчих кровних 

родичів у яких було діагностовано ОА, це дало змогу математично 

розрахувати спадковий ризик у довгожителів Прикарпаття. 
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Таблиця 3.20 

Частота наявності родичів з остеоартрозом у досліджуваних групах 

довгожителів Прикарпаття 

 

Досліджувані 

групи 

Наявність родичів з остеоартрозом 

Першого 

ступеня 

спорідненості 

Другого 

ступеня 

спорідненості 

Третього 

ступеня 

спорідненості 

Четвертого 

ступеня 

спорідненості 

Перша (n=146) 47,26 % 

(69 осіб) 

11,64 % 

(17 осіб) 

5,47 % 

(8 осіб) 

3,42 % 

(5 осіб) 

Друга (n=117) 17,94 % 

(21 особа) 

4,27 % 

(5 осіб) 

0,85 % 

(1 особа) 

- 

Третя (n=93) 34,40 % 

(32 особи) 

11,82 % 

(11 осіб) 

5,37 % 

(5 осіб) 

1,07 % 

(1 особа) 

Четверта 

(n=130) 

6,92 % 

(9 особи) 

1,53 % 

(2 особи) 

- - 

 

Як видно з даних табл. 3.20, найвища спадкова схильність до ОА 

виявлена у довгожителів першої досліджуваної групи. Кількість родичів із 

ОА першого ступеня спорідненості була найвищою саме у цій групі. 

Наступною по кількості родичів  першого ступеня спорідненості із 

досліджуваною ознакою була – третя. Для оцінки сумарного групового 

показника (27 %) другої досліджованої групи, в якій ОА не проявився слід 

розглядати індивідуально враховуючи екзогенні та стохастичні фактори. 

Особливістю успадкування остеоартрозу у довгожителів Прикарпаття 

було те, що у досліджуваних хворих чоловіків були також хворі матері. 

Таких родоводів було 49 %. Удвічі рідше реєструвались родоводи із хворим 

батьком пробандів із першої та третьої досліджуваних груп.  
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Рис. 3.16. Родовід довгожительки К. четвертої досліджуваної групи із  

успадкуванням ознаки за  материнською лінією.  

Позначення :     ,      – хворі на остеоартроз 

 

 

Цікавим була відсутність спадкової схильності до АГ та остеоартрозу в 

64,61 % довгожителів із четвертої досліджуваної групи. 

 Таким чином, було підтверджено наявність спадкової обтяженості у 

довгожителів з артеріальною гіпертензією, остеоартрозом та при поєднанні 

цих патологічних станів у одних осіб. Особливістю перебігу АГ та 

остеоартрозу у довгожителів був пізній початок хвороб (після 70 років) та 

повільний перебіг.  

Слід зазначити труднощі при проведені клініко-генеалогічного аналізу у 

довгожителів, а саме відсутність інформації про стан здоров’я родичів 

(дідусів, бабусь, прадідусів, прабабусь тощо). 
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Нині не виникає сумніву, що тривалість життя генетично 

детермінована ознака. Стабільність стану генотипу забезпечує стабільність 

гомеостазу окремих клітин усього організму при сумісних з життям 

коливаннях довкілля, тобто визначає стан геномного здоров’я людини. 

Найоб’єктивнішим методом визначення впливу генетичного чинника на 

формування тривалості життя є молекулярно-генетичний. Водночас спосіб 

генної діагностики можливий за наявності сучасних лабораторій, 

висококваліфікованих спеціалістів, вартісного обладнання і реактивів. Тому 

для прогнозування довголіття використано клініко-генеалогічний аналіз, 

який доступний для лікарів різного профілю, включаючи сімейних. Саме за 

дослідженням родоводів можна розрахувати відсоток генетичного 

компоненту у формуванні тривалості життя.  

Згідно рекомендованих критеріїв, поглиблено вивчено 412 родоводів 

пробандів – довгожителів. Встановлено, що серед загального числа членів 

обстежуваних родин 51,8 % мали досліджувану ознаку. При цьому 67,14 % 

довгожителів успадкували дану особливість за материнською, 32,86 % – за 

батьківською, а у 16,19 % – за обома лініями.  Прикладом родоводу, коли 

ознака передавалась за материнською лінією, є родовід довгожителя Р. (рис. 

3.17). 

Як видно з даних родоводу довгожителя Р.,  він та його брат 

успадкували досліджувану ознаку від матері. Їхня бабця по материнській 

лінії також дожила до 90 років. 

Отже за клініко-генеалогічними показниками схильність до довголіття 

з її реалізацією у фенотипі в 2,04 рази частіше успадковується за 

материнською, ніж за батьківською лінією (р<0,05). Ймовірно, в даному 

випадку ми маємо справу з геномним імпринтингом. Також слід пам’ятати 

про теорію передачі генів, що відповідають за тривалість життя, із 

мітохондріальною ДНК. Повнішу характеристику для доведення даного 

явища отримати не вдалося.  



 175 

 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

 

 

Рис. 3.17. Родовід довгожителя Р. із Верховинського району з 

успадкуванням ознаки тривалості життя за материнською лінією.  

Позначення:    ,      – довгожителі 

 

У зв’язку з історичними подіями, які відбувалися на території 

Прикарпаття в минулому столітті, збір повноцінної інформації стикався з 

низкою проблем. Деякі пробанди втратили родинні зв’язки і не мали 

інформації про предків і родичів, які загинули насильницькою смертю або 

пропали безвісті. Частка таких обстежених склала 48,78 %. 

З усіх пробандів 63,83 були жінки, 36,17 % – чоловіки. Отримані дані 

корелювали з показниками усіх досліджуваних довгожителів Івано-

Франівської області, де перевагу мали особи жіночої статі, що підтверджує 

репрезентативність вибірки. 

За кількістю довгожителів серед усіх поколінь родоводи розподілено 

наступним чином: 57,62 % мали тільки одну особу з досліджуваною ознакою, 

27,14 % – дві,  11,43 % – три та 3,81 %  – чотири та більше (рис. 3.18).  
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Рис. 3.18. Родовід довгожительки В. із Верховинського району. 

Позначення:    ,      – довгожителі. 

 

 

 

Як видно з родоводу, 9 осіб із родини пробанда мали досліджувану 

ознаку. Довгожителем був її батько та його родичі: дідусь, обидва прадідусі 

та прабабуся. По материнській лінії пробанда також реєструвались 

довгожителі, хоча мати не дожила до 90 років. У 15,71 % випадків 

обстежувані мали братів та в 21,43 % сестер довгожителів. Варто  зазначити, 

що лише в 26,69 % досліджуваних довгожителів батьки прожили більше 90 

років, а у 8,57 % – батько. Однак той факт, що не завжди батьки мали велику 

тривалість життя, не заперечує значення спадковості у формуванні 

довголіття. Пояснити це можна кількома механізмами комбінативної 

мінливості: утворенням нових комбінацій генів при злиті батьківських гамет, 
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рекомбінацією при кросинговері та незалежним розходженням 

хромосом із відповідними генами при мейозі. 

Зустрічалися випадки, коли не батьки досліджуваного, а їхні сибси 

були довгожителями. Характерним для таких родин була велика кількість їх 

членів, що дало змогу достовірно оцінити отримані результати. По лінії 

матері серед рідних братів і сестер таких випадків було 6,67, а по лінії батька 

– 5,72 %. Серед двоюрідних сибсів співвідношення було наступним: за 

материнською лінією – 8,10, за батьківською – 6,67 % (рис. 3.19). 
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Рис. 3.19. Родовід довгожителя К. із Коломийського району з 

успадкуванням ознаки тривалості життя за батьківською лінією.  

Позначення:    ,       – довгожителі. 

 

Як видно з даних родоводу К. із Коломийського району, його дядько та 

тітка по лінії батька володіли досліджуваною ознакою. Велика ймовірність, 

що і батько міг бути  довгожителем, однак загинув насильницькою смертю.  

Наступним етапом роботи було вивчення тривалості життя у бабусів і 
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дідусів пробандів. Встановлено, що серед предків третього ступеня 

споріднення довгожителі зустрічалися у 18,12 % випадків. При цьому 

кількість чоловіків переважала таку в жінок в 1,3 рази. Тобто, відсоток 

пробандів, що зазначили у своїх родоводах  дідусів-довгожителів, була 

більшою ніж тих, що згадали про бабусь, котрі дожили до 90 років. 

Цікавим виявився той факт, що більшість таких предків (78,1 %) 

зареєстровано по материнській лінії. 3,80 % опитаних мали предків із 

досліджуваною ознакою серед третього ступеня споріднення довгожителів 

по обидвох лініях (рис. 3.20). Як видно з даних родоводу жительки М. із 

Калуського району, схильність до довголіття вона успадкувала від дідусів по 

батьківській і материнській лініях. 

  

Рис. 3.20. Родовід жительки М. із Калуського району з успадкуванням 

ознаки тривалості життя за батьківською та материнською лініями.  

Позначення:    ,      – довгожителі. 
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Серед предків пробандів четвертого ступеня споріднення 

наявність довгожителів відмічалася у 2,38 %. Лише в 1,90 % родоводів 

зустрічалися довгожителі в кожному досліджуваному поколінні  (рис. 3.21).   
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Рис. 3.21. Родовід жительки В. із Надвірнянського району з 

успадкуванням ознаки тривалості життя за батьківською лінією.  

Позначення:    ,      – довгожителі 

 

Таким чином, доведено, що успадкування довголіття в довгожителів 

Прикарпаття спостерігалось  67,14 за материнською, в 32,86 – за 

батьківською, а у 16,19 % – за обома лініями. Відсоток ймовірності 

довголіття залежить від  кількості родичів з досліджуваною ознакою та 

ступенем споріднення із пробандом. 

При реалізації потенціалу здоров’я та тривалості життя вагоме 

значення має спадковість, а саме генетичний ризик стосовно АГ та 

остеоартрозу. Однак, значущим у модифікації експресії генів описаних 

хвороб та довголіття має індивідуальний епігенетичний рівень та його 

взаємодія із екзо- та ендогенними факторами. 
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3.4.  Асоціації різних фенотипів – носіїв антигенів груп крові систем 

АВ0 та резус з артеріальною гіпертензією і остеоартрозам у довгожителів 

та із тривалістю життям  

Подальше дослідження особливостей успадкування АГ і ОА у 

довгожителів Прикарпаття проводилось шляхом вивчення асоціацій даних 

захворювань із антигенами груп крові систем АВ0 та резус. Даний метод 

вважається класичним у генетиці для розрахунку ризику виникнення 

мультифакторних ознак.  

 Встановлено, що найчастіше серед обстежених у І та ІІ досліджуваній 

групі  (тобто довгожителів із АГ) ідентифікувались фенотип 0 (І) (табл. 3.21).  

 

Таблиця 3.21 

Розподіл довгожителів досліджуваних груп за антигенами груп крові 

систем АВ0. 

 

Група крові 

системи 

АВ0 

Досліджувані групи  

перша 

(n=146) 

друга 

(n=117) 

третя 

(n=93) 

четверта 

(n=130) 

0 (І) 69 (47,26 %) 47 (40,17 %) 21 (22,58 %) 35 (26,92 %) 

А (ІІ) 55 (37,67 %) 35 (29,91 %) 42 (45,16 %) 49 (37,69 %) 

В (ІІІ) 19 (13,01 %) 26 (22,22 %) 28 (30,10 %) 31 (23,84 %) 

АВ (ІV) 3 (2,05 %) 9 (7,69 %) 2 (2,15 %) 15 (11,53 %) 

 

Тобто кількість довгожителів хворих на АГ із групою крові 0 (І) 

вірогідно переважали кількість здорових довгожителів в 2,07 рази (р=0,001). 

Наступними по частоті в першій та другій групах зустрічались довгожителів 

із антигенами  А (ІІ) групи крові (OR=0,77). Серед хворих на АГ у поєднанні 

з остеоартрозом кількість фенотипів В (ІІІ) була меншою, ніж у здорових в 

1,63 рази (χ²=4,73 при р=0,03). Закономірним, відносно загально 

популяційного показника, була найменша кількість осіб, які володіють 
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фенотипом АВ (ІV) у всіх досліджуваних груп. Дещо іншими були 

залежності у хворих на ОА без АГ та відносно здорових довгожителів. Так, 

серед них переважали фенотипи А (ІІ). Відсутність значущих відмінностей 

між особами третьої та четвертої досліджуваних груп засвідчують низькі або 

відсутні асоціативні зв’язки між ОА та антигенами груп крові систем АВ0 у 

довгожителів.  

Наступним етапом дослідження було визначення розподілу 

довгожителів хворих на АГ та ОА за антигенами систем АВ0 і Rh (табл. 

3.22). 

 Таблиця 3.22 

Кількісний та відносний розподіл довгожителів хворих на 

артеріальну гіпертензію та остеоартроз за антигенами груп крові систем 

АВ0 і резус (Rh) 

Група 

крові 

системи 

АВ0 

Кількість 

здорових 

носіїв 

Rh
+
 

Кількість 

хворих на артеріальну 

гіпертензію та 

остеоартроз носіїв Rh
+
 

Кількість 

здорових 

носіїв 

Rh
-
 

Кількість 

хворих артеріальну 

гіпертензію та 

остеоартроз носіїв 

Rh
-
 

0 (І) 26  

(20,00 %) 

52 (35,61 %)  

χ²=7,52; р=0,006 

OR=2,21 

9 

(6,92 %) 

17 (11,64 %) 

χ²=1,29; р=0,257 

OR=1,77 

А (ІІ) 37 

(28,46 %) 

43 (29,45 %) 

χ²=0,00; р=0,962 

OR=1,05 

12 

(9,23 %) 

12 (8,21 %) 

χ²=0,01; р=0,933 

OR=0,88 

В (ІІІ) 27 

(20,76 %) 

17 (11,64 %) 

χ²=3,62; р=0,057 

OR=0,5 

4  

(3,07 %) 

2 (1,36 %) 

Критерій Фішера-

Ірвіна р=0,454 

АВ (ІV) 13  

(10,00 %) 

3 (2,05 %) 

Критерій Фішера-

Ірвіна р=0,454  

2  

(1,53  %) 

- 
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Разом резус-позитивних довгожителів хворих на АГ у поєднанні 

із ОА виявилося 115 (78,76 %), що суттєво не вирізнялось від четвертої 

досліджуваної групи (79,23 %). Кількість резус-негативних довгожителів 

першої досліджуваної групи була 31 (21,24 %) і незначно перевищувала таку 

в популяції здорових довгожителів  (20,77 %) в 1,02 рази. Порівняльним 

аналізом поєднань антигенів систем АВ0 і резус встановлено відмінності у 

обстежених груп довгожителів. Резус-позитивних хворих на АГ у поєднанні з 

ОА за даними характеристиками можна поділити наступним чином: 

0(І)>А(ІІ)>В(ІІІ)>АВ(ІV). За послідовним зменшенням частоти різних 

фенотипів системи АВ0 резус-негативні хворі цієї групи склали подібний 

розподіл:  0(І)>А(ІІ)> В(ІІІ). Носіїв антигенів АВ (ІV) серед цих довгожителів 

не зареєстровано.  

Таким чином, з урахуванням статистичних показників у вибірці 

довгожителів хворих на АГ у поєднанні із ОА переважали асоціації таких 

антигенів 0 (І) Rh
+
, А (ІІ) Rh

+
, 0 (ІІ) Rh

-
 і А (ІІ) Rh

-
.  

До особливостей поєднаної патології можна віднести більшу 

ймовірність розвитку захворювань у носіїв 0 (І) Rh
+  

і 0 (І) Rh
-
. Для 

підтвердження або заперечення висловленого припущення здійснено 

статистичний аналіз розподілу різних фенотипів систем груп крові АВ0 і 

резус залежно від статі. Встановлено, що для чоловіків хворих на АГ і ОА 

достовірною була перевага 0 (І) Rh
+  

і 0 (І) Rh
- 
(відповідно χ²=15,03; OR=3,3; 

р=0,000 та (χ²=25,88; OR=42,19; р=0,000), а для жінок А (ІІ) Rh
+ 

і А (ІІ) Rh
-
 

(відповідно χ²=4,49; OR=0,42; р=0,034 і χ²=25,88; р=0,000). На відміну від 

загальної вибірки хворих, де фенотип 0 (І) Rh
-
 посідав друге місце за 

поширеністю, у жінок більша схильність до розвитку АГ і остеоартрозу 

можлива за наявності антигенів А (ІІ).  

За аналізом частот фенотипів з антигенами системи АВ0 серед 

пацієнтів з АГ і ОА 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) Rh
+
 і А (ІІ) 
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Rh
+
 та збільшення відсотку носіїв В (ІІ) Rh

+
  порівняно з таким у 

здорових довгожителів.  Визначено особливість спадкової схильності до 

коморбідної патології у резус-негативних хворих – вірогідну перевагу 0 (І) 

Rh
- 
(χ²=1,29; р=0,257, OR=1,77).  

Для подальшого дослідження генетичної схильності до довголіття 

вивчено асоціації тривалості життя з антигенами груп крові систем АВ0 та 

резус у групі 412 довгожителів. Отримані показники порівнювали із особами 

без спадкової схильності до довголіття (див. розділ 2.5). 

Аналізом кількісного та відносного розподілу осіб порівняльної групи 

та довгожителів за фенотипами груп крові систем АВ0 та резус встановлено 

І(0) групу крові у 36,89 % довгожителів та у 23,64 % осіб групи порівняння 

(табл. 3.23).  

Таблиця 3.23 

Кількісний та відносний розподіл довгожителів та осіб групи 

порівняння за групами крові систем АВ0 

 

Група 

крові 

системи 

АВ0 

Кількість  

осіб у 

порівняльній 

групі 

Кількість 

довгожителів 

χ² OR, р 

0 (І) 52 (23,64%) 152 (36,89%) 10,55 1,87 (1,29-2,69)  р=0,001 

А (ІІ) 63 (28,63%) 162 (39,32%) 6,38 1,60 (1,12-2,26) р=0,012 

В (ІІІ) 74 (33,63%) 78 (18,93%) 16,18 0,46 (0,32-0,67) р=0,000 

АВ (ІV) 31 (14,09%) 20 (4,85%) 3,84 0,31 (0,18-0,56) р=0,000 

  

Примітка. Відсоток розраховано відносно загальної кількості осіб у 

групі. 
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Дещо менша перевага була у довгожителів з ІІ(А) групи  крові на 

противагу до таких у групі порівняння (39,32 та 28,63 % відповідно). Носіїв 

антигенів В (ІІІ) в досліджуваній групі було менше в 1,72 рази порівняно з 

контрольними показниками. Найменший показник серед усіх обстежених був 

зареєстрований серед осіб із IV(АВ) групою крові (14,09 % у групі 

порівняння і 4,85 % – у довгожителів).  

Отримані результати розподілу груп крові у довгожителів були 

подібними до загально популяційних показників населення України. 

Наступним етапом роботи було вивчення розподілу груп крові у 

довгожителів залежно від статі (табл. 3.24, 3.25).    

 

Таблиця 3.24 

Розподіл груп крові системи АВ0 у довгожителів Івано-Франківської 

області жіночої статі 

 

Група 

крові 

системи 

АВ0 

Кількість  

жінок у 

групі 

порівняння 

Кількість 

довгожителів 

жінок 

χ² OR, р 

0 (І) 37 (16,81%) 100 (24,27%) 4,26 1,59 (1,04-2,39)  р=0,039 

А (ІІ) 32 (14,54%) 97 (23,54%) 6,60 1,84 (1,16-2,77) р=0,010 

В (ІІІ) 53 (24,09%) 51 (12,38%) 21,54 0,35 (0,22-0,55) р=0,000 

АВ (ІV) 16 (7,27%) 8 (1,94%) 9,75 0,25 (0,11-0,61) р=0,002 

 

Примітка. Відсоток розраховано відносно загальної кількості осіб у 

групі. 

 

Встановлено, що з І(0) та ІІ(А) групами крові було більше жінок 



 185 

довгожителів. Носіїв ІІІ(В) та IV(АВ) груп крові було більше серед 

чоловіків. За частотою антигенів системи АВ0 чоловіки-довгожителі 

поділилися наступним чином: А(ІІ)>В(ІІІ)> 0(І)>АВ(ІV), а жінки – 

(І)>А(ІІ)>В(ІІІ)>АВ(ІV). 

 

Таблиця 3.25  

Розподіл груп крові системи АВО у довгожителів Івано-

Франківської області чоловічої статі 

 

Група 

крові 

системи 

АВ0 

Кількість  

чоловіків у 

групі 

порівняння 

Кількість 

довгожителів 

чоловіків 

χ² OR, р 

0 (І) 17 (7,74%) 44 (10,68%) 1,11 1,43 (0,79-2,51)  р=0,291 

А (ІІ) 32 (14,54%) 51 (12,38%) 0,42 0,83 (0.51-1,33) р=0,519 

В (ІІІ) 17 (7,74%) 45 (10,92%) 1,31 1,46 (0,81-2,56) р=0,252 

АВ (ІV) 16 (7,27%) 16 (3,88%) 2,76 0,52 (0,26-1,04) р=0,097 

 

Примітка. Відсоток розраховано відносно загальної кількості осіб у 

групі. 

 

Для визначення асоціації тривалості життя з антигенами системи резус 

проведено аналіз на носійство  цих антигенів у всіх осіб. 86,97 % 

довгожителів було резус-позитивними (Rh+), у порівняльній групі ця ж 

ознака проявилась у 85,95 %.  

Розподіл довгожителів щодо носійства антигенів резус залежно від 

статі показав, що 24,17 % чоловіків не мали антигенів Rh на відміну від 9,52 

% серед жінок-довгожителів (табл. 3.26). 
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Таблиця 3.26  

Розподіл антигенів Rh у довгожителів Івано-Франківської області 

залежно від статі 

Резус фактор Чоловіки Жінки 

Rh+ 75,83 % 90,48 % 

Rh- 24,17 % 9,52 % 

 

Статевий диморфізм полягав у перевазі резус-негативних чоловіків 

серед довгожителів у 2,54 рази на противагу до резус негативних (р<0,05). 

Ймовірність бути довгожителем у резус-позитивних чоловіків і жінок вища, 

ніж у резус-негативних.  

Наступним етапом роботи було вивчення асоціацій між антигенами 

груп крові системи АВ0 та тривалістю життя (табл. 3.27) 

 

Таблиця 3.27 

Асоціації між антигенами груп крові ситеми АВ0 та тривалістю 

життя. 

Порівняльні групи  за системою 

АВ0 

Величина ймовірності 

довгожительства проти групи 

порівняння 

0:А 1,109 

0:В 2,627 

0:АВ 4,305 

А:0 0,901 

А:В 0,380 

А:АВ 0,232 

В:АВ 1,638 
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Як видно з даних табл. 3.16, у довгожителів встановлено найсуттєвіші 

асоціації між формуванням тривалості життя та групою 0(І), особливо 

порівняно з  АВ(ІV) і В(ІІІ). Особи з фенотипами А(ІІ) порівняно з носіями 

антигенів  АВ(ІV) і В(ІІІ) не виявили асоціацій більше 1. Серед довгожителів 

зареєстровано перевагу асоціацій В (ІІІ) проти АВ (ІV). 

Закономірним продовженням роботи було виявлення асоціацій між 

носіями антигенів АВ0 і резус та тривалістю життя (табл. 3.28).  

 

Таблиця 3.28 

Асоціації між антигенами груп крові систем АВ0, Rh та довголіттям 

 

Порівняльні групи Величина ймовірності 

довгожительства проти групи 

порівняння 

Система АВ0 Довгожителі 

0 Rh
+ 

: А Rh
+
 1,142578 

0 Rh
+ 

: В Rh
+
 2,68125 

0 Rh
+ 

: АВ Rh
+
 3,988636 

А Rh
+
: В Rh

+
 2,346667 

А Rh
+
: АВ Rh

+
 3,490909 

В Rh
+
: АВ Rh

+
 1,487603 

0 Rh
- 
: А Rh

-
 0,857143 

0 Rh
- 
: В Rh

-
 1,125 

0 Rh
- 
: АВ Rh

-
 6,00 

А Rh
- 
: В Rh

-
 1,3125 

А Rh
- 
: АВ Rh

-
 7,00 

В Rh
- 
: АВ Rh

-
 5,333333 

 

Встановлено, що резус-позитивні загалом люди з фенотипом 0(І) мають 

більші шанси бути довгожителями порівняно з носіями антигенів А(ІІ), В(ІІІ) 

і АВ(ІV).  
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Водночас схильність до більшої тривалості життя визначено в резус 

позитивних осіб з групою А (ІІ) проти В (ІІІ) і АВ (ІV). Розрахунок показника 

ймовірності довголіття підтвердив, що дана ознака може бути реалізована у 

носіїв В (ІІІ) Rh
+ 

проти АВ (ІV) Rh
+
. 

Аналізом асоціацій резус-негативних довгожителів з різними 

фенотипами систем АВ0 ідентифіковано достовірну перевагу серед носіїв 

А(ІІ), 0(І) і В(ІІІ) проти АВ(ІV). Величини ймовірнсті таких асоціацій проти 

„контролю‖  зайняли відповідно перше, друге та третє місця. Подібні 

показники виявлено щодо більшої можливості тривалого життя у резус-

негативних носіїв А(ІІ), 0(І) проти В(ІІІ) 

За частотою асоціацій між носіями антигенів систем АВ0 та (Rh) резус-

позитивні довгожителі 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 у резус-

позитивних людей з 0(І) та А(ІІ) групами крові. 

 

Матеріали цього розділу опубліковані в таких наукових працях: 

1. Ковальчук ЛЄ, Козовий РВ, Малофій ЛС. Роль спадкових, 

екологічних, соціальних факторів у формуванні тривалості життя і 

довголіття. Буковинський медичний вісник. 2009;13(4):137-140. 

2. Kovalchuk LE, Kozoviy RV, Malofiy LS, Savchuk RM. Demographic 

characteristic of the human population in different ecological regions of 

Precarpathia. Вісник проблем біології і медицини. 2010;2:28–31. 

3. Козовий РВ, Ковальчук ЛЄ. Вивчення особливостей успадкування 

довголіття за допомогою клініко-генеалогічного методу. Проблемы 

старения и долголетия. 2012;21(3):280-6. 



 189 

4. Kozoviy R. Genetic Approach to the Frequency of Longevity in the 

Precarpathian Region. Буковинський медичний вісник. 

2012;16(4(64);210-3. 

5. Козовий Р. В. Розрахунок співвідношення шансів у довгожителів 

Прикарпаття за системами антигенів груп крові АВ0 та резус. 

Галицький лікарський вісник. 2012;19(4):36-9. 

6. Kozoviy R. Distribution of the AB0 and Rh Blood Group Antigen System 

in the Population of Long Livers in the Carpathian Region. The pharma 

innovation. 2013;2(3):59-63. (Online Available at 

http://www.thepharmajournal.com/archives/?year=2013&vol=2&issue=3&

part=A&ArticleId=152). 

7. Вакалюк ІП,  Козовий РВ, Федоров СВ. Аналіз динаміки стану 

кардіоваскулярного здоров’я населення Івано-Франківської області за 

останні сімнадцять років. Архів клінічної медицини. 2016;2(22):64-8.  

8. Козовий РВ. Вивчення стану здоров’я довгожителів Прикарпаття. 

Матеріали роботи XIIІ конгресу СФУЛТ; Львів. Львів: 2010,с. 637. 

9. Козовий РВ, Савчук РМ, Чемний ВЗ. Вивчення довгожителів 

Прикарпаття, що проживають в різних екологічних умовах. 

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Довкілля 

і здоров’я»; Тернопіль,  Тернопіль: 2011,с.49-50. 

10. Козовий РВ. Результати клініко-генеалогічного аналізу в 

довгожителів Прикарпаття. Матеріали роботи XIV конгресу СФУЛТ; 

Донецьк. Донецьк: 2012, с. 411. 

11. Козовий РВ. Особливості успадкування довголіття як 

мультифакторної ознаки в населення Прикарпаття. Матеріали 

науково-практичної конференції з міжнародною участю. Проблеми 

спадкової та мультифакторної патології; Київ. Київ: 2012, с.59–60. 

12. Козовий Р. В. Захворювання внутрішніх органів у довгожителів 

Прикарпаття. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної 

конференції. Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та 

http://www.thepharmajournal.com/archives/?year=2013&vol=2&issue=3&part=A&ArticleId=152
http://www.thepharmajournal.com/archives/?year=2013&vol=2&issue=3&part=A&ArticleId=152


 190 

лікування захворювань внутрішніх органів. (присвячена пам’яті 

академіка НАМН України Є. М. Нейка); Івано-Франківськ-Яремче. 

Івано-Франківськ: 2016 с.107-9. 

13. Козовий Р. В., Ковальчук Л. Є., Козовий Н. С. «Спосіб визначення 

відсотку спадкової схильності до формування тривалості життя за 

клініко-генеалогічним аналізом», патент № 68495 на корисну модель 

№ UA 68495 u  видано 26.03.2012 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 191 

РОЗДІЛ 4 

ІМУНОЦИТОГЕНЕТИЧНИЙ СТАТУС ПРИ КОМОРБІДНИХ 

ПАТОЛОГІЯХ У ПОПУЛЯЦІЇ ДОВГОЖИТЕЛІВ ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

4.1. Стан хромосомного апарату довгожителів хворих на 

артеріальну гіпертензію та остеоартроз 

Хромосомні аберації – одна з ознак дестабілізації каріотипу, активізації 

соматичного мутагенезу. Традиційно цей показник використовувався для 

тестування генотоксичних ефектів, який об’єднує групу феноменів, що 

відрізняються за механізмами виникнення. Виражені відмінності в частотах 

зустріваності ХА мають бути зумовлені не тільки поліфакторною природою 

їх виникнення, а й складними процесами їх елімінації. Зміни каріотипу 

можуть вказувати на структурні порушення хромотипу, зумовлені екзо- та 

ендогенними чинниками, стан адаптивних можливостей організму тощо. 

Саме з таких позицій ми підходили до оцінювання частоти та спектру ХА, 

асоціацій акроцентричних хромосом у лімфоцитах периферійної крові 

довгожителів Прикарпаття із різних груп. 

Цитогентичний аналіз першочергово, був проведений у 

довгожителів хворих на АГ поєднану з ОА (перша досліджувана група). 

Отримані результати порівнювали з такими у довгожителів без 

вищезгаданої патології (четверта група дослідження). Середні показники 

частоти ХА були наступними: (3,01±0,27) у довгожителів із АГ та ОА, 

(2,17±0,53) у здорових осіб. У довгожителів хворих на АГ або на ОА 

відмінності від частоти ХА в осіб четвертої групи (здорових довгожителів) 

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

Аналіз частоти ХА в осіб різної статі чотирьох груп достовірного 

статевого диморфізму не виявив (табл. 4.1).  
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Таблиця 4.1 

Частота хромосомних аберацій у довгожителів Івано-Франківської 

області залежно статі, М±m 

 

Досліджувані групи Чоловіки 

n=113 

Жінки 

n=151 

Перша група  

n=83 

3,12±0,26* 2,91±0,37 

Друга група  

n=76 

3,04±0,12* 2,82±0,06* 

Третя група  

n=49 

2,81±0,22 2,47±0,52 

Четверта група  

n=56 

2,31±0,31 2,03±0,62 

 

Примітка. * – вірогідність відмінностей з показниками групи здорових 

довгожителів (р<0,05). 

 

Як видно із даних таблиці 4.1, має місце тенденція більшої частоти ХА 

у довгожителів чоловічої статі. Цікавим виявився той факт, що 

співвідношення чоловіків – довгожителів до жінок – довгожителів на 

Прикарпатті склало 1:3. Кількість порушень спадкового апарату на 

хромосомному рівні частіше реєструвалась при комборбідних станах, як у 

чоловіків, так і у жінок. Однак в третій групі чоловіків частота ХА була 

меншою на 7,57 % від такої у другій групі. Така ж тенденція зареєстрована і 

у жінок вищеназваних досліджуваних груп. 

Реєструвалась індивідуальна мінливість частоти ХА серед обстежених 

довгожителів від 0,22 до 5,01 % (рис. 4.1).   
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Рис. 4.1. Каріотип довгожителя Т.  з артеріальною гіпертензією 

поєднаною з остеоартрозом 

  Примітка: 

1 – точка розриву довгого плеча хромосоми групи В;  

2 – точка злипання довгого плеча хромосоми групи С.  

Забарвлення: тип GTG. Зб.: ок. 15, об. 100. 

 

Важливим елементом дослідження хромосомних порушень було 

дослідження спектру ХА, що опосередковано вказує на природу мутагенних 

чинників. У зв’язку з вищесказаним нами враховувались всі аберації 

хромосомного і хроматидного типів, які вірогідно можна розпізнати при 

груповому каріотипуванні на рівномірно пофарбованих препаратах 

метафазних хромосом      (табл. 4.2).  

 

 

 

1 
2 
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Таблиця 4.2 

Структура хромосомних аберацій у довгожителів Івано-Франківської 

області 

Показники Частота аберацій на 100 клітин 

Довгожителі 

першої групи 

Довгожителі 

четвертої групи 

Загальна частота  

хромосомних аберацій 

3,01±0,27 2,68±0,53 

Аберації хромосомного типу 

в тому числі: 

2,37±0,12 2,20±0,13 

Парні фрагменти 1,04±0,08 1,06±0,03 

Розриви, делеції 1,11±0,05 1,03±0,09 

Пробіли 0,18±0,03 0,09±0,04 

Дицентрики, кільця 0,04±0,02 0,02±0,01 

Аберації хроматидного типу 

в тому числі: 

0,64±0,21 0,48±0,12 

Одиночні фрагменти 0,47±0,18 0,34±0,11 

Хроматидні розриви 0,17±0,26 0,14±0,09 

 

Примітка. * – вірогідність відмінностей з показниками групи здорових 

довгожителів (р<0,05). 

 

Нестабільні хромосомні аберації (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 

передумовлює глибокий вплив на генну експресію, що призводить до 

генетичних та епігенетичних змін та в подальшому до дегенерації і атрофії 

клітин, тканин. Останнє є причиною старіння організму в цілому. У всіх 

обстежених довгожителів часто виявлялися делеції. Їх кількість переважала у 
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людей з комборбітною патологією (рис. 4.2). 

 

 

  

Рис. 4.2. Каріотип довгожителя К.  із першої досліджуваної групи з 

хромосомною аберацією – делецією у  хромосомі групи С    (   ). Забарвлення: 

тип GTG. Зб.: ок. 15, об. 100. 

 

Водночас у таких довгожителів було ідентифіковано розриви хромосом 

(рис. 4.3). Як видно з даних рисунку 4.3 при справжньому розриві між 

фрагментом і хромосомою не було зв’язку, один із фрагментів на метафазній 

пластинці виглядає зміщеним. У більшості досліджених каріотипів розриви 

зареєстровані в еухроматинових ділянках хромосом.  

Серед ХА ідентифіковано пробіли, частота яких коливалась від 0,09 до 

0,18, залежно від патології, діагностовано у довгожителів. Кількість таких 

аберацій переважала в осіб з комборбідною патологією. На противагу до 

розривів між хромосомами і фрагментом зберігався зв’язок. 
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Рис. 4.3. Каріотип довгожителя В. (93 роки), що хворіє на АГ та ОА з 

хромосомною аберацією – розривом у 2 хромосомі     (   ).  

а – метафазна пластинка; 

б – ідіограма лімфоцитів периферійної крові. 

Забарвлення: тип GTG. Зб.: ок. 15, об. 100. 
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Загальний рівень ХА, їхній спектр не залежали від генетичної 

схильності довгожителів і чоловічої, і жіночої статі. Однак, ХА як 

хромосомного, так і хроматичного типів було більше зареєстровано в осіб з 

АГ і ОА. Серед спектру хроматичного типу лідером за кількістю виявились 

одиночні фрагменти в усіх чотирьох досліджуваних групах. 

Закономірним продовженням вивчення адаптивних можливостей та 

імуногенетичного статусу організму було дослідження асоціацій 

акроцентричних хромосом. Встановлено, що середня частота клітин з ААХ у 

довгожителів хворих на АГ та ОА переважала таку у групі осіб без 

вищезгаданої патології на 11,59 % (табл. 4.3).  

 

Таблиця 4.3 

Частота асоціацій акроцентричних хромосом у лімфоцитах периферійної 

крові різних досліджуваних груп довгожителів Івано-Франківської 

області, М±m 

 

Група дослідження Частота 

клітин з 

ААХ, % 

Середня 

кількість ААХ в 

одній клітині, % 

Число асоційованих 

хромосом в одній 

клітині, % 

Перша 93,68±0,27 3,24±0,41* 4,1±0,22* 

Друга 88,41±0,32 2,11±0,55 3,7±0,33* 

Третя 89,23±0,44 2,09±0,31 3,9±0,42* 

Четверта 82,83±0,61 1,85±0,54 2,5±0,14 

 

Примітка. * – вірогідність відмінностей з показниками групи 

порівняння (довгожителі без захворювань) (р<0,05). 
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Як видно з даних табл. 4.3, загальна частота клітин з ААХ 

достовірно не відрізнялася у різних групах довгожителів, хоча й була на 

найбільшою при комбордітній патології. 

Показник середньої кількість ААХ в одній клітині у довгожителів із 

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

таким у здорових. Цікавим виявився той факт, що при АГ або ОА середня 

кількість ААХ в одній клітині була майже однаковою і суттєво не 

відрізнялася від такої у здорових довгожителів. Реєстрація числа 

асоційованих хромосом в одній клітині зафіксувала значну відмінність між 

досліджуваними групами. У довгожителів із АГ та ОА в метафазних 

пластинках у 1,14 рази частіше ААХ складались з чотирьох хромосом ніж як 

у осіб без вищезгаданої патології. Слід зазначити, що у довгожителів другої 

та третьої досліджуваних груп вищезгаданий показник був меншим 

порівняно з таким у осіб із комборбідною патологією, однак він достовірно 

переважав такий із четвертої групи.  Істотних змін показників ААХ залежно 

від статі у всіх обстежених не виявлено.   

Водночас кількість асоційованих хромосом в одній клітині була 

індивідуальною для кожного із обстежених довгожителів у різних групах 

(рис. 4.3, а). При порівнянні даного показника між довгожителями 

досліджуваних груп виявлено, що у першій  він був вищим в 1,18 рази на 

противагу до осіб без АГ і ОА, що свідчить про знижений 

імуноцитогенетичний статус. Найчастіше зустрічалися ААХ з двома та 

трьома асоційованими хромосомами, рідше з трьома, чотирма та п’ятьма 

(рис. 4.3 б).   

Так асоціації, які включали дві та три акроцентричні хромосоми 

складали (80,93±1,01) і (19,67±0,31) %, відповідно (рис. 4.4). Асоціації, до 

яких входили чотири і п’ять акроцентричних хромосом, виявлялись рідше – 

(3,68±0,21) і (1,02±009) %, відповідно. У двох довгожителів хворих на АГ і 

ОА виявлено ААХ з шести хромосом (0,03±0,01) %. У здорових 

довгожителів достовірних відмінностей цих показників не виявлено. 
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Рис. 4.3. Асоціації акроцентричних хромосом   (   ) в метафазній 

пластинці периферійної крові здорового довгожителя К. (а) та хворого на 

артеріальну гіпертензію і остеоартроз (б).  

Забарвлено за Гімза. Зб.: ок. 15, об. 100. 

 

При аналізі враховували всі можливі варіанти асоціацій між парами 

хромосом. Найчастіші асоціації зустрічались між 15, 16 та 22 хромосомами 

Аналіз спектру та групової належності хромосом, які брали участь в 

асоціаціях у довгожителів різних досліджуваних груп виявив певні тенденції 

(табл. 4.4). 
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Рис. 4.4. Число асоційованих акроцентричних хромосом в лімфоцитах 

периферичної крові хворих на артеріальну гіпертензію і остеоартроз та 

здорових довгожителів. 

 

Таблиця 4.4 

Частота асоціацій між різними групами акроцентричних хромосом у 

довгожителів із артеріальною гіпертензією і остеоартрозом 

 

Групи 

обстежених 

Групи асоційованих хромосом, % 

D G 

13 14 15 21 22 

Перша  20,8 19,1 19,4 20,5 20,2 

Друга 21,4 22,3 17,6 21,2 17,5 

Третя 20,5 19,4 20,3 19,6 20,2 

Четверта 18,3 23,1 24,5 17,3 16,8 
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Тому, для дослідження розподілу ААХ між різними хромосомами у 

довгожителів першої та четвертої груп було застосовано статистичний аналіз 

із використанням стандартів критерії χ
2
 (табл. 4.5).  

Проаналізувавши типи комбінацій між хромосомами 13, 14, 15, 21, 22 

цікавими виявились асоціації між 14 – 22, 15 – 22 та 21 – 22, де χ
2 

перевищував критичне значення 3,84. Також, між 14 – 15, 15 – 15 та 22 – 22 

хромосомами асоціації в першій досліджуваній групі порівняно із четвертою 

χ
2
 дорівнював від 0 до 0,03 (див. табл. 4.5) 

Отримані результати частоти ААХ корелювали з показниками частоти 

ХА (r коливались від 0,73 до 0,9) 

 

Таблиця 4.5 

Розподіл асоціацій між різними групами акроцентричних хромосом 

у довгожителів із артеріальною гіпертензією і остеоартрозом порівняно 

із здоровими 

 

Тип 

комбінації 

Фактичне число Очікуване число χ
2 

Р 

13 – 13  21 27,51 3,33 >0,05 

13 – 14  108 106,47 0,03 >0,05 

13 – 15  111 105,27 0,70 <0,05 

14 – 14  32 33,50 0,08 >0,05 

14 – 15  150 150,13 0,00 >0,90 

15 – 15  20 20,93 0,02 >0,50 

13 – 21  150 155,51 0,45 >0,05 

13 – 22  172 177,05 0,33 >0,05 

14 – 21  141 147,74 0,73 >0,05 

14 – 22  100 117,83 6,90 <0,01 
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продовження табл. 4.5 

15 – 21  110 116,64 0,84 >0,05 

15 – 22  80 91,51 3,52 >0,05 

21 – 21  56 52,06 0,59 >0,05 

21 – 22  181 132,19 48,27 <0,01 

22 – 22  37 35,89 0,03 >0,05 

 

 

Таким чином встановлено більшу кількість цитогенетичних порушень 

(перевагу ХА, ААХ) у лімфоцитах периферійної крові довгожителів із 

захворюваннями на АГ та ОА порівняно із такими у здорових довгожителів. 

 

4.2. Характеристика основних цитогенетичних показників у 

довгожителів залежно від умов проживання 

Вивчення змін хромосомного апарату проводилось у здорових 

довгожителів, що проживали в трьох різних екологічних зонах та 

порівнювали отримані результати із особами, які проживали в таких же 

екологічних умовах, але в їхніх родоводах не було довгожителів. 

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 (р<0,05). 

При дослідженні метафазних пластинок людей з різних районів Івано-

Франківської області встановлено, що середньогрупова частота ХА у 

довгожителів і в осіб із групи порівняння залежала від екологічних умов 

проживання (табл. 4.6).  

Так, у довгожителів із зони екологічного комфорту цей показник склав 

(1,85±0,25) і був дещо меншим ніж в осіб із групи порівняння цієї ж зони 

проживання. В основній досліджуваній групі із зони екологічного 

прекомфорту та із зони гіпокомпорту, частота ХА також було меншою ніж у 

групі порівняння в  1,11 і 1,12 рази, відповідно. 
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Таблиця 4.6 

Частота хромосомних аберацій у довгожителів Івано-Франківської 

області залежно від екологічних умов проживання, М±m 

 

Зона проживання Досліджувані групи Частота ХА, % 

Екологічно комфортний, 

n = 137 

основна, n = 75 1,85±0,25 

порівняльна, n = 62 2,16±0,21 

Екологічно прекомфортний, 

n = 196 
основна, n =107 1,98±0,27 

порівняльна, n = 89 2,19±0,10 

Екологічно 

гіпокомфортний, 

 n = 149 

основна, n = 82 2,05±0,15 

порівняльна, n = 67 2,29±0,24 

 

Примітка. * – вірогідність відмінностей з показниками групи осіб з 

екологічно комфортної зони проживання (р<0,05). 

 

Водночас виявлено індивідуальну мінливість частоти ХА серед 

обстежених довгожителів від 0,22 до 5,01 %.  У довгожителів, які проживали 

у гіпокомфортних екологічних умовах, максимальне значення частоти ХА 

досягало  3,26 %,  у групі порівняння – 3,41 %. Індивідуальні коливання рівня 

ХА зумовлені комплесним впливом радіаційних та хімічних мутагенів, 

варіаціями репаративних процесів і генетично детермінованими механізмами 

біотранформації ксенобіотиків (мутагенів).  

Реєструвались у деяких досліджуваних осіб нестабільні і стабільні 

аберації хромосомного типу – поліцентрики, ацентрики, аномальні 
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моноцентрики (сформовані в результаті транслокацій), що може бути 

маркером радіаційної дії. Тому наступних етапом було вивчено кількость ХА 

у досліджуваних групах, які проживали в різних екологічних умовах (табл. 

4.7). 

Таблиця 4.7 

Порівняння результатів цитогенетичного обстеження в лімфоцитах 

периферійної крові довгожителів  (А) та осіб із групи порівняння (Б) 

Івано-Франківської області, М±m 

 

Тип 

хромосом

них 

порушень 

Зона проживання 

Екологічного 

комфорту 

Екологічного 

прекомфорту 

Екологічного 

гіпокомфорту 

А 

(n = 75) 

Б           

(n = 62) 

А 

(n =107) 

Б  

(n = 89) 

А          

(n = 82) 

Б            

(n = 67) 

Хромосом

ні аберації 

 

1,63±0,20 1,92±0,31 2,02±0,14* 2,26±0,31* 2,23±0,32* 2,45±0,19* 

Аберації 

хромосом

ного типу 

0,72±0,14 1,16±0,12* 1,22±0,14 1,44±0,22 1,42±0,08* 1,69±0,05* 

Парні 

фрагменти 
0,79±0,11 0,92±0,02 1,10±0,07* 1,04±0,02* 1,23±0,06* 1,22±0,05* 

Розриви 

 
0,06±0,07 0,12±0,02 0,14±0,03* 0,13±0,01* 0,13±0,05* 0,14±0,03* 

Неповні 

розриви 

(пробіли) 

 

0,18±0,02 0,16±0,03 0,15±0,05* 0,21±0,03* 0,21±0,02* 0,20±0,06* 
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Продовження табл. 4.7 

 

Дицентрики 

 

0,06±0,02 0,05±0,03 0,02±0,01 0,05±0,01 0,04±0,01* 0,06±0,02 

 

Аберації 

хроматид-

ного типу 

 

0,71±0,19 0,89±0,08 0,86±0,12 0,64±0,07 0,95±0,32 0,81±0,21 

 

Примітка. * – вірогідність відмінностей з показниками групи осіб з 

екологічно комфортної зони проживання (р<0,05). 

 

Виявлено, що найбільша кількість даних порушень була у осіб із зони з 

гіпокомфортними екологічними умовами. У довгожителів Калуського, 

Коломийського районів та сіл довкола Бурштинської ТЕС в спектрі ХА 

переважали одиночні фрагменти, які можуть бути зумовлені мутагенами 

хімічної природи. Однак частота таких змін не залежала від віку та статі.  

У довгожителів із зони екологічного комфорту частіше 

ідентифікувались пробіли порівняно із такими із зони екологічного 

прекомфорту.  У декількох обстежених спостерігались розриви, віднесені до 

пробілів, оскільки фрагменти не були зміщені, між ними і хромосомою 

відмічали зв’язок (рис. 4.5).  

Маркери радіаційного мутагенезу (дицентрики, парні фрагменти) 

частіше зустрічалися у осіб із зони з посиленого радіаційного контролю в 

Снятинському райні (рис. 4.6).  

При вивченні показника адаптивних можливостей та імуногенетичного 

статусу організму – асоціацій акроцентричних хромосом встановлено, що 

частота клітин з ААХ у довгожителів склала (89,66±0,21) та (92,83±0,31) % у 

групі порівняння. 
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Рис. 4.5. Метафазна пластинка довгожителя К. (а),  що проживає в 

умовах екологічного комфорту та довгожительки В. (б),  із зони 

гіпокомфорту. Позначення: 

1 – точка розриву довгого плеча (Пробіл);  

2 – делеція довгого (q) плеча хромосоми групи С;  

3 – асоціація акроцентричних хромосом групи D і G 

Забарвлення: тип GTG. Зб.: ок. 15, об. 100.  

 

Показник середньої кількісті ААХ в одній клітині в основній групі був 

(1,56±0,18) %, що достовірно не відрізнялося від такого в осіб групи 

порівняння (1,76±0,43) %. 

Реєстрація числа асоційованих хромосом в одній клітині зафіксувала 

незначну відмінність між досліджуваними групами, відповідно (2,93±0,21) у 

довгожителів та (3,3±0,31) % у групі порівняння. 
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Рис. 4.6. Каріотип особи С. (група порівняння) (а) та особи Н. (група 

порівняння) (б), що проживають в зоні екологічного гіпокомфорту. 

Позначення:   

1 – наявність у метафазі парного фрагмента;  

2 – точка злипання теломерних ділянок;  

3 – дуплікація короткого (р) плеча хромосоми групи С; 

4 – асоціація акроцентричних хромосом групи D і G. 

Забарвлення: тип GTG. Зб.: ок. 15, об. 100. 

 

 Істотних змін показників ААХ залежно від статі у всіх обстежених не 

виявлено. Однак відзначалися коливання кількості ААХ залежно від 

екологічних умов проживання (табл. 4.8).  
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Таблиця 4.8 

Частота асоціацій акроцентричних хромосом у лімфоцитах периферійної 

крові довгожителів Івано-Франківської області, М±m 

 

Зона 

проживання 

Досліджуван

і групи 

Частота 

клітин з 

ААХ, % 

Середня 

кількість 

ААХ в одній 

клітині, % 

Число 

асоційованих 

хромосом в одній 

клітині, % 

Екологічного 

комфорту 
основна 85,0±0,12* 1,50±0,18 1,80±0,31 

порівняльна 91,0±0,24 1,64±0,41 2,1±0,32 

Екологічного 

прекомфорту 
основна 91,0±0,33 1,51±0,19 3,2±0,15 

порівняльна 92,2±0,41 1,67±0,13 3,3±0,27 

Екологічного 

гіпокомфорту 
основна 93,0±0,17 1,66±0,17* 3,8±0,18* 

порівняльна 95,3±0,26 1,97±0,74 4,5±0,34 

 

Примітка. * – вірогідність відмінностей з показниками групи осіб з 

екологічно комфортної зони проживання (р<0,05). 

 

Як видно з даних таблиці 4.8, у довгожителів із зони з гіпокомфорту 

середня кількість ААХ мала тенденцію до збільшення порівняно з такою із 

зони екологічного комфорту. Частота клітин з асоціаціями акроцентричних 

хромосом у довгожителів із зони екологічного комфорту була меншою на 

противагу до такої в групі порівняння в 1,07 раза та в 1,09 раза в групі 
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довгожителів із гіпокомфортної зони  (р>0,05). 

Середня кількість ААХ в одній клітині коливалася у довгожителів 

залежно від умов проживання: від (1,50±0,18) до (1,66±0,17) та була меншою 

ніж така в осіб з групи порівняння від (1,64±0,41) до (1,97±0,74) (рис 4.7).  
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Рис. 4.7. Асоціації акроцентричних хромосом (  ) в метафазній пластинці 

периферійної крові довгожителя В (а). та особи К (група порівняння) (б), що 

проживає в зоні екологічного комфорту. 

Забарвлення тип GTG. Зб.: ок. 15, об. 100. 

 

 

Отже, середні показники ААХ залежали від екологічних умов 

проживання. Найбільшу частоту ААХ та кількість асоціацій в одній клітині 

зареєстровано в осіб групи порівняння, що проживають в зоні 

гіпокомфортними екологічними умовами (див. табл. 4.6). Однак частота і 

групова належність хромосом, які брали участь в асоціаціях дещо 
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відрізнялась (табл. 4.9). 

 

Таблиця 4.9 

Розподіл за видом  акроцентричних хромосом в групах асоціацій в 

лімфоцитах периферійної крові довгожителів та осіб, групи порівняння 

 

Вид хромосом в 

асоціації 

Основна група Порівняльна група 

Абс. % Абс. % χ
2
 р 

Не  було асоціацій 3 6,13 0 0,00 0,64 0,42 

D хромосоми 38 77,55 29 93,55 2,49 0,11 

G хромосоми 35 71,43 30 96,77 6,43 0,01 

D+G хромосоми 41 83,67 31 100,00 3,96 0,047 

 

При аналізі враховували всі можливі варіанти асоціацій між парами 

хромосом. Найчастіші асоціації зустрічались між 15, 16 та 22 хромосомами 

(табл. 4. 10)  

Таблиця 4.10 

Частота асоціацій між різними групами акроцентричних хромосом у 

досліджуваних групах 

 

Групи 

обстежених 

Групи асоційованих хромосом, % 

D G 

13 14 15 21 22 

Довгожителі 22,5 20,7 17,9 22,2 16,7 

Група порівняння 21,8 22,1 18.7 21,1 16,3 

 

Для дослідження розподілу ААХ між різними хромосомами у 
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довгожителів було застосовано статистичний аналіз із використанням 

стандартів критерії χ
2
 (табл. 4.11). Проаналізовано типи комбінацій між 

хромосомами 13, 14, 15, 21, 22. 

Таблиця 4.11 

Розподіл асоціацій між різними групами акроцентричних хромосом у 

досліджуваній групі довгожителів 

 

Тип 

комбінації 

Фактичне число Очікуване число χ
2 

Р 

13 – 13  118 112,13 0,33 >0,05 

13 – 14  448 448,52 0,001 >0,05 

13 – 15  452 448,52 0,036 >0,05 

14 – 14  132 112,13 3,77 >0,05 

14 – 15  434 448,52 0,47 >0,05 

15 – 15  98 112,13 1,65 >0,05 

13 – 21  459 391 18,32 <0,01 

13 – 22  352 391 4,67 >0,05 

14 – 21  441 391 8,11 >0,05 

14 – 22  376 391 0,65 >0,05 

15 – 21  366 391 1,92 >0,05 

15 – 22  344 391 6,78 >0,05 

21 – 21  144 119,8 6,40 >0,05 

21 – 22  457 479,2 3,44 >0,05 

22 – 22  118 119,8 0,03 >0,05 

 

Отримані результати частоти ААХ корелювали з показниками частоти 

ХА (r коливались від 0,73 до 0,9), що підтвердило негативний вплив 

екологічних умов на імуногенетичний статус та адаптивні можливості 

людини.  
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РОЗДІЛ 5 

ВИВЧЕННЯ ЦИТОГЕНЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ІНТЕРФАЗНИХ 

ЯДЕР СОМАТИЧНИХ КЛІТИН ДОВГОЖИТЕЛІВ 

 

5.1 Дослідження структурно-функціонального стану спадкового 

апарату епітеліоцитів довгожителів із різних екологічних районів Івано-

Франківської області 

Для об’єктивної оцінки функціональної активності, ступеня 

проліферації і диференціювання епітеліальних клітин необхідно враховувати 

і морфологічні, і цитогенетичні показники. 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.  Комплексних досліджень МЯ і ФСГ у 

довгожителів з різних екологічних територій не проводилось.  

Тому метою даного розділу було встановлення залежності МЯ і ФСГ у 

довгожителів з різних екологічних районів. Першочергово у досліджуваних 

осіб вивчали мікроядра, які опосередковано засвідчують частоту ХА та 

можуть служити показником екологічної ситуації. Встановлено, що розміри 

мікроядер у клітинах букального епітелію дорівнювали 1-3 мкм. Вони 

розташовувалися в цитоплазмі поблизу основного ядра клітини, мали 

оболонку та були заповнені хроматином. Щільність останнього була нижчою 

або не перевищувала таку хроматину основного ядра. Мікроядра інколи 

щільно прилягали до основного ядра, але й в цьому випадку вони були 

оточені своєю ядерною оболонкою. 

У всіх обстежених людей частота МЯ не залежала від віку (табл. 5. 1).  

Значущих відмінностей між кількістю МЯ у довгожителів та групі 

порівняння не виявлено. Доведено достовірні зміни кількості мікроядер 

залежно від зони проживання. 



 

 

 

 

Таблиця  5.1   

Мікроядерний показник епітеліоцитів слизової оболонки ротової порожнини у жителів досліджуваних 

районів, (М±m) 

Досліджувані групи 

Район екологічного 

комфорту 

Район екологічного 

прекомфорту 

Район екологічного 

гіпокомфорту 

жінки чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки 

Основна 0,630,36 0,980,45º 1,420,16 1,510,15 2,05±0,25* 1,680,13 

Попрівняльна 0,720,16 0,81±0,38 1,320,22 1,370,21 2,03±0,12* 2,390,11* 

 

Примітки: *р<0,001 – порівняно з показниками осіб гіпокомфортного району проживання  

                   ºр<0,001– вірогідність різниці між жінками та чоловіками 

 2
1
4
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1
4
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У чоловіків та жінок із району з гіпокомфортними екологічними 

умовами кількість МЯ була збільшена порівняно з такою інших 

досліджуваних групах, особливо із жителями комфортного району (рис. 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Епітеліоцит слизової оболонки ротової порожнини 

довгожителя К. з  мікроядром (1) із екологічно гіпокомфортного району. 

Заб.: за Фьольгеном. Зб.: ок. 15, об. 40. 

 

Окрім цього, в препаратах осіб із екологічно комфортного району 

фіксувалися зміни розмірів МЯ. Інколи зустрічалися два мікроядра на одну 

клітину. Ядра епітеліоцитів досліджуваних людей із екологічно 

гіпокомфортного регіону в більшості були вакуолізовані. Водночас виявляли 

схожі до мікроядер цитоплазматичні вакуолі з щільним базофільним 

 

1 

1 



216 

 

колоїдом (рис. 5.2).  
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Рис. 5.2. Мікроядра (1) в епітеліоцитах слизової оболонки ротової 

порожнини догожителя А. (а) та особи із групи порівняння З. (б) із с. 

Стецева. 

Заб.: за Фьольгеном. Зб.: ок. 15, об. 40. 
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Вони відрізнялись від справжніх мікроядер гомогенною внутрішньою 

структурою. Часто реєстрували пікнотичні ядра.  

Тому, причиною збільшення мікроядер у епітеліоцитах СОРП людей, 

які проживають на територіях з високим техногенним навантаженням, є 

порушення клітинного поділу та / або цілісності хромосом. Достовірна 

різниця кількості мікроядер у осіб різної статі встановлена у осіб із району 

екологічного комфорту. 

Наступним етапом роботи було вивчення цитологічних характеристик 

епітеліоцитів СОРП, які є інформативними для оцінки загального стану 

організму. Саме зміни ФСГ можуть вказувати на функціональні порушення 

генотипу, зумовлені екзо- та ендогенними чинниками, стан адаптивних 

можливостей. 

Порівняльний аналіз ФСГ усіх досліджуваних людей дозволив 

встановити статеві закономірності його індексів, а також їх залежність від 

впливу комплексу факторів довкілля. Найважливішим маркером 

експресибельності геному, що опосередковано корелює з кількістю 

дерепресованої ДНК є індекс конденсації хроматину. У довгожителів 

встановлено перевагу ядер із деконденсованим хроматином у всіх 

екологічних зонах порівняно з такими в групі порівняння (табл. 5. 2).  

Варто зазначити, що деконденсація хроматину була істотніша у 

чоловіків, ніж у жінок з основної досліджуваної групи. Слід відмітити, що 

показник конденсації хроматину був меншим у довгожителів, які 

проживають в умовах екологічного комфорту, порівнянно з такими в інших 

зонах. 

Така ж тенденція спостерігалась і в контролі. Отримані дані можуть 

вказувати на негативний екзогенний вплив мутагенів на активість спадкового 

аппарату.  

У подальшому проводилося вивчення важливого компоненту ядерного 

апарату – ядерцевого індексу. Встановлено, що ЯІ був найбільшим у осіб із 
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гіпокомфортного району (див табл. 5. 2). У довгожителів ЯІ суттєво не 

відрізнявся від такого в групі порівняння, однак він був незначно меншим у 

довгожителів, ніж в осіб, котрі проживали в таких же екологічних умовах та 

не мали спадкової схильності до довголіття (рис. 5.3) .  

 

Таблиця 5.2  

Цитологічні показники епітеліоцитів слизової оболонки ротової 

порожнини у довгожителів (А) та групи порівняння (В) з різних 

досліджуваних районів Івано-Франківської області (М±m) 

 

Екологічний 

район 

Стать  

 

Індекс хроматизації, 

ум.од 

Ядерцевий індекс, % 

А В А В 

Комфортний 

жінки 0,70±0,02 0,78±0,04º 2,11±0,33 2,45±0,26 

чоловіки 0,64±0,02 0,71±0,01 º 2,35±0,35 2,67±0,48 

Прекомфортний 

жінки 0,79±0,04* 0,81±0,02 3,58±0,32* 3,89±0,67* 

чоловіки 0,77±0,02* 0,82±0,51* 3,29±0,67 3,61±0,51 

Гіпокомфортний 

жінки 0,82±0,03* 0,89±0,04* 5,14±0,34* 5,22±0,41* 

чоловіки 0,81±0,02* 0,93±0,03*º 5,31±0,41* 6,33±0,38*º 

 

Примітки: 1. *р<0,001 – вірогідність відмінностей з показниками осіб, 

які проживають у комфортних екологічних умовах  

                    2. ºр<0,001 – вірогідність відмінностей довгожителів з 

группою порівняння. 
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Рис. 5.3. Ядерця (1) в епітеліоцитах слизової оболонки ротової 

порожнини догожителя К. (а) та особи із групи порівняння В. (б). 

Заб.: за Фьольгеном. Зб.: ок. 15, об. 40.  

 

При оцінюванні СХ враховано, що стан гетеропікнотичної Х-хромосоми 

нині розцінюється як показник регуляції реалізації генетичної інформації. 

1 

1 
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Інтерпретація отриманих чисел СХ відрізняється у чоловіків і жінок (рис. 5. 

4). 
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Рис. 5.4. Показник статевого хроматину в епітеліоцитах слизової 

оболонки ротової порожнини в довгожителів Прикарпаття. 

 

Нормальним є те, що даний показник у всіх обстежених жінок 

перевищував такий у чоловіків Різниця між СХ у чоловіків (5,41±0,23) і 

жінок (22,65±0,54) із прекомфортного екологічногорайону достовірно менша, 

ніж у контролі відповідно (6,58±0,14) і (26,51±0,74) % (р<0,001). Однак 

різниця між показниками СХ у довгожителів, які проживають у 

гіпокомфортних екологічних умовах та показниками порівняльної групи, 
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була не значущою (рис. 5.5).   

 

 

 

 

Рис. 5.5. Епітеліоцит слизової оболонки ротової порожнини 

довгожительки С. з  конденсованою Х-хромосомою  (1). 

Заб.: за Фьольгеном. Зб.: ок. 15, об. 40. 

 

Таку тенденцію змін СХ у досліджуваній вибірці можна інтерпретувати 

як свідчення порушення регуляції експресії генів у людей з екологічно 

забруднених територій. Хоча цитологічні показники ядерцевого апарату 

змінені не так суттєво, метаболізм клітини може бути порушений через 

недостатність регуляторної функції Х-хромосоми.   

Зміни вищеописаних індексів корелювали з порушеннями нормальної 

структури ядра. Виявлено істотну залежність кількості морфологічно 

змінених ядер у всіх обстежених осіб від місця їхнього проживання (табл. 5. 

3). 

1 
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Таблиця 5.3  

Показники морфологічно змінених ядер (%) епітеліоцитів слизової 

оболонки ротової порожнини у довгожителів (А) та групи порівняння (В) 

з різних досліджуваних районів Прикарпаття (М±m). 

 

Екологічний район Стать  

 

Індекс хроматизації, ум.од 

А В 

Комфортний жінки 2,98±0,51 3,21±0,14 

чоловіки 3,08±0,27 3,41±0,22 

Прекомфортний жінки 3,38±0,37º 4,52±0,33 

чоловіки 3,69±0,84 4,76±0,54 

Гіпокомфортний жінки 8,95±0,25*º 8,01±0,31* 

чоловіки 9,05±0,74* 8,85±0,43* 

 

Примітки: 1. *р<0,001 – вірогідність відмінностей з показниками осіб, 

які проживають у комфортних екологічних умовах  

                    2. ºр<0,001 – вірогідність відмінностей довгожителів з 

группою порівняння. 

 

Часто негативний вплив може призводити до не зворотніх змін, які 

будуть проявлятись на клітинному рівні у вигляді МЗЯ. Виявлено, що 

незважаючи на те, що відмінності частоти МЗЯ у жінок та чоловіків 

довгожителів із зони з несприятливими екологічними умовами порівняно з 

контролем були незначні: відповідно (8,95±0,25), (9,05±0,74) і (8,01±0,31), 

(8,85±0,43) %, у них ідентифікувалися великі ядра з дифузним хроматином. 

Окрім того на препаратах переважали вакуолізовані ядра. Часто ядерна 

мембрана епітеліоцитів СОРП утворювала інвагінації, що мали вигляд 

каналів (рис. 5.6). 



223 

 

 

 

 

 

Рис. 5.6. Морфологічно змінене ядро (1) епітеліоцита особи Г. із групи 

порівняння. 

Заб.: за Фьольгеном. Зб.: а,б – ок. 15, об. 40.  

 

 

При порівнянні індексу морфологічно змінених ядер досліджуваних 

людей із гіпокомфортного району встановлено достовірне збільшення числа 

МЗЯ порівняно з таким у осіб, що проживають комфортних екологічних 

умовах.  

Характерною цитологічною ознакою впливу негативних екзогенних 

факторів було утворення сегментоподібних ядер епітеліоцитів СОРП, поява 

мікроядер.   

У деяких людей патологічні зміни ядер були настільки глибокими, що 

призводили до руйнування каріолеми (рис 5. 7). Спостерігалися також статеві 

1 

1 
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відмінності МЗЯ, хоча в меншій мірі, ніж при дослідженні СХ. Так, у жінок 

всіх досліджуваних районів відмічалася тенденція до зменшення кількості 

МЗЯ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 5.7. Руйнування каріолеми ядер (1) епітеліоцитів особи К. із групи 

порівняння. 

Заб.: за Фьольгеном. Зб.: а,б – ок. 15, об. 40.  

 

 

Аналіз чотирьох індексів ФСГ вказує на те, що причиною його 

пригнічення у людей, які проживають на територіях з високим техногенним 

навантаженням, першочергово є незбалансованість змін окремих механізмів, 

які беруть участь у реалізації спадкової інформації на клітинному рівні. 

Функціонування геному в обстежених осіб відбувається за принципом 

саморегуляції, що стверджено на підставі різноспрямованих відхилень 

окремих індексів епітеліоцитів СОРП.  

 

1 
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5.2. Цитоденситометричні показники та епігенетична модифікація 

хроматину в соматичних клітинах у здорових довгожителів Івано-

Франківської області 

Для об’єктивної оцінки загального стану функції та структури 

спадкового апарату організму вивчені цитоденситометричної характеристики 

епітеліоцитів СОРП.  

Встановлено зміни морфометричних і оптичних параметрів ядер 

епітеліоцитів СОРП залежно від віку та статі досліджуваних (табл. 5.4). Так, 

у всіх довгожителів і особливо чоловіків зареєстровано зменшення 

периметру ядер епітеліальних клітин відповідно у 1,10 та 1,18 рази (р<0,05). 

Закономірно зменшувалася також площа ядер цих клітин в 1,21 рази в усіх 

осіб групи дослідження (в 1,30 рази – у чоловіків і в 1,14 рази – у жінок) 

порівняно з такою у людей зрілого і похилого віку (р<0,05). 

 Істотніше зниження площі ядер клітин при незміненій щільності 

упакування хроматину в цих ядрах обмежує простір всередині ядра для 

переміщення і/або взаємодії окремих локусів хромосом у цьому просторі. 

Такі обмеження можуть бути серйозною перешкодою для нормального 

функціонування генома і процесів його репарації. 

Аналіз вищеописаних показників свідчить про зниження 

морфометричних показників епітеліоцитів СОРП у довгожителів. Отже, з 

віком відбувається поступове зневоднення клітини, тканин.  

Встановлено, що за щільністю інтерфазного хроматину можна 

розділити на чотири компоненти: q1 – неактивний гранулярний 

гетерохроматин (найтемніший компонент), q2 – більш активний 

гетерохроматин (перигранулярний компонент), q3 і q4 – евхроматин (менш і 

більш світлі компоненти відповідно). 



Таблиця 5.4  

Морфо- та денситометричні показники ядер епітеліоцитів слизової оболонки ротової порожнини у 

довгожителів та групи порівняння, М±m 

Параметр  Довгожителі Група порівняння 

разом чоловіки жінки разом чоловіки жінки 

Периметр ядра, мкм 60,54±2,33 58,63±2,57*  62,45±2,14 66,31±1,73 69,28±3,27 63,33±3,74 

Площа ядра, мкм
2
 243,05±21,53* 228,96±22,54* 257,14±20,01 295,21±13,22 298,51±15,21 291,91±11,41 

Мінімальна оптична 

щільність 

54,8±7,15 63,5±8,34 46,1±6,14* 59,75±2,87 62,42±5,51 57,08±1,21 

Максимальна оптична 

щільність 

114,3±14,67 119,8±11,25 108,8±15,78 99,23±11,51 102,74±6,78 95,72±12,01 

Діапазон мінливості 

оптичної щільності 

59,5 56,3 62,7 39,48 40,32 38,64 

Відношення ядер з 

перевагою евхроматину 

до ядер з перевагою 

гетерохроматину (ІХ), 

ум.од. 

0,75±0,5* 0,74±0,2* 0,77±0,4* 0,82±0,3 0,82±0,2 0,82±0,1 

Примітка. * – вірогідність відмінностей з показниками групи порівняння (р<0,05) 

 2
2
6
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Виявлено меншу кількості ядер з фракціями евхроматину q3, q4 в 

довгожителів, порівняно з такими у групі порівняння, що засвідчили 

достовірні зміни показників щільності конденсації хроматину в каріоплазмі 

цих ядер. Водночас виявлено відмінності показника оптичної щільності у 

досліджуваній вибірці та групі порівняння. Так, достовірним було зменшення 

мінімальної оптичної щільності, особливо за рахунок q4 евхроматину, в 

жінок довгожителів, що корелювало з показником діапазону мінливості 

оптичної щільності (r=-0,951). У довгожителів чоловічої статі показник 

мінімальної оптичної щільності був не значно більшим порівняно із таким в 

групі порівняння. Показник максимальної оптичної щільності ядер СОРП у 

довгожителів переважав такий у людей групи порівняння у 1,15 рази (– у 

жінок  в 1,14 та у чоловіків – в 1,17 рази). 

Кількісний аналіз діапазону мінливості оптичної щільності, тобто норми 

реакції ступеня конденсації хроматину епітеліоцитів СОРП у довгожителів, 

показав широкі межі мінливості і функціональної неоднорідності клітин 

порівняно з такою у людей зрілого і похилого віку. У жінок із основної групи 

діапазон мінливості оптичної щільності хроматину був більший, ніж у 

чоловіків, що корелювало з результатами вивчення показника ІХ (r=0,981, 

р<0,05). Отриманий факт може свідчити про більший діапазон мінливості 

популяції епітеліоцитів у осіб жіночої статі. Вивченням особливостей 

перебудови інтерфазного хроматину епітеліоцитів СОРП у довгожителів 

виявлено перевагу ядер з деконденсованим хроматином на противагу до 

такого у групі порівняння в 1,09 рази. 

Важливим критерієм оцінки ФСГ може бути стан структури ядер. У 

випадку патологічних змін каріолеми або каріоплазми змінюється топографія 

хромосом, ймовірність приєднання ДНК для деспіралізації та наступної 

транскрипції.  

Цікавим був той факт, що порушення нормальної структури ядер 

частіше зустрічалися в осіб з групи порівняння ніж у довгожителів, 
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відповідно (5,46±0,25) та  (5,19±0,49) %. Встановлено залежність кількості 

МЗЯ  у всіх обстежених осіб від статі. Так у чоловіків даний показник був 

більшим порівняно з таким у жінок в 1,03 рази у основній групі відповідно 

(5,27±0,74) і (5,10±0,28) % та в 1,08 рази в групі порівняння (5,67±0,32) і 

(5,25±0,26) %. На препаратах досліджуваних осіб ідентифікувалися великі 

ядра з дифузним хроматином, вакуолізовані, іноді бобоподібні або 

лопатеподібні ядра. Часто ядерна мембрана епітеліоцитів СОРП утворювала 

інвагінації, що мали вигляд каналів. Характерною цитологічною ознакою 

впливу негативних екзогенних факторів було утворення сегментоподібних 

ядер епітеліоцитів СОРП, поява мікроядер.  

 

5.3. Аналіз основних показників функціонального стану геному 

нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові довгожителів 

  Одним із зручних об’єктів для скринінгових досліджень епігенетичних 

механізмів регуляції функціонування геному є нейтрофільні гранулоцити 

периферійної крові. Більшість досліджень експресії генів у нейтрофільних 

гранулоцитах ґрунтується на їх стимуляції цитокінами і сфокусовано на 

обмеженому числі специфічних генів, які контролюють синтез відомих 

молекул. Водночас, глобальна оцінка НГПК при цьому часто випадає з поля 

зору дослідників. Для об’єктивної оцінки функціональної активності генів 

НГПК на різних етапах реалізації спадкової інформації є встановлення 

особливостей  ФСГ цих клітин.  

Проаналізовано цитологічні характеристики НГПК у довгожителів. 

Найважливішим маркером експресибельності геному, що опосередковано 

корелює з кількістю дерепресованої ДНК – індекс конденсації хроматину. У 

довгожителів всіх екологічних зон встановлено перевагу ядер з 

деконденсованим хроматином порівняно з таким у групі людей зрілого віку 

(табл. 5. 5).  

Загальний показник ІХ у основній групі становив (0,98±0,41) та 



229 

 

(1,08±0,10) ум.од. – в групі порівняння. Варто зазначити, що деконденсація 

хроматину була істотніша у чоловіків, ніж у жінок з основної групи. 

Показник конденсації хроматину був меншим у довгожителів, які 

проживають в умовах екологічного благополуччя, порівнянно з таким у 

жителів інших зон (р<0,01). Така ж тенденція спостерігалась і в групі 

порівняння.  

Отримані дані можуть вказувати на негативний екзогенний вплив 

мутагенів на активість спадкового аппарату. Це дозволяє припустити 

зниження активності транскрипції – початкового етапу реалізації спадкової 

інформації залежно від статі та умов проживання. 

Особливої уваги потребує аналіз показника регуляції ФСГ – індексу 

гетеропікнотичної Х-хромосоми. Оскільки порушення епігенетичної 

регуляції генів може бути спричинине змінами конденсації Х-хромосоми. 

Досвід ідентифікації гетеропікнотичної Х-хромосоми дозволяє стверджувати, 

що цей індекс у сучасного покоління жінок не перевищує  35 %. 

Отже оцінювання СХ повинно проводитись з урахуванням статевих 

особливостей. Так, середнє значення СХ у жінок із основної групи було 

(26,86±0,48) % та (28.80±0,57) % у жінок із групи порівняння. Встановлено 

достовірну відмінність показника СХ між жінками з основної та порівняльної 

груп, які проживають у прекомфортних екологічних умовах (див. табл. 5. 5 і 

рис. 5. 8). 

Таку тенденцію змін СХ у досліджуваній вибірці можна інтерпретувати 

як свідчення порушення регуляції експресії генів у людей з екологічно 

забруднених територій. Хоча цитологічні показники ядерцевого апарату 

змінені не так суттєво, метаболізм клітини може бути порушений через 

недостатність регуляторної функції Х-хромосоми.  



 

Таблиця 5. 5  

Цитологічні показники нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові у довгожителів (А) та групи 

порівняння  (В) з різних досліджуваних районів Івано-Франківської області (М±m) 

 

 

Примітки: 1. *р<0,001 – вірогідність відмінностей з показниками осіб, які проживають у комфортних екологічних 

умовах  

                    2. ºр<0,001 – вірогідність відмінностей довгожителів з группою порівняння.

Екологічний 

район 

Ста

ть  

Індекс хроматизації, 

ум.од 

Статевий хроматин,% Ядерцевий індекс, % Морфологічно змінені 

ядра, % 

А В А В А В А В 

Комфортний 
ж 0,83±0,54 0,88±0,04 27,58±0,38 28,13±0,53 3,72±0,38 3,86±0,29 2,98±0,51 3,21±0,14 

ч 0,95±0,37º 0,91±0,01 4,65±0,23 5,15±0,33 4,98±0,47 4,04±0,52 4,08±0,27 4,41±0,22 

Прекомфортний 
ж 0,95±0,33 1,07±0,05 

23,71±0,74

º 
28,33±0,41 4,58±0,72 5,14±0,39 4,28±0,28* 4,71±0,31* 

ч 1,05±0,29 1,14±0,06 3,42±0,12* 3,56±0,51* 4,29±0,33º 6,40±0,67 4,89±0,44*º 6,29±0,42* 

Гіпокомфортний 
ж 1,02±0,52 1,20±0,04 

29,28±0,32

* 

29,93±0,78

* 
5,14±0,28* 5,23±0,04* 4,75±0,32* 5,01±0,31* 

ч 1,10±0,41 
1,26±0,38

* 
5,84±0,14* 5,47±0,22 5,32±0,55 5,35±0,14 5,14±0,54* 5,85±0,23* 

 2
3
0
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Спостерігалася залежність даного показника від зони проживання.  

 

а 

 

б 

 

Рис. 5. 8. Нейтрофільні гранулоцити периферійної крові: 1 – гетеро-

пікнотична Х-хромосома у препараті крові довгожительки М., що проживає у 

гіпокомфортних екологічних умовах (а) та  2 – морфологічно змінене ядро у 

препараті крові чоловіка К. із групи порівняння, що проживає у  районі      

прекомфортному за екологічню характеристикою(б).  

Забарвлення за Фьольгеном. Зб.: об. 90 ок.10 

1 

2 
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У постнатальному періоді гетеропікнотичну Х-хромосому можна 

визначити в інтерфазних ядрах соматичних клітин переважно осіб жіночої 

статі, однак показник СХ. ідентифіковано і в чоловіків при різних 

патологічних станах. Нормальним є те, що даний показник у всіх обстежених 

жінок перевищував такий у чоловіків. Між досліджуваними групами у осіб 

чоловічої статі достовірних відмінностей не діагностовано. 

На наступному етапі роботи увага була зосереджена на механізмах, які 

забезпечують трансляцію – синтез білкової молекули. Показником цього 

процесу є активність  ядерцевого апарату.  

Встановлено, що ЯІ був найбільшим у чоловіків порівняльної групи із 

екологічно пре комфортного гайону (див табл.5. 4). Слід відмітити, що у 

жінок обох досліджуваних груп, що проживають у районі з гіпокомфортними 

екологічними умовами даний показник був достовірно більшим порівняно із 

таким у осіб із зони екологічного комфорту (р<0,05). У обстежених  

довгожителів ЯІ суттєво не відрізнявся від такого у групі порівняння, однак 

він був незначно меншим у основній групі, ніж у осіб, котрі проживали в 

таких же екологічних умовах та не мали спадкової схильності до довголіття. 

Не викликає сумніву той факт, що метаболізм клітини залежить від 

морфо-функціональних особливостей ядра. Структура і забарвлення 

хроматину в МЗЯ приблизно відповідала хроматину ядер у всіх 

досліджуваних або була гомогеннішою. В цитоплазмі деяких клітин 

з’являлися вакуолі, які мали округлу форму. Для диференціації вакуолізації 

ядер від стану конденсації хроматину, при якій також утворюються 

порожнини, що розділяють грудки і тяжі хроматину, враховано рекомендації 

про те, що ядро при гетерохроматизації не набухає, а навпаки, зморщується і 

хроматин стає темнішим і щільнішим. 

Порівнянням частоти МЗЯ довгожителів із зони з гіпокомфортними 

екологічними умовами встановлено її достовірне збільшення порівняно з 

таким у осіб, що проживають умовах екологічного комфорту (р<0,001). 
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Кількість МЗЯ була найбільшою у чоловіків групи порівняння, які 

проживають у екологічно прекомфортному районі (рис. 3.2 б), що було 

взаємопов’язано зі збільшенням у даній вибірці ЯІ (r=0,86, р<0,01). Кількість 

МЗЯ залежала також від статі. Так, їхня кількість була незначно більшою у 

чоловіків, що може пояснюватись особливостями способу життя.  

Аналіз чотирьох індексів ФСГ вказує на те, що причиною його 

пригнічення у людей, які проживають на територіях з високим техногенним 

навантаженням, першочергово є незбалансованість змін окремих механізмів, 

які беруть участь у реалізації спадкової інформації на клітинному рівні.  

Функціонування геному в обстежених осіб відбувається за принципом 

саморегуляції, що стверджено на підставі різноспрямованих відхилень 

окремих індексів нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові. 

 

5.4. Аналіз функціонального стану хроматину лімфоцитів 

периферійної крові довгожителів Прикарпаття 

В доповнення до інтегральної оцінки здоров’я довгожителів вивчено 

ФСГ лімфоцитів периферійної крові.  

Порівняльним аналізом ФСГ ЛПК всіх досліджуваних людей 

встановлено статеві закономірності його індексів, а також їх залежність від 

впливу комплексу факторів довкілля.  Як і в ядрах НГПКУ довгожителів всіх 

екологічних районів виявлено перевагу ядер з деконденсованим хроматином 

ЛПК на противагу до таких групи порівняння (табл. 5. 6).  

Декомпактизація хроматину була істотніша у чоловіків, ніж у жінок 

довгожителів, які проживають в умовах екологічного комфорту, порівняно з 

таким у людей з інших зон. Така ж тенденція спостерігалася і в групі 

порівняння. Отримані дані можуть підтверджують отримані результати щодо 

НГПК про негативний екзогенний вплив мутагенів на активність 

деспіралізації ДНК.  



 

 

 

Таблиця 5.6. 

Цитологічні показники лімфоцитів периферійної крові у довгожителів (А) і групи порівняння (В) з різних 

досліджуваних районів Прикарпаття (М ± m). 

Екологічний район Стать 

  

ІХ, ум.од  ЯІ, %  МЗЯ, %  

А  В  А  В  А  В  

Комфортний жінки  0,71 ± 0,02 0,79 ± 0,04º 2,98 ± 0,51 3,21 ± 0,14 2,22 ± 0,33 2,56 ± 0,26 

чоловіки  0,65 ± 0,02 0,72 ± 0,01º 4,08 ± 0,27 4,41 ± 0,22 2,4 6 ± 0,35 2,78 ± 0,4 8 

Прекомфортний жінки  
0,80 ± 0,04* 0,82 ± 0,02 4,28 ± 0,28* 

4,71 ± 

0,31* 
3,58 ± 0,32* 3,89 ± 0,67* 

чоловіки  
0,78 ± 0,02* 0,83 ± 0,51* 

4,89 ± 

0,44*º 

6,29 ± 

0,42* 
3,31 ± 0,67 6,72 ± 0,51 

Гіпокомфортний жінки  
0,83 ± 0,03* 0,90 ± 0,04* 4,75 ± 0,32* 

5,01 ± 

0,31* 
5,25 ± 0,34* 5,33 ± 0,41* 

чоловіки  
0,82 ± 0,02* 0,94 ± 0,03*º 5,14 ± 0,54* 

5,85 ± 

0,23* 
5,42 ± 0,41* 6,44 ± 0,38*º 

Примітки:  

1. * – вірогідність відмінностей з показниками осіб, які проживають у комфортних екологічних умовах  

2. º – ймовірність відмінностей довгожителів з групою порівняння (р<0,001).  

 2
3
4
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На наступному етапі роботи увага була зосереджена на показником 

активності ядерцевого апарату.  

Встановлено, що ЯІ преважав у чоловіків з групи порівняння, які 

проживали в районі з екологічними пре комфортними умовами (див. табл. 5. 

6). Слід зазначити, що у всіх досліджуваних жінок, які проживають в 

гіпокомфортному екологічному районі ЯІ достовірно був більшим порівняно 

з таким у осіб із зони екологічного комфорту (р<0,05). У інших обстежених 

довгожителів ЯІ істотно не відрізнявся від такого в групі порівняння. Однак 

він був незначно менше в основній групі, ніж в осіб, що проживали в таких 

же екологічних умовах і не мають спадкової схильності до довголіття.  

Зміни ІХ, ЯІ корелювали з порушеннями нормальної структури ядра 

(відповідно r=0,79; r=0,86; р<0,05). Це доводить, що метаболізм клітини 

залежить від морфо-функціональних особливостей ядра.  

Для диференціації вакуолізації ядер від стану конденсації хроматину, 

при якій також утворюються порожнини, які розділяють грудочки і тяжі 

хроматину, враховані рекомендації про те, що ядро при гетерохроматизації 

не набухає, а навпаки, зморщується і хроматин стає темнішим і щільнішим 

(рис. 5. 9).  

При порівнянні МЗЯ всіх досліджуваних людей із екологічно 

гіпокомфортного району  встановлено його достовірне збільшення порівняно 

з таким у осіб, що проживають в умовах екологічного комфорту (р<0,001). 

Кількість МЗЯ була найбільшим у чоловіків групи порівняння, які 

проживають в прекомфортному районі, що взаємопов'язане зі збільшенням в 

даній вибірці ЯІ (r=0,86, р<0,05). Кількість МЗЯ залежала також від статі – 

зазначено її незначну перевагу в чоловіків. 
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Рис. 5. 9. Морфологічно змінене ядро лімфоцита периферійної крові 

довгожителя В., що проживає в районі з гіпокомфортними екологічними 

умовами. Забарвлення за Фольгеном. Зб .: об. 90 ок.10  

 

При ультраструктурному вивченні ЛПК у довгожителів відзначений 

поліморфізм цих клітин. В їхній популяції зустрічалися клітини, цитоплазма 

яких містила великі вакуолі, оточені окремими мітохондріями (рис. 5.10 а). 

Ядра цих ЛПК було заповнене дифузним хроматином, чітко визначався 

перинуклеарний простір. 

У людей зрілого віку ідентифікувалися також великі ядра з дифузним 

хроматином, вакуолізовані, іноді бобовидні або лопатоподібні ядра. 

У багатьох патологічно змінених ЛПК ядерна мембрана утворювала 

інвагінації, що мали вигляд каналів. У деяких довгожителів і людей зрілого 

віку, які проживають в екологічно несприятливих умовах, патологічні зміни 

ядер були настільки глибокими, що призводили до руйнування каріолеми 
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(рис. 5.10 б). 

 

 

 

Рис. 5.10. Лімфоцити периферійної крові довгожителя В., 93 роки (а) і 

особи з групи порівняння С. 61 рік (б). 

 Позначення: 1 – вакуолізація цитоплазми; 2 – каріолізис.  

Зб.: 12000.   

 

Наступним була здійснена перевірка гіпотези про наявність зв’язку між 

показниками функціонального стану геному епітеліоцитів слизової оболонки 

ротової порожнини, лімфоцитів та нейтрофільних гранулоцитів крові у 

довгожителів за допомогою кореляційного аналізу. Для перевірки 

взаємозв’язків між показниками транскрипційно-трансляційного апарату 

епітеліальних клітин, ЛПК та НГПК у довгожителів, розраховано величину 

коефіцієнта кореляції. Встановлено, що між трьома індексами хроматизації, 

гетеропікнотичної Х-хромосоми епітеліоцитів, лімфоцитів та НГПК у 

довгожителів існують сильні позитивні взаємозв’язки (відповідно r=0,96 при 

а б 

1 

2 
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р=0,75; r=0,95 при р=0,25; r=0,98 при р=0,65). Серед осіб зрілого віку 

зафіксовано одна кореляція середньої сили (між показниками СХ клітин 

крові (r=0,66 при  р=0,35)) та два сильних зв’язки (між показником СХ 

епітеліоцитів СОРП і НГПК (r=0,79 при  р=0,55) та ЛПК і НГПК (r=0,85 при  

р=0,75). 

При аналізі  отриманих результатів ІХ у довгожителів виявлено сильні 

кореляційні зв’язки між усіма видами клітин, але недостовірні (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 зв’язки, однак дещо слабші порівняно із основною: (r=0,85; r=0,78; 

r=0,82 відповідно). 

На наступному етапі роботи увага була зосереджена на кореляціях між 

активністю ядерцевого апарату в двох типів клітин. Вивчення взаємозв’зків у 

різних видах клітин довгожителів важливого компоненту ядерного апарату, 

ЯІ, виявило сильну кореляцію між епітеліоцитами СОРП і ЛПК (r=0,89 при 

р=0,47) та слабкі між НГПК і ЛПК (r=0,03 при р=0,0002), між клітинами 

букального епітелії і НГПК (r=0,06 при р=0,069). Однак у групі порівняння 

кореляції були наступними: між епітеліоцитами СОРП і ЛПК (r=0,52 при 

р=0,78), між НГПК і ЛПК (r=0,83 при р=0,027), між клітинами букального 

епітелії і НГПК (r=0,31 при р=0,001). 

Встановлено у довгожителів сильні зв’язки між МЗЯ епітеліоцитів 

СОРП і ЛПК (r=0,98 при р=0,16), між НГПК і ЛПК (r=0,85 при р=0,009) та 

сердній між МЗЯ епітеліоцитів СОРП і НГПК (r=0,67 при р=0,02). Однак,  у 

групі порівнняння між МЗЯ у всіх видах клітин виявлено кореляційні зв’язки 

середньої сили (відповідно r=0,64 при р=0,82; r=0,67 при р=0,11 та r=0,51 при 

р=0,069). 

Мікроядра опосередковано засвідчують частоту хромосомних аберацій 

та можуть слугувати показником негативного впливу. Встановлено, що 

розміри мікроядер у клітинах букального епітелію дорівнювали 1-3 мкм. 
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Вони розташовувалися в цитоплазмі поблизу основного ядра клітини, мали 

оболонку та були заповнені хроматином. Щільність останнього була нижчою 

або не перевищувала таку хроматину основного ядра. Мікроядра інколи 

щільно прилягали до основного ядра, але й в цьому випадку вони були 

оточені своєю ядерною оболонкою. У всіх обстежених людей частота МЯ не 

залежала від віку. Значущих відмінностей між кількістю МЯ у довгожителів 

та групі порівняння не виявлено. Сильні кореляції діагностовані між 

показниками МЯ епітеліоцитів СОРП і ЛПК (r=0,97 при р=0,001) у 

довгожителів та (r=0,89 при р=0,001) у групі порівняння. Між іншими 

показниками МЯ кореляції були недостовірні. 

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. Вивчення 

взаємозв’язків між послідовними етапами генної експресії в клітинах 

епітеліальної та сполучної тканини засвідчило існування сильних позитивних 

взаємозв’зків. Отримані результати свідчать про достатню інформативність 

індексів ФСГ епітеліальних клітин як інтегральних показників 

функціональної активності спадкового апарату організму, що дає змогу 

використовувати неінвазійне дослідження епітеліоцитів СОРП як скринінг-

тест. 
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РОЗДІЛ 6 

ЗНАЧЕННЯ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ ДЕТОКСИКАЦІЇ 

КСЕНОБІОТИКІВ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ 

ФЕРМЕНТІВ ГЛУТАТІОНОВОЇ СИСТЕМИ, ОКИСНОЇ 

МОДИФІКАЦІЇ БІЛКІВ У ФОРМУВАННІ ТРИВАЛОСТІ ЖИТТЯ 

 

6.1. Молекулярно-генетичні особливості поліморфізмів генів 

глутатіон -S- трансферази μ (GSTM 1) і θ (GSTT 1) у довгожителів 

Прикарпаття хворих на артеріальну гіпертензію та остеоартроз 

Для вивчення особливостей поліморфізму генів GSTМ1 і GSTT1, які 

кодують інформації будови фермента другої фази детоксикації ксенобіотиків, 

а саме глутатіон-S-трансферази у довгожителів хворих на АГ та ОА, 

проводилось у чотирьох  групах описаних в розділі 2.8. Слід зазначити, що 

дані гени містять дві алелі, тобто у однієї особи може бути різне їх 

поєднання, тобто гомо- чи гетерозиготне. Отже, у однієї людини наявні 

тільки два гени, але варіанти їх поєднання можливі наступні:  

GSTМ1/GSTМ1, GSTМ1/GSTT1 та GSTT1/GSTT1. Кожен із цих генів може 

перебувати в активному стані (GSTМ1 «+» або GSTТ1 «+») і неактивному 

(GSTМ1 «-» або GSTТ1 «-»). 

У результаті аналізу отриманих даних встановлено, що частота 

функціонально неактивних алелей генів GSTT1 і GSTМ1 у всіх обстежених 

довгожителів Івано-Франківської області склала відповідно 24,70 % і 46,99 % 

(n=166).  

Першочергово вивчались частоти сполучень алельних варіантів 

GSTМ1«+»/GSTТ1«+», GSTМ1«+»/GSTТ1«-», GSTМ«-»/GSTТ1«+»,     

GSTМ1«-»/GSTТ1«-» в групі довгожителів хворих на АГ і ОА  (перша група, 

n = 53) в порівнянні зі здоровими (четверта група, n = 38).  Значущих 

відмінностей між цими показниками у досліджуваних групах за 

відсотковими значеннями розподілу частот генотипів генів GSTM1, GSTT1 не 
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виявлено (табл. 6.1).  

Таблица 6.1 

Розподіл частоти гентипів генів GSTM1, GSTT1 в першій та 

четвертій досліджуваних групах 

 

 Ген  Генотип Перша 

досліджувана 

група  

n = 53 

Четверта 

досліджувана 

група 

n = 38 

χ
2 

OR 95%CI p 

n % n % 

GSTM1 
GSTM1«-» 25 47,2 18 47,3 0,04 1,01 0,44-2,30 >0,05 

GSTM1«+» 28 52,8 20 52,7 0,04 1,01 0,44-2,32 >0,05 

GSTT1 
GSTT1«-» 13 24,5 9 23,7 0,02 1,05 0,39-2,78 >0,05 

GSTT1«+» 40 75,4 29 76,3 0,02 0,95 0,36-2,53 >0,05 

GSTM1«+»/ GSTT1«+» 21 39,6 15 39,5 0,04 1,00 0,43-2,33 >0,05 

GSTM1«+»/ GSTT1«-» 7 13,2 5 13,2 0,09 1,00 0,30-3,22 >0,05 

GSTM1«-»/ GSTT1«+» 19 35,9 14 36,8 0,02 0,96 0,40-2,28 >0,05 

GSTM1«-»/ GSTT1«-» 6 11,3 4 10,5 0,05 1,09 0,28-4,14 >0,05 

 

Як видно з даних табл. 6.1, частота неактивного алеля GSTM1 у першій 

досліджуваній групі була 47,2 %, у групі здорових довгожителів – 47,3 %, а  

частота неактивного алеля GSTТ1 була 24,5 та 23,7 %, відповідно.  

Встановлено подібний розподіл носіїв делеційного алеля GSTТ1«-» у 

довгожителів хворих на АГ і ОА та здорових. Проте простежувалася 

тенденція до переваги осіб І групи з алелями GSTТ1«-» порівняно з такими  

GSTM1«-».  Водночас найбільший ризик захворіти на АГ і ОА був у носіїв 

поєднаних двох делеційних алелей GSTM1«-»/GSTT1«-» (OR = 1,09, p>0,05).   

Аналіз порівняння отриманих результатів щодо частот різних генотипів 

генів GSTM1, GSTT1 у довгожителів другої групи (хворих на АГ) у 
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порівнянні їх із показниками осіб четвертої групи (здорових довгожителів) не 

встановив достовірних відмінностей (χ
2 
0,02 - 0,04, OR≈ 1,0) (табл. 6.2). 

 

Таблица 6.2 

Розподіл частоти гентипів генів GSTM1, GSTT1 в другій та четвертій 

досліджуваних групах 

 

 Ген Генотип Друга 

досліджувана 

група  

n = 41 

Четверта 

досліджува

на група 

n = 38 

χ
2 

OR 95%CI p 

n % n % 

GSTM1 
GSTM1«-» 19 46,3 18 47,3 0,02 0,96 0,40-2,32 >0,05 

GSTM1«+» 22 53,7 20 52,7 0,02 1,04 0,43-2,52 >0,05 

GSTT1 
GSTT1«-» 10 24,4 9 23,7 0,04 0,96 0,34-2,70 >0,05 

GSTT1«+» 31 75,6 29 76,3 0,04 1,04 0,37-2,92 >0,05 

GSTM1«+»/ 

GSTT1«+» 

16 39 15 39,5 0,04 0,98 0,40-2,42 >0,05 

GSTM1«+»/ 

 GSTT1«-» 

6 14,6 5 13,2 0,02 1,13 0,32-4,06 >0,05 

GSTM1«-»/ 

GSTT1«+» 

15 36,6 14 36,8 0,04 0,99 0,40-2,47 >0,05 

GSTM1«-»/ 

 GSTT1«-» 

4 9,8 4 10,5 0,07 0,92 0,21-3,96 >0,05 

 

Однак, ідентифіковано тенденцію до збільшення ймовірності 

виникнення АГ у довгожителів з делеційним алелем GSTT1«-» та з генотипом 

GSTM1«+»/ GSTT1«-», відповідно в 1,03 і 1,12 рази, порівняно з такими у 

здорових людей. 
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Цікавим є те, що у довгожителів всіх чотирьох порівняльних груп 

переважали функціонально активні алелі генів GSTM1, GSTT1. Водночас 

делеційна форма гена GSTT1 зустрічається рідше, порівняно із такою гена 

GSTM1 в 1,89 рази у хворих довгожителів на АГ та в 1,99 у здорових осіб. 

Поєднання аллельних варіантів GSTМ1«+»/GSTТ1«+» найчастіше виявлялось 

у довгожителів другої (38,2%) та четвертої (39,5 %)  груп. Подібні результати 

щодо розподілу алельних варіантів GSTM1«+»/ GSTT1«+» визначені при 

порівнянні довгожителів третьої (хворих на ОА) та четвертої (здорові) груп 

(табл. 6.3). 

 

Таблица 6.3  

Розподіл частоти гентипів генів GSTM1, GSTT1 в третій та четвертій 

досліджуваних групах 

 

 Ген Генотип Третя 

досліджувана 

група  

n = 34 

Четверта 

досліджувана 

група 

n = 38 

χ
2 

OR 95%CI p 

n % n % 

GSTM1 

GSTM1«-» 16 47 18 47,3 0,04 1,01 0,40-2,56 >0,05 

GSTM1«+» 18 53 20 52,7 0,04 0,99 0,39-2,50 >0,05 

GSTT1 

GSTT1«-» 9 26,5 9 23,7 0,00 0,86 0,30-2,51 >0,05 

GSTT1«+» 25 73,5 29 76,3 0,00 1,16 0,40-3,37 >0,05 

GSTM1«+»/ GSTT1«+» 13 38,2 15 39,5 0,02 0,95 0,37-2,45 >0,05 
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Продовження табл. 6.3 

GSTM1«+»/ GSTT1«-» 5 14,7 5 13,2 0,02 1,14 0,30-4,33 >0,05 

GSTM1«-»/ GSTT1«+» 12 35,3 14 36,8 0,01 0,94 0,36-2,45 >0,05 

GSTM1«-»/ GSTT1«-» 4 11,8 4 10,5 0,04 1,13 0,26-4,93 >0,05 

 

При порівняльному аналізі отриманих результатів поліморфізму генів 

другої фази детоксикації ксенобіотиків GSTM1 та GSTT1 у довгожителів 

другої та третьої грум достовірних відмінностей не виявлено. Цікавим є те, 

що у осіб всіх досліджуваних груп переважали функціонально активні 

варіанти генів GSTM1 та GSTT1. Однак при аналізі генотипів, виявлена 

перевага таких, де ген GSTT1«+». В першій групі генотип 

GSTM1«+»/GSTT1«+» зустрічався частіше порівняно із GSTM1«+»/GSTT1«-»  

в 3,0 рази. А генотип GSTM1«-»/GSTT1«+» порівняно із GSTM1«-»/GSTT1«-» 

в цій досліджуваній групі в 3,17 рази. Така тенденція була зафіксована в 

другій групі довгожителів (відповідно, 2,67 та 3,73 рази). Дослідження 

поєднання досліджуваних генів в третій групі довгожителів виявив подібну 

різницю генотипів у 2,59 та 2,99 рази. В четвертій групі проаналізована 

різниця генотипів склала  2,99 та 3,5 рази, відповідно. 

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

здоровими довгожителями із генотипам: GSTM1«+»/GSTT1«+», 

GSTM1«+»/GSTT1«-», GSTM1«-»/GSTT1«+», GSTM1«-»/GSTT1«-» не 

встановлено. Однак виявлено перевагу в генотипах осіб усіх досліджуваних 

груп активної форми гена другої фази детоксикації ксенобіотиків, глутатіон-

S-трансферази GSTT1«+» 

Не менш важливим є також вивчення епігенетичних механізмів 

детоксикації у цих довгожителів, тобто дослідження безпосередньої 

функціональної активності ферментів, що кодують ці гени.  
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6.2. Молекулярно-генетичні особливості поліморфізмів генів 

глутатіон-S-трансферази μ (GSTM 1) і θ (GSTT 1) у довгожителів 

Прикарпаття, які проживають в різних географічних та екологічних 

умовах 

У результаті аналізу зразків ДНК отриманих із периферійної крові 

довгожителів Івано-Франківської області встановлено, що частота 

функціонально неактивного алеля гена GSTT1 у всіх обстежених склала 

24,70%,  що було більшим в 1,23 рази ніж у групі порівняння (20,12 %) (табл. 

6.4).  

 Таблиця 6.4  

Частота носіїв різних алелів генів GSTM1, GSTT1 серед довгожителів 

Івано-Франківської області та в групі порівняння 

 

Ген Генотип Довгожителі 

n = 166 

Група 

порівняння 

n=169 

χ
2 

OR 95%CI p 

n % n % 

GSTT1 

GSTT1«-» 41 24,70 34 20,12 1,01 1,30 0,78 -

2,08 

>0,05 

GSTT1«+» 125 75,30 135 79,88 1,01 0,74 0,46 -

1,29 

>0,05 

GSTM1 

GSTM1«-» 78 46,99 92 54,44 1,86 0,74 0,48 -

1,14 

>0,05 

GSTM1«+» 88 53,01 77 45,56 1,86 1,35 0,88 -

2,07 

>0,05 

 

Аналізом результатів наявності функціонального гена GSTТ1 серед 

популяції довгожителів Івано-Франківської області виявлено, що делеційний 

варіант цього гена найчастіше зустрічався у довгожителів із 
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Богородчанського (50,0 %)  та Городенківського (50,0 %) районів, що 

перевищувало загально обласний показник в 2,02 рази та такий у групі 

порівняння в 2,48 рази (табл. 6. 5). 

Таблиця 6.5 

Частота виявлення двох алелів гена GSTT1 у довгожителів різних 

районів Івано-Франківської області 

Місце проживання 

довгожителів 

 

Алелі гена 

GSTT1 

 

χ
2
 

 

 

OR 

 

Р 

 

% % 

«-» «+» 

Богородчани 50 50 0,03 0,23(0.02-2,62)  0,856 

Болехів 25 75 0 0,68 (0,12-3,26)  0,949 

Верховинський р-н 28,57 71,43 0,01 0,56 (0,10-2,56)  0,918 

Галицький р-н 16,67 83,33 0,09 1,13 (0,20-4,92)  0,769 

Городенківський р-н 50 50 2,09 0,23 (0,05-1,10)  0,148 

Долинський р-н 28,57 71,43 0,01 0,56 (0,10-2,85)  0,918 

Івано-Франківськ 16,67 83,33 0,22 1,13 (0,12-6,28)  0,641 

Калуський р-н 44,44 55,56 1,49 0,28 (0,07-1,28)  0,222 

Коломийський р-н 14,29 85,71 0,01 1,35 (0,36-4,67)  0,911 

Косівський р-н 24,32 75,68 0,12 0,70 (0,24-2,11)  0,732 

Надвірнянський р-н 30 70 0,13 0,53 (0,11- 2,28)  0,715 

Рогатинський р-н 20 80 0,28 0,90 (0,10-5,34)  0,599 

Рожнятівський р-н 25 75 0 0,68 (0,12-3,26)  0,949 

Снятинський р-н 18,18 81,82 0,18 1,02 (0,18-4,50)  0,672 

Тисменецький р-н 25 75 0,12 0,68 (0.07-4,41)  0,726 

Яремче 40 60 0,28 0,34 (0,05-2,23)  0,596 

Примітка: χ
2
, OR і Р – порівняно з контролем 
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Третє місце за зустріваністю делеційного алеля цього гена посіли жителі   

м. Яремча. Близькими до показників функціонально неактивного алеля гена 

GSTТ1 у людей із групи порівняння мали довгожителі Рогатинського району. 

Найменша частота делеційного алеля гена GSTT1 зафіксована у довгожителів 

Коломийського району, яка відрізнялясь від такої у групі порівняння в 1,29 

рази. 

Найбільшу кількість носіїв функціонально активного гена GSTM1 

діагностовано серед довгожителів Рогатинського (80,0 %) та Долинського   

(71,43 %) районів, що перевищувало контрольні показники в 1,76 і 1,57 рази, 

відповідно. На противагу, у довгожителів міста Яремче і Верховинського 

району частота алеля GSTM1«+» була меншою, ніж у людей групи 

порівняння в 2,28 і 1,60 рази, відповідно (табл. 6.6).   

Наступним етапом роботи було вивчення частоти співвідношень різних 

алелів генів глутатіон-S-трансфераз GSTT1 та GSTM1 (табл. 6.7). Кількість 

генотипів генів GSTT1 «+» / GSTM1 «-» у досліджуваній групі була меншою 

порівняно із порівняльними значеннями в 1,25 рази. Однак частота генотипів 

GSTT1 «-» / GSTM1 «+» у довгожителів була дещо більшою від значень групи 

порівняння. Встановлено, що кількість варіантів GSTT1 «+» / GSTM1 «+» у 

довгожителів переважала контрольні показники. Поєднання двох делеційних 

варіантів генів детоксикації другої фази (GSTT1 «-» / GSTM1 «-») також була 

більшою в 2,04 рази.  

Отримані результати засвідчили перевагу гомозиготних варіантів 

генотипів генів GSTT1«+»/GSTM1«+» серед довгожителів і осіб групи 

порівняння.  Частоти поєднань алельних варіантів GSTМ1«+»/GSTТ1«+» , 

GSTМ1«+»/GSTТ1«-» , GSTМ1«-»/GSTТ1«+» , GSTМ1«-»/GSTТ1«-» в групі 

довгожителів і в групі контролю також достовірно не відрізнялися. 
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Таблиця 6.6. 

Частота різних алелів гена GSTM1 у довгожителів різних районів 

Івано-Франківської області 

 

 

Примітка: χ
2
, OR і Р - порівняно з контролем 

 

 

Місце проживання 

довгожителів 

 

Алелі гена GSTМ1  

χ
2
 

 

 

OR 

 

 

Р 

 

% % 

«-» «+» 

Богородчанський р-н 50 50 0,43 0,9 (0,09-9,45) 0,513 

Болехів 62,5 37,5 0,15 0,54 (0,13-2,52) 0,697 

Верховинський р-н 71,43 28,57 0,58 0,36 (0,08-2,08) 0,448 

Галицький р-н 33,33 66,67 0,27 1,8 (0,46-6,28) 0,603 

Городенківський р-н 50 50 0,06 0,9 (0,21-3,85) 0,8 

Долинський р-н 28,57 71,43 0,26 2,25 (0,39-10,05) 0,613 

Івано-Франківськ 66,67 33,33 0,19 0,45(0,09-2,66) 0,66 

Калуський р-н 55,56 44,44 0,01 0,72 (0,18-2,98) 0,943 

Коломийський р-н 46,43 53,57 0,03 1,04 (0,4-2,71) 0,862 

Косівський р-н 40,54 59,46 0,13 1,32 (0,53-3,23) 0,717 

Надвірнянський р-н 50 50 0,04 0,9 (0,24-3,44) 0,836 

Рогатинський р-н 20 80 0,46 3,6 (0,38-19,06) 0,497 

Рожнятівський р-н 37,5 62,5 0,01 1,5 (0,32-6,23) 0,905 

Снятинський р-н 45,45 54,55 0,05 1,08 (0,29-3,91) 0,817 

Тисменецький р-н 50 50 0,18 0,9 (0,14-5,81) 0,67 

Яремче 80 20 0,8 0,23 (0,04-2,12) 0,37 
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Таблиця 6.7.  

Розподіл частоти генотипів генів GSTM1, GSTT1 у довгожителів 

Прикарпаття і в групі порівняння 

  

Ген Генотип Довгожителі 

n = 166 

Група 

порівняння 

n=169 

χ
2 

OR 95%CI p 

n % n % 

GSTM1«+»/GSTT1«+» 65 39,16 57 33,72 1,07 1,26 0,81-

1,98 

>0,05 

GSTM1«+»/GSTT1«-» 23 13,86 20 11,84 0,31 1,20 0,63-

2,28 

>0,05 

GSTM1«-»/GSTT1«+» 60 36,14 78 46,16 3,46 0,66 0,43-

1,02 

>0,05 

GSTM1«-»/GSTT1«-» 18 10,84 14 8,28 0,63 1,35 0,65-

2,80 

>0,05 

 

Регуляція транскрипції генів глутатіон-S-трансферази підпорядкована 

складній системі ендо- і екзогенних факторів. Вони включають в себе: стадію 

розвитку в онтогенезі, стать, вік, види тканин і велику кількість 

ксенобіотиків, таких як: поліциклічні ароматичні гідровуглеводи, фенолові 

антиоксиданти, вільні кислотні радикали, ізотіоціаніти, барбітурати, 

синтетичні глюкортикостероїди і інші. Тому було розглянута характеристика  

частоти варіантів генотипів генів GSTT1 та GSTM1 залежно від статі (рис. 

6.1) 

Як видно з даних рис. 6.1, найчастіше серед чоловіків-довгожителів 

зустрічався генотип GSTT1«+»/GSTM1«-» (44,44 %), що відповідало 

контрольним показникам. Найменшою була частота такого генотипу у жінок 
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досліджуваної групи (30,77 %). Водночас частота генотипів GSTT1 «-» / 

GSTM1 «+» у жінок контрольної групи була найбільшою серед всіх 

обстежених (20,00 %).  
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Рис. 6.1. Особливості розподілу варіантів генотипів генів GSTT1 та 

GSTM1 у жителів Івано-Франківської області залежно від статі. 

 

Відсоток генотипу GSTT1«+»/GSTM1«+» серед жінок-довгожителів 

склав 41,35 %, порівняно із 35,00 % у контролі. Цікавим було те, що 

поєднання двох делеційних варіантів генів GSTT1«-»/GSTM1«-» не було 

діагностовано у жодної із жінок контрольної групи. 
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При аналізі поєднань алельних варіантів генів ферментів глутатіон-S-

трансфераз М1 і Т1 виявлено, що у осіб, які тривалий  час проживають в 

екологічно гіпокомфортному районі, поєднання алельних варіантів 

GSTМ1«+»/GSTТ1«+» зустрічалося достовірно частіше у довгожителів, ніж у 

контрольній групі - 54,55 і 35,09 % відповідно, [χ ² = 4,29 ; OR = 2,22 ( 1,04-

4,75)]; поєднання алельних варіантів GSTМ1«-»/GSTТ1«+» зустрічалося 

достовірно частіше в контрольній групі, ніж у довгожителів - 21,82 і 43,86 % 

відповідно, [ χ ² = 6,15 ; OR = 0,36 ( 0,16-0,82 )] (рис. 6.2, 6.3).  
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Рис. 6.2. Розподіл частот поєднань генотипів генів GSTM1, GSTT1 у 

довгожителів Прикарпаття, які проживають у різних екологічних зонах. 

Примітка: Зона 1 – зона екологічного комфорту; Зона 2 – зона екологічно пре 

комфортна; Зона 3 – зона екологічно гіпокомфортна. 

 

При порівнянні частот поєднань алельних варіантів GSTМ1 /GSTТ1 між 

групами довгожителів, які проживають у різних екологічних умовах, було 
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виявлено достовірну різницю між частотами поєднань алельних варіантів 

GSTМ1 «+» /GSTТ1 «+» , GSTМ1«+» /GSTТ1«-» , GSTМ1« - » /GSTТ1« + » , 

GSTМ1« - »/GSTТ1 « - » у довгожителів Прикарпаття, які проживають в 

комфортному та гіпокомфортному районах. Комбінація алельних варіантів 

GSTМ1«+»/GSТТ1 «+» була виявлена в 30,00 % випадків у довгожителів 

Прикарпаття, які тривалий час проживали в зоні екологічного комфорту і в 

54,55 % випадків у довгожителів, які проживають в зоні екологічно 

гіпокомфорту [ χ ² = 6,44 ; OR = 0,36 ( 0,16-0,80 )]. 
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Рис. 6.3. Розподіл частот поєднань генотипів генів GSTM1, GSTT1 у 

групі порівняння, які проживають у різних екологічних зонах. Примітка: 

Зона 1 – зона екологічного комфорту; Зона 2 – зона екологічно пре 

комфортна; Зона 3 – зона екологічно гіпокомфортна. 

 

Частота комбінацій алельних варіантів GSTМ1«+»/GSTТ1«-» і    

GSTМ1«-»/GSTТ1«+» достовірно частіше зустрічалася у довгожителів, які 

тривалий час проживали в зоні екологічного комфорту - [χ ² = 4,86 ; OR = 

4,89 (1,28-18,72)] , 44,00 і 21,82 % [χ ² = 5,89 ; OR = 2,82 (1,20-6,58)] 
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відповідно. Частота поєднань алельних варіантів GSTМ1«-»/GSTТ1«-» 

достовірно частіше зустрічалася у довгожителів Прикарпаття в екологічно 

гіпокомфортній зоні, ніж у комфортній - 18,18 і 4,00 % , відповідно [χ ² = 3,90 

; OR = 0,19 ( 0,16 - 6,58 )] (таблиці 6.8, 6.9). 

Аналіз частот поєднань генотипів генів GSTM1, GSTT1 у довгожителів 

Прикарпаття, які проживають в комфортному і в прекомфортному районах 

виявив, що найчастіше фіксувались особи із генотипом GSTM1«+»/ 

GSTT1«+», GSTM1«-»/GSTT1«+», незалежно від умов проживання. Тобто, 

перевагу складали генотипи, із функціонально активним варіантом гена 

другої фази детоксикації ксенобіотиків GSTT1. 

 

Таблиця 6.8 

Розподіл частот поєднань генотипів генів GSTM1, GSTT1 у 

довгожителів Прикарпаття, які проживають в комфортному і в 

прекомфортному районах 

Співвідношення 

генотипів 

Комфортний 

район 

n = 50 

Прекомфортний 

район 

 n = 61 

χ
2 

OR 95%C

I 

p 

n % n % 

GSTM1«+»/GSTT1«+» 15 30,00 20 32,79 0,10 0,88 0,39-

1,97 

>0,05 

GSTM1«+»/ GSTT1«-» 11 22,00 9 14,75 0,98 1,63 0,62-

4,32 

>0,05 

GSTM1«-»/ GSTT1«+» 22 44,00 26 42,62 0,02 1,06 0,50-

2,25 

>0,05 

GSTM1«-»/GSTT1«-» 2 4,00 6 9,84 0,66 0,38 0,07-

1,98 

>0,05 
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Таблиця 6.9 

Розподіл частот поєднань генотипів генів GSTM1/GSTT1 у 

довгожителів Прикарпатті, що проживають в комфортному і в 

гіпокомфортному районах 

Співвідношення 

генотипів 

Комфортний 

район 

n = 50 

Гіпо- 

комфортний 

район 

 n = 55 

χ
2 

OR 95%CI p 

n % n % 

GSTM1«+»/ 

GSTT1«+» 

15 30,00 30 54,55 6,44 0,36 0,16-0,80 <0,05 

GSTM1«+»/ 

GSTT1«-» 

11 22,00 3 5,45 4,86 4,89 1,28-18,72 <0,05 

GSTM1«-»/ 

GSTT1«+» 

22 44,00 12 21,82 5,89 2,82 1,20-6,58 <0,05 

GSTM1«-»/ 

GSTT1«-» 

2 4,00 10 18,18 3,90 0,19 0,04-0,90 <0,05 

 

Порівняльний аналіз генотипів із геном GSTT1«+» виявив, що в групі 

довгожителів із комфортного району поєднання GSTM1«+»/GSTT1«+» було  

рідше на 2,79 % ніж у таких із прекомфортного району. Однак,  генотип 

GSTM1«-»/GSTT1«+» реєструвався в 1, 03 рази частіше у досліджуваних 

довгожителів із комфортного району порівняно із особами, які проживали в 

пре комфортному районі. 

 В першій групі генотип GSTM1«+»/GSTT1«+» зустрічався частіше 

порівняно із GSTM1«+»/GSTT1«-» в 3,0 рази. А генотип GSTM1«-»/ 

GSTT1«+» порівняно із GSTM1«-»/GSTT1«-» в цій досліджуваній групі в 3,17 

рази. Така тенденція була зафіксована в другій групі довгожителів 

(відповідно, 2,67 та 3,73 рази). Дослідження поєднання досліджуваних генів в 
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третій групі довгожителів виявив подібну різницю генотипів у 2,59 та 2,99 

рази. В четвертій групі проаналізована різниця генотипів склала  2,99 та 3,5 

рази, відповідно. 

Поєднання генотип GSTM1«+»/GSTT1«+» зустрічався частіше порівняно 

із GSTM1«-»/GSTT1«+» в 2,56 рази у довгожителів із гіпокомфортного 

району. Однак,  у довгожителів, які проживали в комфортних екологічних 

умовах дане порівняння генотипів було обернено пропорційне в 1,46 рази. 

Одна з найбільш надихаючих епігенетичних гіпотез про те, що 

активність багатьох генів схильна до впливу ззовні, зараз знаходить 

підтвердження в експериментах на модельних тваринах. Відомо, що 

тривалість життя – це мультифакторна ознака, а отже на її прояв впливають 

не тільки спадкові, а і зовнішні фактори.  Досить часто вони мають 

негативний ефект. 

 

6.3. Особливості стану активності ферментів глутатіон-S-

трансферази, глутатіонредуктази та глутатіонпероксидази залежно від 

стану здоров’я та тривалості життя на прикладі довгожителів Івано-

Франківської області  

Наявність активних генів детоксикації ксенобіотиків не дає гарантій 

доброї активності ферментів, які вони кодують. Адже процес реалізації 

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

було досліджено безпосередньо активність кінцевого продукту генів 

детоксикації ксенобіотиків ІІ фази. Процес біотрансформації, який включає 

ферментативне перетворення чужорідних включень або ксенобіотиків, 

поділяється на три фази. Перша фаза активації ксенобіотиків або 

метаболічної трансформації полягає в приєднанні до них модифікуючих 

функціональних груп (-ОН, -SH, -NH2). При цьому відбуваються реакції 

окиснення, відновлення та гідролізу, в результаті яких утворюються 
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проміжні метаболіти. Цей процес каталізується мікросомальною 

ферментативною системою цитохрома Р450 (родина ферментів цитохромів) та 

деякими іншими ферментами класів оксидаз, редуктаз, гідролаз і 

дегідрогеназ. В процесі другої фази біотрансформації – нейтралізації, 

проміжні метаболіти з’єднуються з ендогенними лігандами, які посилюють 

гідрофільну природу цих сполук, тим самим сприяють їхньому виведенню з 

організму. Тобто, друга фаза полягає в кон’югації високомолекулярних 

гідрофільних речовин з різними субстратами, в результаті чого вони 

перетворюються в гідрофільні кон’югати, здатні до експресії з жовчю. Третя 

фаза полягає в евакуації або виведені водорозчинних нетоксичних речовин з 

організму. Для цього існують специфічні переносники екзогенних сполук – 

Р-глікопротеїни, які сприяють екскреції ксенобіотиків у жовч або кров.  

Активність глутатіон-S-трансферази (GST) оцінювали за швидкістю 

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

динітробензолом. Активність глутатіонредуктази (GRD) визначали за 

швидкістю зміни оптичної щільності при 340 нм, обумовленого окисленням 

НАДФ • Н, глутатіонпероксидази (GPO) – з реакції взаємодії відновленого 

глутатіону з гідроперекисом трет-бутилу.  

Першим, було досліджено GPO в чотирьох досліджуваних групах 

довгожителів (рис. 6.4).  

Як видно із діаграми, найвищою активність, ферменту який приймає 

участь у інактивації перекису водню та органічних пероксидів у клітинах 

людей була в четвертій групі досліджуваних довгожителів, а найнижчою в 

першій.  В другій та третій досліджуваних групах даний показник був майже 

однаковим, однак меншим ніж в першій та більшим ніж в четвертій. GPO-

глікопротеїн, що має в активному центрі чотири атома селену. Він є 

гідрофільним з'єднанням, що ускладнює його проникнення в ліпідний шар 

мембран, основна частина ферменту локалізована в цитозолі, а інша – в 
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мітохондріях. GPO має селенові ізоферменти: позаклітинний GPO, виявлений 

в плазмі і молоці, GPO-G1, виділений з цитозолю клітин печінки і 

кишечника, а також неселеновий ізофермент, ідентичний GSТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.4. Показники активності ферменту GPO в досліджуваних групах 

довгожителів Прикарпаття. 

 

У реакціях, що каталізуються GPO утворюється окиснений глутатіон 

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

глутатіонредуктаза (GRD).  Тому, наступним було вивчено активність 

ферменту GRD (рис. 6. 5). 
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Рис. 6.5. Показники активності ферменту GRD в досліджуваних групах 

довгожителів Прикарпаття. 

 

Тенденція залежності активності ферменту GRD залежно від стану 

здоров’я довгожителів Прикарпаття була такою, як і при вивченні GPO, 

однак більш вираженіша. Так, даний показник був більшим в четвертій 

досліджуваній групі порівняно із таким в першій в 1,5 рази.   
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Не менш важливими в системі детоксикації ксенобіотиків і зниження 

активності прооксидантних чинників є глутатіон-S-трансфераза. Основная 

функція GST – захист клітин від ксенобіотиків та продуктів перекисного 

окиснення за допомогою їх відновлення, приєднання до субстрату молекули 

глутатіону або нуклеофільного заміщення гідрофобних груп. Так, аналіз 

активності GST в чотирьох досліджуваних групах довгожителів Прикарпаття 

особливих відмінностей не встановлено (рис. 6.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.6. Показники активності ферменту GST в досліджуваних групах 

довгожителів Прикарпаття. 

 

Всі тенденції до змін даного показникам між групами знаходились в 

межах статистично похибки. 
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Тому наступним етапом, було вивчено залежність активності ферментів 

GPO, GRD, GST та довголіття. Для цього, ми отримані показники 

порівнювали із такими у групі осіб без спадкової схильності до довголіття 

(група порівняння) (див. розділ 2.9). 

Встановлено, що активність GPO у групі довгожителів загалом 

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

мкмоль/(хв·мг) (табл 6.10).  

Активність GPO в живих клітинах зростає при дії іонізуючої радіації, 

інтоксикації етанолом, акрилонітрилом, при Е-авітамінозі. Особливо важлива 

роль GPO в умовах окиснювального стресу, оскільки попереджає виникнення 

і розвиток процесів пероксидації. GPO є одним з найважливіших компонентів 

ферментативної антиоксидантної системи.  

Таблиця 6.10 

Активність ферментів глутатіонової системи у довгожителів 

Прикарпаття, М±m 

Досліджувані 

групи 

Активність фермента, мкмоль/(хв·мг) 

GPO GRD GST 

Основна, 

 n = 60 

0,329±0,18 0,219±0,12* 0,305±0,31 

Порівняльна, 

n = 30 

0,353±0,17   0,069±0,05 0,345±0,18 

 

Примітка. * – вірогідність відмінностей з показниками групи порівняння 

(р<0,05). 

 

 Проведені нами дослідження показали, що активность GRD та GST у 

довгожителів становили (0,219±0,12) і (0,305±0,31) мкмоль/(хв·мг) (див. табл 

6.10); у групі порівняння відповідно – (0,069±0,05) та (0,345±0,18) 
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мкмоль/(хв·мг). Таким чином, отримані результати вказуюють, що при 

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

порівняння, активність ферменту GRD у довгожителів у 3,17 рази більша 

порівняно з особами зрілого віку.  

 

6.4. Залежність показників окисних модифікацій білків від стану 

здоров’я довгожителів Івано-Франківщини та тривалості життя 

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

фоні утворення активних форм кисню. В умовах окисного стресу активно 

протікають процеси пероксидації білків, що в кінцевому підсумку 

призводить до втрати їх біологічної активності, при цьому окисно 

модифіковані білки генерують нові антигени й негативно впливають на 

імунну відповідь. Активні форми кисню зумовлюють окисну модифікацію 

білків (ОМБ) за умов норми та патології. За нормального функціонування 

організму підтримується динамічна рівновага між антиоксидантною й 

прооксидантною системами. Оксидація білків є нормальним функціональним 

процесом в організмі, з яким пов’язані життєво важливі функції. Причому, 

останні в значній мірі взаємопов’язані із захисними та адаптаційними 

реакціями організму, а саме в процесі біотрансформації ксенобіотиків. 

Підвищення рівня продуктів ОМБ є результатом порушення рівноваги між 

процесами, що регулюють синтез та оксидацію протеїнів, і зменшення 

активності протеаз, які селективно розщеплюють оксидовані форми білків. 

ОМБ може включати пряму фрагментацію білків або викликати їх 

денатурацію з чатковою чи повною втратою функцій. Такі зміни призводять 

до зниження адаптаційних процесів організму в цілому, що сприяє розвитку 

патологічних станів. На експериментальних тваринах доведено, що старіння 

супроводжується накопиченням продуктів окиснювальної модифікації білків 

в певних тканинах організму. 

Аналіз рівня продуктів окиснювальних модифікацій білків (ОМБ) 
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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) даного показника 

від стану здоров’я  (рис. 6.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.7. Показники окисної модифікації білків альдегідо- і 

кетонопохідних нейтрального характеру з максимальним поглинанням при 

довжині хвилі 356 нм в досліджуваних групах довгожителів Прикарпаття. 

 

Як видно із рисунка 6.7, у довгожителів із захворювань АГ і ОА 
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досліджуваний показник був вищим порівняно із таким у осіб з інших груп. 

Слід зазначити вищий рівень окисної модифікації білків альдегідо- і 

кетонопохідних нейтрального характеру з максимальним поглинанням при 

довжині хвилі 356 нм в довгожителів із АГ порівняно із такими без даного 

захворювання.  

Наступним етапом, було досліджено окисної модифікації білків 

альдегідо- і кетонопохідних нейтрального характеру з максимальним 

поглинанням при довжині хвилі 370 нм в усіх чотирьох групах довгожителів 

(рис 6.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.8. Показники окисної модифікації білків альдегідо- і 

кетонопохідних нейтрального характеру з максимальним поглинанням при 

довжині хвилі 370 нм в досліджуваних групах довгожителів Прикарпаття. 
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Залежність показника ОМБ альдегідо- і кетонопохідних нейтрального 

характеру з максимальним поглинанням при довжині хвилі 370 нм від стану 

здоров’я довгожителів Прикарпаття була не достовірною. Однак, на відміну 

від попередньо дослідженого показника ОМБ (356 нм), даний був меншим в 

другій групі порівняно із третьою. Отже, краще функціонування захисних 

протирадикальних систем було діагностовано у осіб із четвертої групи. 

Дослідження ОМБ альдегідо- і кетонопохідних основного характеру з 

максимальним поглинанням при довжині хвилі 430 нм показало тенденцію 

(р<0,05) залежності рівня даного показника від стану здоров’я довгожителів 

(рис. 6.9). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.9. Показники окисної модифікації білків альдегідо- і 

кетонопохідних з максимальним поглинанням при довжині хвилі 430 нм в 

досліджуваних групах довгожителів Прикарпаття. 
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Аналогічно показникам ОМБ нейтрального характеру, в довгожителів 

Прикарпаття фіксувались зміни в ОМБ основного характеру. В першій 

досліджуваній групі зареєстровані найвижчий рівень ОМБ з максимальним 

поглинанням при довжині хвилі 430 нм і в 1,17 рази був більшим порівняно 

із таким у четвертій групі. У довгожителів хворих на ОА без АГ виявлено 

нищий рівень ОМБ (430 нм) ніж у таких із АГ. 

Для подальшого вивчення змін рівня ОМБ залежно від стану здоров’я 

довгожителів, було досліджено альдегідо- і кетонопохідних основного 

характеру з максимальним поглинанням при довжині хвилі 530 нм (рис. 6.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.10. Показники окисної модифікації білків альдегідо- і 

кетонопохідних з максимальним поглинанням при довжині хвилі 530 нм в 

досліджуваних групах довгожителів Прикарпаття. 
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Встановлено, що відмінності у рівні показника ОМБ альдегідо- і 

кетонопохідних з максимальним поглинанням при довжині хвилі 530 нм в 

досліджуваних групах довгожителів Прикарпаття були достовірно не 

значущими, однак тенденція залежності від стану здоров’я була збережена. 

Враховуючи вищеописане, було досліджено зміни показників ОМБ в 

залежності від тривалості життя (див. розділ 2.8). Отжє, проведені 

обстеження рівня ОМБ у довгожителів (основна група) та людей віком від 36 

до 60 років, у родоводах яких не було довгожителів (група порівняння), які 

проживають на території Прикарпаття з однаковими екологічними умовами.  

Вивчивши рівень продуктів окиснювальних модифікацій білків (ОМБ) у 

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

і кетонопохідних нейтрального характеру з максимальним поглинанням при 

довжині хвилі 356 та 370 нм до (1,142 ± 0,050), (1,048 ± 0,035) та (1,414 ± 

0,176), (1,246 ± 0,098) у групі порівняння (рис. 6.11). 
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Рис. 6.11. Показники окисної модифікації білків у основній та групі 

порівняння.  
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Така тенденція може свідчити про кращу регуляцію синтезу та меншу 

оксидацію протеїнів у довгожителів, і збільшення активності протеаз, що 

селективно розщеплюють оксидовані форми білків.  Враховуючи те, що 

особи досліджуваної та порівняльної груп знаходились в однакових 

екологічних умовах менша інтенсифікація ОМБ альдегідо- і кетонопохідних 

нейтрального характеру в довгожителів може вказувати на краще 

функціонування захисних протирадикальних систем.  

Дослідження альдегідо- і кетонопохідних основного характеру показало, 

що у довгожителів порівняно із особами зрілого віку дещо вищий рівень цих 

продуктів у плазмі крові, однак ці відмінності не були статистично значимі 

(р>0,05).   

Отжє, проведені обстеження у довгожителів (основна група) та людей 

віком від 36 до 60 років, у родоводах яких не було довгожителів (група 

порівняння), які проживають на території Прикарпаття та здійснено 

кореляційний аналіз між біохімічними, цитогенетичними,  морфометричними 

та спектрометричними параметрами досліджуваних груп. Відібрано 29 

кількісних показників активності стану глутатіонової системи (ферменти 

глутатіон-S-трансферази, глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази), окисної 

модифікації білків у сироватці крові, функціонального стану геному 

епітеліоцитів слизової оболонки порожнини рота, лімфоцитів, нейтрофільних 

гранулоцитів. Аналіз кореляцій довів важливу роль ферментів ендогенної 

антиоксидантної глутатіонової системи у підтриманні структурно-

функціональної стабільності клітин і організму довгожителів. У основній 

групі встановлено прямі дуже сильні взаємозв’язки між ОМБ основного та 

нейтрального характеру, активністю ферментів глутатіон-S-трансферази, 

глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази та денситометричними, 

цитогенетичними індексами; у людей групи порівняння виявлено більш 

виражену окиснювальну деструкцію білків, що зумовлює велику частоту 

мікроядер, хромосомних аберацій, ядер з максимальним ступенем 
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компактизації хроматину, що може бути одною з причин інкактивації 

ферментів глутатіонової системи.  
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РОЗДІЛ 7 

ВИЯВЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ЯКІСНИМИ 

ТА КІЛЬКІСНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ПРОВЕДЕНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВГОЖИТЕЛІВ 

 

7.1. Пошук взаємозв’язків між клітинними, цитогенетичними і 

біохімічними факторами старіння шляхом кореляційного аналізу  

Останніми роками все більша увага приділяється клітинним, 

цитогенетичним і біохімічним факторам старіння. Це зумовлено тим, що з 

віком знижується стійкість організму до гіпоксії і, як наслідок, розвивається 

гіпоксичне порушення гомеостазу. Першочергово зміни про- і 

антиоксидантної систем проявляються на клітинному рівні. При старінні 

відбувається порушення балансу між інтенсивністю утворення вільних 

радикалів і активністю антиоксидантної системи. Оксидантний стрес веде до 

збільшення продукції в тканинах активних форм кисню (АФК), що зумовлює 

зниження адаптивних можливостей у літніх людей. Посилення перекисного 

окиснення ліпідів і білків призводить до порушення функції клітинних 

мембран, утворення та відновлення органел, нуклеосомної природи 

хромосомного апарату. Отже, вищеописані процеси пов’язані зі змінами 

структури клітин, її морфометричних характеристик, а особливо перебудови 

хроматину, експресії та функції генів. Останнє детермінує формування 

фенотипових ознак, зокрема синтезу поліпептидів, ферментів. 

Тому оцінка цитогенетичного статусу організму є невідкладною 

складовою у створенні цілісної картини клітинних аспектів старіння.  

Об’єктом дослідження слугували епітеліоцити слизової оболонки 

порожнини рота, лімфоцити периферійної крові,  нейтрофільні гранулоцити 

периферійної крові, сироватка крові 486 довгожителів (основна група) та 297 

людей віком від 36 до 60 років, у родоводах яких не було довгожителів 

(група порівняння).   
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Стан глутатіонової системи, як компоненту ендогенної антиоксидантної 

системи , оцінювали за активністю ферментів глутатіон-S-трасферази, 

глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази. Продукти окисної модифікації 

білків у сироватці крові досліджували відповідним методом О.Ю. Дубініної. 

Функціональний стан геному епітеліоцитів СОРП, ЛПК та НГПК 

встановлювали за індексами хроматизації, ядерцевим, морфологічно 

змінених ядер, гетеропікнотичної Х-хромосоми. Структурні зміни 

хромосомного апарату визначали за частотою мікроядер в СОРП, 

хромосомними абераціями, асоціаціями акроцентричних хромосом у 

метафазних пластинках ЛПК. З морфометричних параметрів соматичних 

клітин вибрано площу та периметр ядер, із спектрометричних – оптичну та 

інтегральну щільність ядер епітеліоцитів СОРП, ЛПК. 

Для кореляційного аналізу відібрано 29 кількісних морфологічних, 

генетичних, біохімічних показників. Для проведення кореляційного аналізу 

отриманих кількісних характеристик використано метод парної кореляції 

Пірсона з допомогою прикладної програми Statistica. 

Кореляційним аналізом встановлено наявність чотирьох дуже сильних 

позитивних зв'язків у довгожителів (r=0,90). Перший з них – між ступенем 

компактизації хроматину в ядрах епітеліоцитів СОРП і ЛПК, довів 

узгодженість процесів експресії генів у різних клітинах і достатній рівень 

регуляції біосинтезу поліпептидів. Закономірними виявилися кореляції між 

різними фракціями ОМБ: ОМБ356 і ОМБ370, ОМБ 356 і ОМБ430, ОМБ370 і 

ОМБ430. Наявність лише одної дуже сильної кореляції (r=0,90-0,99) у 

представників контрольної групи (між ОМБ370 і ОМБ430) може свідчити про 

виснаження резервно-адаптаційних можливостей організму. На противагу, у 

довгожителів ступінь окиснювальної деструкції білкової молекули порівняно 

менший. 

Важливу роль у продовженні тривалості життя відіграють, за даними 

кореляційного аналізу, оптимальні зв’язки між ферментами глутатіонової 
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системи і показниками окиснення білків. У довгожителів виявлено п’ять 

значних кореляцій (r=0,5-0,69), дві з яких обернені. Закономірним був 

обернений взаємозв'язок між активністю GST і GPO. Відомо, що GST бере 

участь у першому етапі детоксикації, каталізує взаємодію ксенобіотиків з 

глутатіаном. Таким чином GST запобігає пошкодженню ДНК, мітохондрій, 

інших життєво важливих  органел від дії шкідливих речовин. Подібну 

функцію виконує і GPO, який не лише попереджає накопичення 

гідроперекисів, а й активно їх відновлює. Сумісно дані два ферменти 

гальмують подальше прогресування пероксидації, поширення неферментних 

реакцій накопичення вторинних метаболітів. Ймовірно, однонаправленість 

дії GPO і GST зумовлює обернений зв'язок між їх активністю. 

Важливим доказом високого рівня активності детоксикації ксенобіотиків 

у довгожителів є наявність двох значних позитивних кореляцій між GPO та 

ступенем конденсації хроматину в епітеліоцитах СОРП і ЛПК. Збільшення в 

ядрах цих клітин евхроматинових фракцій може зумовлювати активацію 

транскрипції та, відповідно, наступних етапів реалізації спадкової 

інформації, зокрема, синтезу поліпептиду ферменту GPO.  

 Відомо, що окиснювальна деструкція білків – одна з важливих причин 

інактивації ферментів, зміни структурної організації білків при стані 

окиснювального стресу. Тому відсутність значних кореляцій між ОМБ, 

ферментами глутатіонової системи та цитоморфометричними і 

денситометричними показниками, на противагу до таких у контрольній групі 

(11 кореляцій) опосередковано вказує на високий рівень ендогенних 

антиоксидантів у довгожителів. Заслуговує на увагу обернений взаємозв’язок 

між ОМБ530 і максимальною оптичною щільністю ядер СОРП довгожителів. 

Переважання нейтральних фракцій ОМБ може спостерігатися в білках  

цитоплазми і клітинної мембрани. Змінені інтегральні або периферійні білки, 

які формують структуру останньої, не дають змоги фракціям конденсованого 

хроматину з’єднуватися з цитолемою. Тому гетерохроматин локалізується 
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окремими грудками в каріоплазмі, що збільшує показник максимальної 

оптичної щільності ядра.  

Порівняльний аналіз взаємозв’язків між 29 показниками осіб двох 

досліджуваних груп показав, що у довгожителів кількість кореляцій помірної 

сили (r = 0,30-0,49) була меншою (34), ніж у людей контрольної групи (51). 

Визначальною особливістю якості зв’язків у довгожителів була участь 

ферментів глутатіонової системи у 44,12 % різних кореляцій. На противагу, у 

людей групи порівняння виявлена тільки одна кореляція серед усіх (1,96 %), 

що мала відношення до GRO – між активністю GRO та ОМБ356. 

 Потребують детального пояснення типи взаємозв’язків між 

ферментами глутатіонової системи та цитоморфометричними і 

цитогенетичними показниками. Збільшення периметру ядер за рахунок 

інвагінацій каріолеми, посилення оптичної щільної ядер може бути 

відображенням гетерохроматизації. Це не сприяє синтезу поліпептидів і, 

відповідно, ферментів GPO і GST, на що вказують від’ємні кореляції між 

зазначеними показниками. Однак, регуляція експресії генів GPO може бути  

забезпечена за рахунок оптимального контролю сайтів Х-хромосоми, що 

засвідчено позитивним взаємозв’язком (r=0,30-0,49). Встановлено також 

позитивний взаємозв’язок між активністю GPO та здатністю акроцентричних 

хромосом утворювати асоціації. Відомо, що найбільш інформативним 

цитогенетичним показником імунореактивності лімфоцитів у різних фазах 

всіх видів імунної відповіді в організмі людини на момент дослідження є 

частота ААХ. Це зумовлено тим, що важлива функція акроцентричних 

хромосом полягає в утворенні ядерця. В останьому відбувається систез 

рРНК, з якої в цитоплазмі формуються рибосоми. Окрім того, з активністю 

ядерця пов’язані транспорт різних видів РНК з ядра в цитоплазму. Тобто, 

активність біосинтетичних процесів у клітині безпосередньо залежні від 

функції ядерцевих організаторів. Можна припустити, що частота ААХ у 

лімфоцитах відображає функціональний стан клітини в передуючій інтерфазі. 
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При цьому, за нашими даними, цей показник досягав максимуму у людей 

зрілого віку і знижувався в похилому віці. Оскільки в довгожителів 

імовірність утворення ААХ більша, ніж у людей групи порівняння, 

активність біосинтетичних процесів ферменту ГП також вища. Даний факт 

може бути ще одним доказом функціональної активності ферментів 

глутатіонової системи як складової ендогенного антиоксидантного захисту в 

довгожителів.  

 Цитогенетичними маркерами достатньої продукції GRD і GST є 

встановлені позитивна кореляція між активністю GRD та ІХ і, відповідно, 

від’ємна кореляція між GST і максимальною оптичною щільністю ядра. 

Гетерохроматизація асоціюється зі зниженням здатності деспіралізації ДНК 

та першого етапу експресії генів. Саме з таких позицій можна розглядати 

обернені взаємозв’язки між максимальною оптичною щільністю та ІХ, 

позитивні – між діапазоном оптичної щільності та ІХ різних соматичних 

клітин. Варто зазначити про узгодженість деконденсації хроматину з 

показником СХ у лімфоцитах, нейтрофілах і епітеліоцитах СОРП, що 

засвідчили чотири позитивні кореляції. Такої універсальної оптимально-

адекватної взаємодії між активністю евхроматину та регулярною функцією 

Х-хромосоми не виявлено в осіб контрольної групи. У людей, в родоводах 

яких не було довгожителів, між вищезазначеними показниками 

спостерігалися від’ємні кореляції. Водночас 17 взаємозв’язків зареєстровано 

між ОМБ і денситометричними, цитогенетичними індексами. Чим більше 

з’являлося ОМБ, тим вираженішими були зміни структури хроматину, ядер. 

Поява МЯ в лімфоцитах, епітеліоцитах СОРП також залежала від активності 

ОМБ370  та ОМБ430, відповідно. При цьому достатньої кількості GRD і GPO, 

які попереджають накопичення гідроперекисів, а GST ще й відновлює 

останні, у людей контрольної групи не встановлено.  

 Отже окиснювальна деструкція білків – одна з можливих причин 

інкактивації ферментів глутатіонової системи, які належать до ендогенних 
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чинників антиоксидантних систем. Окисні модифікації білків зумовлюють 

зміни структури та функції клітинних компонентів, що демонструють 

зростання частоти МЯ, патологічних ядер, максимальної оптичної щільності 

ядер, гетерохроматизації. Такі процеси супроводжуються дисрегуляторним 

впливом гетеропікнотичної Х-хромосоми у людей похилого віку. 

 У  довгожителів достовірно переважала активність ферментів 

глутатіонової системи. Глутутіон трансфераза знешкоджують сполуки майже 

всіх класів: різні токсичні речовини, канцерогени, мутагени, цитостатики, 

пестициди, фарби, ліки тощо. Речовини, з’єднані з GST, поступово 

інактивуються і виводяться не пошкоджуючи клітину. Глутатіон редуктаза 

необхідний для відновлення окиснювального глутатіону, а разом із GPO 

підтримують певний рівень відновленого глутатіону. 

 На противагу до людей похилого віку, у довгожителів активність GST 

не знижена. Можна припустити, що саме тому в соматичних клітинах 

довгожителів спостерігалася невелика кількість змінених мітохондрій, 

елементів комплексу Гольджі та ендоплазматичної сітки. Пошкодженню цих 

органел запобігала GST, що значно збільшувало стійкість клітин і цілого 

організму. Сумісно ферменти глутатіонової системи попереджають  

подальше прогресування пероксидації, накопичення вторинних метаболітів. 

 

7.2. Виявлення вагомості впливу кількісних чинників на 

тривалість життя 

Для виявлення вагомості впливу кількісних чинників, враховуючи їх 

достатньо велику кількість (29 позицій) обрано методику багатофакторного 

аналізу, який здійснювався з використанням можливостей програми 

статистичного аналізу Statistica (v.10). 

З метою вибору адекватних методів описання центральної тенденції 

досліджуваних ознак та порівняльного аналізу достовірності їх різниці у двох 

групах (довгожителів і контрольній) всі варіаційні ряди оцінили на тип 
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розподілу даних за методом Колмогорова-Смірнова.  

Оскільки абсолютна більшість досліджуваних параметрів не 

відповідала нормальному типу розподілу даних, тому для їх обробки та 

подальшого аналізу використовували методи не параметричної статистики. 

Результати порівняльного аналізу досліджуваних кількісних факторів у групі 

довгожителів та контрольній представлені у таблиці 7.1.  

Таблиця 7.1 

Порівняльний аналіз досліджуваних кількісних факторів у 

досліджуваній та порівняльній групах 

 

Показники 

досліджуваної 

групи 

Lower 

(нижня 

межа) 

Upper 

(верхня 

межа) 

Std.Dev. 

(стандартне 

квадратичне 

відхилення) 

Standard 

(норма) 
р 

GPO 0,1800 0,4500 0,17514 0,022610 0,297726 

GRD 0,1400 0,2550 0,11467 0,014804 0,000000 

GST 0,1250 0,3350 0,28549 0,036857 0,005690 

ОМБ 356 0,8753 1,3240 0,35711 0,046103 0,000001 

ОМБ 370 0,8319 1,2240 0,29982 0,038706 0,000004 

ОМБ 430 0,4153 0,5636 0,11600 0,014975 0,556227 

ОМБ 530 0,1472 0,1961 0,04631 0,005979 0,356559 

периметр ядра 54,9950 66,0100 9,18649 1,185970 0,002454 

площа ядра 233,7800 260,8450 19,08202 2,463478 0,000000 

міn оптична 

щільність 
52,0000 58,6000 4,13136 0,533356 0,000000 

мах оптична 

щільність 
106,7500 125,9000 25,53359 3,296372 0,000000 

діапазон мінливості 54,5500 61,9500 6,16986 0,796525 0,000000 

відношення ядер 0,5800 0,9200 0,25061 0,032353 0,585556 

відсоток ААХ 79,4500 102,5000 14,34641 1,852114 0,331567 

середне значення 

ААХ 

 

1,1850 1,8115 0,54548 0,070422 0,012131 
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Продовження табл. 7.1 

 

 

Lower 

(нижня 

межа) 

Upper 

(верхня 

межа) 

Std.Dev. 

(стандартне 

квадратичне 

відхилення) 

Standard 

(норма) 
р 

середня кількість 

АХ 
2,6600 3,1800 0,34176 0,044120 0,000033 

ІХ епітеліоцити 0,6050 0,8550 0,18501 0,023885 0,122493 

ЯІ епітеліоцити 3,3950 3,8450 0,33924 0,043796 0,000000 

СХ епітеліоцити 12,5500 14,5000 1,38153 0,178354 0,000037 

МЗЯ епітеліоцити 4,7850 5,6550 0,62337 0,080476 0,000000 

ІХ нейтрофіли 0,7850 1,1200 0,31373 0,040503 0,000179 

ЯІ нейтрофіли 3,6700 5,4400 0,85190 0,109980 0,000012 

СХ нейтрофіли 15,2450 16,1250 0,57699 0,074489 0,000000 

МЗЯ нейтрофіли 3,7150 4,8400 0,77752 0,100378 0,000000 

ІХ лімфоцити 0,6400 0,8550 0,18240 0,023548 0,003541 

ЯІ лімфоцити 3,7150 5,0650 0,78837 0,101778 0,000000 

СХ лімфоцити 13,5000 15,5400 1,42134 0,183494 0,000000 

МЗЯ лімфоцити 3,5100 3,8800 0,25319 0,032686 0,000000 

МЯ 1,0300 1,7050 0,39390 0,050853 0,000233 

Показники групи 

порівняння 
     

GPO 0,2500 0,4250 0,15550 0,024587  

GRD 0,0305 0,0900 0,04447 0,007031  

GST 0,2100 0,4400 0,16967 0,026828  

ОМБ 356 1,0540 2,1000 0,74816 0,118294  

ОМБ 370 0,9682 1,8605 0,65596 0,103717  

ОМБ 430 0,2397 0,6381 0,24995 0,039520  

ОМБ 530 0,1487 0,2191 0,05590 0,008839  

периметр ядра 59,5400 73,1650 8,94381 1,414141  

площа ядра 272,9100 322,1900 28,26447 4,469006  

міn оптична 

щільність 
58,0500 60,9500 3,20696 0,507065  

мах оптична 

щільність 
90,9000 105,7000 10,55662 1,669148  

діапазон мінливості 34,9500 44,0500 6,23921 0,986506  

відношення ядер 0,5250 1,1100 0,32765 0,051806  

відсоток ААХ 85,9500 99,6000 9,33253 1,475602  

середне значення 

ААХ 
1,5050 1,9950 0,44296 0,070038  

середня кількість 

АХ 
2,8800 3,6550 0,42475 0,067159  
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Продовження табл. 7.1 

 

Lower 

(нижня 

межа) 

Upper 

(верхня 

межа) 

Std.Dev. 

(стандартне 

квадратичне 

відхилення) 

Standard 

(норма) 
р 

ІХ 

епітеліоцити 
0,6000 1,0500 0,27870 0,044067  

ЯІ 

епітеліоцити 
3,7000 5,4200 0,85065 0,134500  

СХ 

епітеліоцити 
13,5950 15,9700 1,44940 0,229170  

МЗЯ 

епітеліоцити 
6,0800 6,8000 0,48988 0,077456  

ІХ нейтрофіли 1,0450 1,2450 0,21606 0,034162  

ЯІ нейтрофіли 5,2650 5,8150 0,55895 0,088378  

СХ нейтрофіли 16,2300 17,2850 0,67510 0,106743  

МЗЯ 

нейтрофіли 
5,0250 5,8400 0,57343 0,090667  

ІХ лімфоцити 0,7400 1,0150 0,16154 0,025542  

ЯІ лімфоцити 5,0250 5,7650 0,61070 0,096561  

СХ лімфоцити 15,4450 16,5250 0,79602 0,125862  

МЗЯ 

лімфоцити 
4,9300 5,8100 0,65163 0,103032  

МЯ 1,4100 1,8850 0,45613 0,072120  

 

За результатами порівняльного аналізу достовірності різниці даних у 

групах порівняння відібрані ті, які суттєво відрізняються, для подальшого 

кореляційно-регресійного факторного аналізу. 

Враховуючи, що у дослідженні аналізувалось значна кількість 

показників, для вибору найвагоміших чинників довголіття застосували 

методику множинного факторного аналізу. За його результатами (табл. 7.2) 

виділено два основних результуючих фактори – 356 і мінімальна оптична 

щільність ядер.  

Як видно на рис. 7.1, навколо встановлених результуючих факторів 

сформовані два кластери факторіальних показників, підтверджені 

евклідовими відстанями (рис.7.2). 
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Таблиця 7.2 

 

Результати множинного факторного аналізу 

 

Показники 

досліджуваної групи 

Factor Factor 

GRD -0,123717 -0,286848 

GST -0,621130 -0,362833 

 ОМБ 356 0,715128 -0,164055 

 ОМБ 370 0,689375 -0,165945 

периметр ядра -0,293044 -0,020527 

площа ядра -0,016728 -0,091849 

міn оптична щільність 0,240581 -0,744166 

мах оптична щільність 0,127250 0,486871 

діапазон мінливості 0,620475 0,039202 

середне значення ААХ -0,534022 -0,147272 

середня кількість АХ -0,249803 0,064917 

ЯІ епітеліоцити 0,107894 -0,486489 

СХ епітеліоцити -0,141299 0,045917 

МЗЯ епітеліоцити -0,236572 -0,587422 

ІХ нейтрофіли -0,347177 -0,400113 

ЯІ нейтрофіли -0,344123 -0,077899 

СХ нейтрофіли 0,447005 -0,117839 

МЗЯ нейтрофіли -0,248836 -0,038659 

ІХ лімфоцити 0,582627 -0,035099 

ЯІ лімфоцити -0,258119 0,435592 

СХ лімфоцити 0,475194 -0,305158 

МЗЯ лімфоцити -0,114294 -0,288962 

МЯ -0,145307 -0,246719 

Expl.Var 3,534877 2,289352 

Prp.Totl 0,153690 0,099537 
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Рис. 1. Результати факторного аналізу досліджуваних показників  

 

 

Рис. 7.1. Графічне зображення формування кластерних факторіальних 

показників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 7. 2. Евклідові відстані між досліджуваними факторами довголіття. 

Factor Loadings, Factor 1 v s. Factor 2

Rotation: Unrotated

Extraction: Principal components
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З метою встановлення найвагоміших взаємозв’язків всередині 

встановлених двох кластерів застосовано методику множинного 

кореляційно-регресійного аналізу. 

Шляхом поступового вилучення несуттєвих взаємозв’язків отримали 

дві математичні моделі (7.1, 7.2). Перша з них: 

Y1 = -0,270+0,974*X1+0,570*X2,                                                   (7.1) 

де Y1 – ОМБ 356, Х1 – ОМБ 370, Х2 – діапазон мінливості ядер 

епітелоцитів СОРП. 

При цьому, коефіцієнт множинної кореляції дорівнював R = 0,990; 

коефіцієнт детермінації R
2
 = 0,980, тобто розглянуті два чинники; коефіцієнт 

поєднаної детермінації adj R
2
 = 0,979; р<0,001.  

Отримані результати свідчать, що між Х1 і Х2 з одного боку, та Y1 -  з 

іншого, наявний сильний достовірний взаємозв’язок, математичною моделлю 

якого є отримане рівняння множинної регресії. В цілому, обидва чинники 

впливають на результуючу ознаку на 97,9%, а поєднаний їх вплив – на 97,9%. 

Графічне зображення отриманих взаємозв’язків представлено на 3-D 

графіку (рис. 7. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.3. Взаємозв’язки між ОМБ 356, ОМБ 370 і діапазоном мінливості 

денситометрії ядер епітелоцитів СОРП 

3D Scatterplot: 356-д vs. 370-д vs. діапазон мінливості

(Casewise deletion of missing data)
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Друге рівняння множинної регресії для фактора 2: 

Y2 = 40,126+0,578*X3-0,230*X4,                   (7.2) 

де Y2 – мінімальна оптична щільність ядер епітелоцитів СОРП, Х3 – 

МЗЯ епітелоцитів СОРП, Х4 – МЗЯ нейтрофілів. 

Для цього рівняння коефіцієнт множинної кореляції дорівнював R = 

0,618; коефіцієнт детермінації R
2
 = 0,382, тобто розглянуті два чинники; 

коефіцієнт поєднаної детермінації adj R
2
 = 0,360; р<0,001.  

Отримані результати свідчать, що між Х3 і Х4 та Y2 існує середньої 

сили достовірний взаємозв’язок. При цьому, обидва чинники впливають на 

результуючу ознаку на 38,2%, а поєднаний їх вплив становить 36,0%. 

Тобто взаємозв’язки у другій моделі значно слабші, ніж у першій, що 

підтверджується й графічно (рис.7.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.4. Взаємозв’язки мінімальною оптичною щільністю, МЗЯ 

епітелоцитів СОРП та МЗЯ нейтрофілів. 

 

3D Scatterplot: мін опт щільн-д v s. МЗЯепіт-д v s. МЗЯн-д

(Casewise deletion of  missing data)
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Таким чином встановлені взаємозв’яки між деякими цитогенетичники  

показниками (діапазоном мінливості ядер СОРП, мінімальною оптичною 

щільністю, МЗЯ епітелоцитів СОРП та МЗЯ нейтрофілів) та ОМБ тісні 

взаємозв’язки. 

 

Матеріали цього розділу опубліковані в таких наукових працях: 

1. Козовий РВ. Перевірка гіпотези про наявність зв’язку між показниками 

функціонального стану геному епітеліоцитів слизової оболонки ротової 

порожнини, лімфоцитів та нейтрофільних гранулоцитів крові у 

довгожителів за допомогою кореляційного аналізу. Галицький 

лікарський вісник. 2013;20(4)29-31. 

2. Козовий РВ, Kовальчук ЛЄ. Оцінка значущості впливу чинників 

різного ґенезу на тривалість життя і довголіття. Вісник ВДНЗУ 

«Українська медична стоматологічна академія». 2014;14(2(46):136-9. 
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Упродовж останніх десятиріч відмічається зростання очікуваної 

тривалості життя в усьому світі, середнє значення якої складає 70 років (на 6 

років більше, ніж у 1990 році) та близько 80 років у розвинутих країнах (для 

порівняння: 50 років на початку ХХ сторіччя) [8, 76, 149, 157, 273, 274]. 

Згаданий розвиток обумовлений рядом факторів: покращенням 

профілактики, медичного сервісу, зростанням соціальних стандартів життя та 

зниженням малюкової смертності. Враховуючи нинішню демографічну 

ситуацію, експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) 

прогнозують збільшення до 2050 року популяції осіб, старших 60 років, 

удвічі: із 11% (станом на 2000 рік) до 22%, що в абсолютних цифрах 

складатиме 2 мрлд. [180, 245, 302]. 

За показниками середньої тривалості життя Україна  більш, ніж на 10 

років відстає від розвинених країн світу:  населення  Японії  (82,7), Швейцарії  

(82,6),  Італії  (82,4),  Ісландії (82,3), Австралії (82,2), Іспанії (82,1) і складає 

72,6 років [73]. 

Зростання тривалості життя поряд із позитивним впливом на розвиток 

людства характеризується появою нових соціально значимих небезпек – 

біологічної та когнітивної дегенерації, які мають індивідуальне розмаїття. 

Слід зауважити, що процеси старіння відіграють важливу роль у формуванні 

більшості неінфекційних недуг, таких як злоякісні пухлини, ішемічна 

хвороба серця, цукровий діабет, ішемічний інсульт, хвороба Альцгеймера та 

інші. Більше того, порушення психічного здоров’я внаслідок хронічних 

нейродегенеративних хвороб спричиняють велику частку (понад 20%) 

інвалідності в світі [9, 28, 53, 78, 91, 121, 145, 148, 195, 197, 212].  

Розробляються нові напрямки розвитку біологічних наук, спрямовані на 

комплексний підхід у вирішенні негативного впливу віку на стан здоров’я 

населення старших вікових груп. Так, Національним інститутом здоров’я 
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США визначені найбільш пріоритетні дослідження: адаптація та стрес, 

епігенетика, запалення, макромолекулярне пошкодження, метаболізм, 

протеостаз, стовбурові клітини та регенерація тощо [351, 371, 377]. 

В останні роки активно вивчається геном довгожителів із метою 

ідентифікації варіантів, які обумовлюють здорове довголіття та борються з 

віково-залежними недугами. Проте, це є серйозною проблемою, так як 

генетичний компонент зміни тривалості життя в популяції складає в цілому, 

за оцінками, лише близько 25% та детермінуються численними 

маловивченими на нинішній день генами [371, 403]. Більшість існуючих 

досліджень геному торкаються виключно проблеми захворювань, 

асоційованих із віком, і не пояснюють генетичні аспекти довголіття [352, 

339]. За винятком добре відомого TOMM40/APOE/APOC1нині не існує 

вірогідних даних щодо ролі інших локусів у формуванні феномену 

тривалості життя [8, 260]. 

Встановлено, що зміни кількості та посттрансляційної модифікації 

білків і накопичення ковалентно модифікованих протеїнів можуть 

розцінюватися як маркер біологічного віку [396]. Більше того, відомо, що 

гени ферментів детоксикації ксенобіотиків контролюють біотрансформацію 

та елімінацію з організму ендогенних та екзогенних токсичних речовин, 

забезпечуючи протеїностаз. Існуючі експериментальні дослідження на одно- 

та багатоклітинних організмах свідчать про важливе значення даного 

процесу в формуванні тривалості життя. 

Для реалізації поставлених завдань першочергово були опрацьовані дані 

звітів обласного управління статистики за 1995-2005 роки, з яких 

відокремили групу довгожителів відповідно до екологічної характеристики 

місця проживання (зони екологічного комфорту, прекомфорту та 

гіпокомфорту). Для подальшого генетичного дослідження за допомогою 

анкетування була створена репрезентативна вибірка з 486 довгожителів 

Івано-Франківської області. Застосовано комплекс методів дослідження: 
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популяційно-статистичний, анкетування, клініко-генеалогічний, 

цитологічний, цитогенетичний, молекулярно-генетичний,  біохімічний. 

Науково-дослідна робота була проведена відповідно до вимог Гельсінської 

декларації по біомедичних дослідженнях проведених у 1974 році, 

адаптованої на 41-й Міжнародній асамблеї у Гонконзі у 1989 році. 

Застосувавши комплекс методів, а саме: популяційно-статистичний, 

епідеміологічний, цитологічний, цитогенетичний, морфоденситометричний, 

молекулярно-генетичний, біохімічний, варіативної статистики, кореляційний 

були досліджені динамічні зміни в демографічних показниках населення 

Прикарпаття, типи успадкування АГ, ОА та довголіття, фенотипи груп крові 

АВ0 і резус, імуноцитогенетичний статус, цитогенетичні, морфо-

денситометричні показники, поліморфізм генів GSTМ1, GSTТ1, активність 

ферментів глутатіонової системи та рівень окисних модифікацій білків у 

хворих на коморбідну патологію (артеріальною гіпертензією і остеоартрозом, 

здорових довгожителів і осіб без діагностованої спадкової схильності до 

довголіття. 

Виявлено тенденцію до зменшення кількості населення Івано-

Франківської області з 1998 року по 2014 рік на 5,76 %.  Встановлено, що 

вагомо знижують тривалість життя мешканців Івано-Франківської області 

серцево-судинні захворювання, частота яких зросла упродовж останніх 17 

років на 12,2 %. Особливості динаміки вікового складу населення 

Прикарпаття полягали у зростанні частки людей похилого віку  на 14,6 %, 

зменшенні кількості осіб молодших за працездатний вік на 29,0 % та 

незначних коливаннях частки таких працездатного віку [114, 415].  

Серед особливостей клінічного перебігу АГ у довгожителів, можна 

відмітити, що тривалість АГ в переважної частини довгожителів була 

нетривалою (до 20 років), враховуючи тривалість їх життя, більш як 90 років, 

що могло бути однією з причин їх довголіття. 

Пізній початок АГ в обстежених у більшості довгожителів хворих на АГ 
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міг бути, на наш погляд, однією з причин відсутності у них загрожуючих 

життю ускладнень АГ. Систолічний артеріальний тиск (САТ) у хворих І 

групи складав (156,3±7,0) мм рт.ст., у хворих ІІ групи – (146,5±6,2) мм рт.ст., 

діастолічний (ДАТ) – (93,7±4,1) мм рт.ст. і (90,4±3,8) мм рт.ст. відповідно. 

Вчені довели, що внаслідок прискорення розповсюдження ретроградної 

пульсової хвилі, вона вже в систолу нашаровується в аорті на первинну 

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

чином збільшується і центральний артеріальний тиск, який є самостійним 

фактором кардіо-васкулярного ризику. За даними науковців підвищення ПАТ 

на 10 мм рт.ст. супроводжується зростанням смертності хворих на 20% [415]. 

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 ПАТ (порівняно з САТ і ДАТ). Навіть при 

однаковому САТ зниження ДАТ призводить до погіршення показників 

захворюваності і смертності. Так, дослідження НОТ показало тенденцію до 

збільшення серцево-судинної смертності у осіб з ДАТ менше 80 мм рт. ст., 

тоді як ризик інсульту прогресивно зменшувався. Встановлені зв’язки між 

рівнем ПАТ і ступенем ураження органів-мішеней (лівого шлуночка, мозку, 

нирок). Звертає увагу наявність кореляції між ступенем гіпертрофії лівого 

шлуночка і ПАТ. 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 у хворих з АГ [374]. 

Проведений аналіз отриманих результатів виявив, що фактори ризику 

розвитку АГ та ОА у обстежених довгожителів зустрічалися вкрай рідко, без 

вірогідної відмінності у групах. Не було виявлено гіподинамії, зловживання 

алкоголем, цукрового діабету ІІ типу та гіперурикемії. 

У формуванні особливостей клінічного перебігу АГ у довгожителів 

мають значення порушення механізмів довго- і короткострокової регуляції 
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АТ: барорефлекторний контроль, симпатична регуляція, ниркові механізми, 

стен системи ренін-ангіотензин-альдостерон та осі гіпоталамус-гіпофіз-кора 

наднирників. 

Серед супутніх захворювань у довгожителів хворих на АГ частіше 

реєструвались хронічний бронхіт, гастроезофагальна рефлюксна хвороба, , 

хронічний некаменевий холецистит, хронічний панкреатит,  аденома 

передміхурової залози, перебіг яких був стабільним, без частих загострень 

[82, 234]. 

В умовах погіршення ауторегуляції важлива роль у кровозабезпеченні 

мозку належить системно-гемодинамічним чинникам і функціональному 

стану серця. Є дані про залежність між станом великих судин, зокрема, 

жорсткістю аорти, і частотою церебральних інсультів. Так, збільшення 

збільшення розповсюдження пульсової хвилі (ШРПХ) на 3,5 см/с підвищує 

ризик інсульту в 1.5 разів незалежно від індексу маси тіла, рівня холестерину, 

ЧСС і наявності цукрового діабету. Дуже важливе значення цей фактор 

набуває саме у людей літнього віку, у яких жорсткість великих судин 

збільшена навіть при відсутності підвищення АТ. При тахісистолічній формі 

миготливої аритмії низький серцевий викид поєднується з гіпоперфузією 

церебральних судин. В дослідженні Broderick J. et al. пересадка серця у 

хворих з застійною серцевою недостатністю призвела до покращення стану 

мозкового кровообігу і нейро-психологічних функцій (уваги і пам’яті). 

Оцінюючи перебіг АГ в обстежених довгожителів, встановлено, що 

переважно відзначався легкий ступінь АГ. Помірний ступінь АГ відзначався 

значно рідше. Також, цікавим було те, що у обстежених довгожителів з АГ в 

основному відзначалася відсутність вираженої декомпенсації. Зокрема, 

хронічну серцеву недостатність І стадії, ФК І-ІІ за NYHA діагностовано у 

переважної більшості обстежених довгожителів. ХСН ІІА стадії, ФК ІІІ за 

NYHA зустрічалася значно рідше та без вірогідної відмінності у групах. 

Нападів гострої серцевої недостатності (СН), ні лівошлуночкової, ні 
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правошлуночкової не відзначалося. 

Серед обстежених довгожителів гіпертензивну нефропатію (хронічну 

хворобу нирок, ХХН) виявлено у 99,32% і 98,64% випадків в І і ІІ групах, 

проте порушення функції нирок було помірним [199, 350]. 

При вивченні особливостей перебігу ОА у довгожителів, було виявлено, 

що тривалість захворювання в переважної частини обстежених хворих була 

впродовж 20-29 років.  Пізній початок захворювання суглобів в обстежених 

довгожителів та функціональна недостатність суглобів І-ІІ ступеня, тобто 

незначно чи помірно була обмеженою рухомість суглобів, що, на наш погляд, 

зберігало фізичної активності цих осіб, та було одним з попереджуючих 

факторів розвитку і прогресування серцево-судинних захворювань. У 

обстежених пацієнтів з ОА встановлено переважання моно- і олігоартрозів. 

Часто реєструвались ураження дрібних суглобів китиць і стоп [171, 175]. 

Рентгенологічно захворювання характеризувалося в переважній 

більшості І і ІІ стадією ОА, що вказує на повільне прогресування 

патологічного дегенеративного ураження суглобів в обстежених 

довгожителів [352]. 

 Спадкова схильність до розвитку АГ та ОА у довгожителів, як 

мультифакторних полігенних хвороб, зростає за наявності родичів першого 

або другого ступеня спорідненості, які хворіють на вищезгадані 

захворювання, що підтверджено у 56,79 % родоводів обстежених [123]. 

Ризик коморбідної  патології у довгожителів зростає на 36,30 % за наявності 

родичів із двома досліджуваними ознаками. Доведено більший генетичний 

ризик розвитку АГ та ОА за умови успадкування їх за материнською лінією. 

Спадкова схильність до довголіття з її реалізацією в фенотипі в 2,04 раза 

частіше успадковується за материнською, ніж за батьківською лінією 

(р<0,05)  і залежить від  кількості родичів із досліджуваною ознакою та 

ступенем споріднення з пробандом. За аналізом частот фенотипів з 

антигенами груп крові системи АВ0 серед пацієнтів з АГ, поєднаним з ОА, 
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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 носіїв антигенів 0 (І) Rh
+
 і А (ІІ) Rh

+
 та збільшення 

відсотку носіїв В (ІІ) Rh
+
  порівняно з таким у здорових довгожителів.  

Визначено особливість спадкової схильності до коморбідної патології у 

резус-негативних хворих – вірогідну перевагу 0 (І) Rh
- 

(χ²=1,29; р=0,257, 

OR=1,77). Найбільше зареєстровано серед усіх довгожителів Прикарпаття, 

людей із фенотипом А (ІІ) (39,09 %). Серед резус-позитивних довгожителів 

частота асоціацій антигенів груп крові системи АВ0 була наступна: 

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

[124, 393]. 

Цитогенетичні характеристики лімфоцитів периферійної крові у 

довгожителів залежали від наявності коморбідної патології та екологічних 

умов проживання. Структурний компонент геномного гомеостазу – 

перевищена частота ААХ та ХА (хромосомного і хроматидного типів) 

частіше зустрічалися у довгожителів із АГ у поєднанні із ОА. Серед спектру 

ХА хроматидного типу на першому місці за кількістю були одиночні 

фрагменти. Середня частота клітин з ААХ у довгожителів хворих на АГ, 

поєднаної з ОА, переважала таку у групі осіб без вищезгаданої патології на 

11,59 %. У довгожителів загалом частота ХА та ААХ була нижчою порівняно 

із такою у осіб групи порівняння в 1,11 та 1,07 рази, відповідно. Проживання 

в гіпокомфортних екологічних умовах сприяло зростанню частоти ХА та 

ААХ відповідно: в 1,77 раза у довгожителів та 2,11 раза у групі порівняння 

[125]. 

Цитологічні, морфоденситометричні порушення  епітеліоцитів слизової 

оболонки ротової порожнини, нейтрофільних гранулоцитів периферійної 

крові та лімфоцитів периферійної крові залежали від екологічних умов 

проживання довгожителів. Перевага ядер з деконденсованим хроматином  в 

1,09 рази реєструвалась у довгожителів порівняно із особами групи 



293 

 

порівняння. Сильні кореляції діагностовані між показниками мікроядер 

епітеліоцитів СОРП і ЛПК (r=0,97 при р=0,001)  у довгожителів та (r=0,89 

при р=0,47) у групі порівняння. Взаємозв’язок між послідовними етапами 

генної експресії в клітинах СОРП та ЛПК, НГПК довгожителів підтверджено 

сильними позитивними кореляціями [115, 122, 126]. 

Серед здорових довгожителів та хворих на АГ і ОА зафіксована 

перевага генотипів із функціонально активною формою гена другої фази 

детоксикації ксенобіотиків, глутатіон-S-трансферази GSTT1«+», що може 

свідчити про краще функціонування системи антиоксидантного захисту. У 

довгожителів виявлено вищу частоту генотипів: GSTT1 «-» /GSTM1 «+» у 2 

раза ,GSTT1 «+»/GSTM1 «+» (у 1,56 раза),GSTT1 «-»/GSTM1 «-» (в 2,04 раза) 

на противагу до  таких у групі порівняння. Виявлено комбінацію алельних 

варіантів GSTМ1«+» /GSТТ1 «+» в 30,00 % випадків у довгожителів 

Прикарпаття із комфортного району і в 54,55 % у таких із гіпокомфортного  

[χ ² = 6,44 ; OR = 0,36 (0,16-0,80)]. Частота поєднань двох делеційних 

варіантів GSTМ1 «-» і GSTТ1 «-» достовірно частіше зустрічалася у 

довгожителів Прикарпаття гіпокомфортного району, ніж у мешканців 

екологічно комфортного –  18,18 і 4,00 % , відповідно [χ ² = 3,90 ; OR = 0,19 

(0,16 - 6,58)] [69, 116, 365]. 

Активність ферментів глутатіонової системи GPO, GRD, GST була 

вищою у здорових довгожителів порівняно з такою у досліджуваних осіб із 

комор бідною патологією. Показники глутатіон-редуктази були більшими у 

3,17 раза, а вміст продуктів окисної модифікації білків альдегідо- і 

кетонопохідних нейтрального характеру в крові нижчими у довгожителів, 

порівняно із такими в осіб із групи порівняння. Встановлено прямі сильні 

взаємозв’язки між окисними модифікаціями білків основного та 

нейтрального характеру, активністю ферментів глутатіонової системи та 

денситометричними, цитогенетичними індексами епітелоцитів слизової 

оболонки порожнини рота.  
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Таким чином, вивчення морфофункціональної організації геному в 

довгожителів з урахуванням генетичного потенціалу до довголіття у цих осіб 

дасть змогу застосувати отримані результати  при розробці предиктивних 

заходів з метою забезпечення здорового і активного довголіття. 

Станом на 2005 рік на теренах Прикарпаття кількість мешканців, 

старших 90 років, складала 0,33%. Причому, серед даної когорти домінували 

особи жіночої статі: 76,13% проти 23,87%. Упродовж десятків років існує 

поняття «статевого парадоксу щодо здоров’я та виживання», що відображає 

вагому різницю в тривалості життя cеред жінок та чоловіків [278]. Існує 

чимала кількість теорій згаданого феномену. Відповідно до однієї з них, 

унаслідок взаємодії біологічних, психологічних та поведінкових факторів 

відмічається статева різниця в захворюваності, причому жінки хворіють 

частіше, проте дані хвороби перебігають, зазвичай, легше та не обумовлюють 

летальних випадків [278, 308, 309].  

Установлено, що кількість сільських мешканців серед довгожителів була 

більшою, порівняно з мешканцями урбанізованих територій. На відміну від 

отриманих даних, популяційне дослідження, проведене в США в рамках 

програми щодо покращення здоров’я нації за період 1969-2009 р.р., 

засвідчило меншу тривалість життя серед сільської популяції за рахунок 

смертності від захворювань серця, ненавмисних травм, хронічного 

обструктивного захворювання легень, раку легень, інсульту, суїциду та 

цукрового діабету [20, 30, 60, 301]. Подібно, в Україні середня тривалість 

життя в містах є вищою, ніж у сільській місцевості: у 2007–2008 р. у 

чоловіків – на 2,45 року, у жінок – на 1 рік, що може бути свідченням 

кращими умовами праці, побуту, вищим розвитком культури, широкою 

мережею лікувально-профілактичних закладів та вищим рівнем 

кваліфікованої медичної допомоги [143]. 

Відмічено, що загальна кількість населення на Прикарпатті в 2005 році 

становила 1 млн 386,22 тис осіб, із них розподіл за віковими категоріями був 
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наступним: 17,77% належали до молодшого за працездатний вік, 67,54% 

були працездатного віку і 14,7% – старших за працездатний вік.  

У цілому, за досліджуване десятиліття кількість населення в Івано-

Франківській області зменшилася на 3,67%. Спостерігається тенденція до 

старіння популяції населення Івано-Франківської області. Слід відмітити, що 

в Україні частка осіб похилого віку складає 25%, що обумовлене значним 

зменшенням народжуваності, високою смертністю в працездатному віці, 

формуванням від’ємного сальдо зовнішніх міграцій (за рахунок відпливу 

людей віком 25-40 років) [121]. 

Наступним етапом дослідження було вивчення показників загальної та 

первинної захворюваності на гіпертонічну хворобу,  ішемічну хворобу серця, 

у тому числі, стенокардію та гострий інфаркт міокарда серед дорослого 

населення. Так, за досліджуваний період збільшились показники загальної 

захворюваності на ГХ (всі форми) в 2,89 раза, а первинної в 1,89 раза. 

Порівнюючи отримані результати з аналогічними по Україні загалом, 

встановлено незначне перевищення досліджуваного показника в 2006 та 2009 

- 2013 роках.  

За результатами проведеного анкетування найбільш значущими 

соціально-психологічними чинниками та елементами способу життя в 

формуванні феномену довголіття були: відсутність освіти, низький рівень 

економічного доходу, проживання в власному будинку, фізична активність, 

відсутність контакту з несприятливими чинниками довкілля, відсутність 

надмірної маси тіла та ожиріння, достатній сон, шлюб. 

На відміну від отриманих даних, у розвинутих країнах світу 

спостерігається чіткий прямий зв’язок між рівнем освіти та тривалістю 

життя: зі зростанням ступеня освіти збільшується тривалість 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 

[347]. Головними причинами згаданого є більше поширення шкідливих 
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звичок та нездорове харчування [403]. 

За результатами British Health and Lifestyle Survey, рівень матеріальних 

статків чинить незначний вплив на здоров’я та тривалість життя [409]. 

Натомість, більшість дослідників схиляється до думки, що низький 

соціально-економічний статус є предиктором високого ризику розвитку 

серцево-судинних, ревматичних, психічних недуг, хронічної хвороби нирок 

та загальної смертності [342, 344, 405]. Більше того, низький рівень доходів 

асоційований із більшим поширенням шкідливих звичок, нераціональним 

харчуванням та низькою фізичною активністю [368]. 

У нашому випадку низький соціо-економічний статус у довгожителів 

Прикарпаття обумовлював здорове харчування з перевагою овочів та 

фруктів. 

Зауважимо, що дані дослідження, проведеного National Cancer Institute 

(США), свідчать про зростання тривалості життя, в середньому на 4,5 років 

під впливом фізичної активності [374]. Більше того, мета-аналіз 6 

популяційних когортних досліджень, проведених National Cancer Institute 

Cohort Consortium, показав, що рекомендоване виконання середньої 

інтенсивності фізичних аеробних вправ 150 хв. на тиждень чи 75 хв. 

інтенсивних фізичних навантажень призводить до зменшення на 20% - 31% 

смертності від серцево-судинних недуг та онкопатології [421]. 

Загальновідомо про несприятливий вплив надмірної маси тіла та 

ожиріння на захворюваність і смертність. Аналіз 19 проспективних 

досліджень (загальна кількість обстежуваних -  1,46 млн. осіб) показав 

чітку залежність між індексом маси тіла (ІМТ) та смертністю від усіх 

причин: ІМТ 25,0 – 29,9 кг/м 
2 

 - НR = 1,44 (95% CI, 1,38 – 1,50); 30,0 – 34,9 

кг/м 
2 

 - НR =  1,88 (95% CI, 1,77 – 2,00); 35,0 – 39,9 кг/м 
2 

 - НR =  2,51 (95% 

CI, 2,30 – 2,73) [305]. 

Отримані дані щодо позитивного впливу сну на тривалість життя 

співзвучні з результатами дослідження, проведеного серед довгожителів 
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Італії, яке продемонструвало позитивну кореляцію між якістю сну, 

виживанням та якістю життя [324]. Більше того, дизрегульовані процеси 

засинання-прокидання, хронічне обмеження сну, притаманні сучасному 

суспільству, чітко асоційовані з віково-залежними недугами [327, 387].  

Численні епідеміологічні дослідження свідчать про високий ризик 

загальної смертності серед осіб, які ніколи не були одруженими [327]. 

Подібно, вдівці серед когорти осіб старших вікових груп перебувають у 

групі підвищеного ризику летальних подій [355]. 

Запропонований комплекс клініко-генеалогічних досліджень із 

визначенням типу успадкування, асоціацій з антигенами груп крові систем 

АВ0 та резус, 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 також проводити 

молекулярно-генетичне визначення стану генів детоксикації ксенобіотиків, 

що доповнює достовірність результатів ранньої діагностики коморбідної 

патології. Виявлення осіб, у яких наявна спадкова компонента щодо 

довголіття і своєчасна діагностика АГ у поєднанні із 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. 

Із метою прогнозування довголіття було використано клініко-

генеалогічний аналіз: метод дослідження родоводів. Установлено, що серед 

загального числа членів обстежуваних родин 51,8 % мали досліджувану 

ознаку. При цьому 67,14% довгожителів успадкували дану особливість за 

материнською, 32,86% – за батьківською, а у 16,19 % – за обома лініями. 

Тож, за клініко-генеалогічними показниками схильність до довголіття з 

її реалізацією у фенотипі в 2,04 рази частіше успадковується за 

материнською, ніж за батьківською лінією (р<0,05). Ймовірно, в даному 
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випадку ми маємо справу з геномним імпринтингом. Відбулося маркування 

алелів гена на епігенетичному рівні під час гаметогенезу, що зумовило стійкі 

модифікації експресії гомологічних генів материнського походження. 

Слід зазначити, що лише в 26,69 % досліджуваних довгожителів батьки 

прожили більше 90 років, а у 8,57 % – тільки батько. Однак той факт, що не 

завжди батьки мали велику тривалість життя, не заперечує значення 

спадковості у формуванні довголіття. Пояснити це можна кількома 

механізмами комбінативної мінливості: утворенням нових комбінацій генів 

при злиті батьківських гамет, рекомбінацією при кросинговері та незалежним 

розходженням хромосом із відповідними генами при мейозі [322, 385]. 

Установлено, що серед предків третього ступеня споріднення 

довгожителі зустрічалися у 18,12 % випадків. При цьому кількість чоловіків 

переважала таку в жінок в 1,3 раза. Зауважимо, що більшість таких предків 

(78,1 %) зареєстровано по материнській лінії. 3,80 % опитаних мали предків 

із досліджуваною ознакою серед третього ступеня споріднення довгожителів 

по обидвох лініях. Серед предків пробандів четвертого ступеня споріднення 

наявність довгожителів відмічалася у 2,38 %. Лише в 1,90 % родоводів 

зустрічалися довгожителі в кожному досліджуваному поколінні. 

Відмічено, що резус-позитивні особи з фенотипом 0(І) мають більші 

шанси бути довгожителями, порівняно з носіями антигенів А(ІІ), В(ІІІ) і 

АВ(ІV).  

Водночас схильність до більшої тривалості життя визначено в резус-

позитивних осіб із групою крові А (ІІ) проти В (ІІІ) і АВ (ІV). Розрахунок 

показника ймовірності довголіття підтвердив, що дана ознака може бути 

реалізована у носіїв В (ІІІ) Rh
+ 

проти АВ (ІV) Rh
+
. 

Аналізом асоціацій резус-негативних довгожителів із різними 

фенотипами систем АВ0 ідентифіковано достовірну перевагу серед носіїв 

А(ІІ), 0(І) і В(ІІІ) проти АВ(ІV). Величини ймовірності таких асоціацій проти 

„контролю‖  зайняли відповідно перше, друге та третє місця. Подібні 
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показники виявлені щодо більшої можливості тривалого життя у резус-

негативних носіїв А(ІІ), 0(І) проти В(ІІІ) 

За частотою асоціацій між носіями антигенів систем АВ0 та (Rh) резус-

позитивні довгожителі 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). 

Слід зауважити, що існує невелика кількість досліджень щодо ролі 

системи АВ0 у формуванні феномену довголіття, які носять суперечливий 

характер. Так, результати обстеження здорових осіб вікової групи понад 64 

років у Великій Британії засвідчили перевагу носіїв групи А (ІІ), проте їх 

не можна вважати коректними з-за відсутності серед обстежених 

довгожителів [393]. На противагу, серед довгожителів Туреччини не 

виявили жодних асоціацій із системою АВ0 [329].  

Вивчення феномену довголіття серед мешканців Японії показало 

тісний його зв’язок із носіями групи крові В (ІІІ) та меншу кількість віково-

залежних недуг у даній когорті обстежених [333]. Натомість, результати 

більш пізнього дослідження не підтвердили асоціацію групи В крові з 

довголіттям серед старших осіб у США [328]. 

Отримані дані частково співзвучні з результатами дослідження, 

проведеного серед 26788 донорів у Італії віком 20-90 років, де було відмічено 

більш часте виявлення групи крові А (ІІ) серед осіб старшого та похилого 

віку, головним чином, - серед жінок [417]. 

Відомо, що нестабільність хромосом розглядається як стан порушення 

їхньої кількості та/чи структури в клітинах. Численні дослідження 

задокументували випадки даного явища, яке призводить до прискорення 

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

ряду генетичних розладів [355, 400].   

Було встановлено, що загальна частота хромосомних аберацій у 

довгожителів була меншою на 11,31%, ніж у осіб із групи порівняння 
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(р<0,05). При цьому, найменша кількість випадків виявлення ХА була 

відмічена серед літніх людей із екологічно благополучних місцевостей 

Прикарпаття (на 19,45%). 

Загальний рівень ХА, їх спектр не залежали від генетичної схильності 

довгожителів і чоловічої, і жіночої статі. Однак, ХА як хромосомного, так і 

хроматичного типів було більше зареєстровано у осіб із АГ і ОА. Серед 

спектру хроматичного типу лідером за кількістю виявились одиночні 

фрагменти в усіх чотирьох досліджуваних групах. 

Водночас виявлено індивідуальну мінливість частоти ХА серед 

обстежених довгожителів від 0,22% до 5,01 %.  У довгожителів, які 

проживали в несприятливих екологічних умовах, максимальне значення 

частоти ХА досягало  3,26 %,  у групі порівняння – 3,41 %. 

Відомо, що антропогенна дія на довкілля, включно з забрудненням його 

ксенобіотиками, призводить до множинних екологічних змін. Згадані зміни 

на рівні екосистем, зазвичай, проявляються негайно, а на клітинному чи 

молекулярному рівнях – значно пізніше, інколи в наступних поколіннях [1, 

329, 417]. На нинішній день генетичні наслідки забруднення навколишнього 

середовища розглядаються, в основному, з точки зору індукованих цими 

впливами порушень генераційних функцій генетичного апарату та 

реєструються за допомогою генних чи хромосомних мутацій [348]. Показник 

ХА – однин із найбільш надійних маркерів генетичного моніторингу стану 

довкілля [186]. Численними дослідженнями відмічена більша частота 

виявлення ХА серед мешканців екологічно забруднених територій, особливо 

зі значним розповсюдженням онкопатології [193]. 

Аналіз ХА за статевим диморфізмом вірогідних відмінностей між 

показниками в осіб різної статі не виявив. 

У окремих досліджуваних осіб реєструвалися нестабільні і стабільні 

аберації хромосомного типу – поліцентрики, ацентрики, аномальні 

моноцентрики (сформовані в результаті транслокацій), що може бути 
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маркером радіаційної дії. Виявлено, що найбільша кількість даних порушень 

була у осіб із зони з несприятливими екологічними умовами. У довгожителів 

Калуського, Коломийського районів та сіл довкола Бурштинської ТЕС в 

спектрі ХА переважали одиночні фрагменти, які можуть бути зумовлені 

мутагенами хімічної природи. Однак, частота таких змін не залежала від віку 

та статі. 

Маркери радіаційного мутагенезу (дицентрики, парні фрагменти) 

частіше зустрічалися в осіб із зони з посиленого радіаційного контролю в 

Снятинському районі. Натомість, серед довгожителів із зони екологічного 

благополуччя частіше ідентифікувалися пробіли, порівняно подібними з зони 

помірного екологічного навантаження [113, 117]. 

Подібні результати отримані в ході популяційного дослідження, 

проведеного на теренах Євразії, яке показало високу частоту виявлення серед 

ХА дицентриків та парних фрагментів унаслідок радіаційного та хімічного 

забруднення території: у 4,5 разів у дітей та в 5,7 – 36,1 раза в дорослих [376]. 

Більше того, наявність таких змін прямо корелює з розвитком вторинних 

імунодефіцитних станів, онкологічних недуг та більшості хронічних 

захворювань [335, 353].  

Слід зауважити, що на нинішній день ХА ідентифіковані при більше як 

65 000 пухлин, головним чином, при злоякісних захворюваннях крові. 

Створена база даних Mitelman Database of Chromosome Aberration and Gene 

Fusions in Cancer, у якій систематизовані результати цитогенетичних 

досліджень у цьому напрямку [348].  

Відомо, що з віком зростає частота хромосомних аберацій та 

зменшується інтенсивність відновлювальних процесів у геномі. Встановлено, 

що в літніх осіб (80 – 114 років) частка аберантних метафаз та ХА в 

лімфоцитах периферійної крові була (4,08±0,41)% в жінок та (5,15±0,45)% у 

чоловіків, що вірогідно вище від молодих людей (віком 25 – 40 років):  

(1,8±0,42%) та (2,15±0,35)%, відповідно [117]. 
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Показник середньої кількість ААХ в одній клітині у довгожителів із 

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

таким у здорових. Цікавим виявився той факт, що при АГ або ОА середня 

кількість ААХ в одній клітині була майже однаковою і суттєво не 

відрізнялася від такої у здорових довгожителів. Реєстрація числа 

асоційованих хромосом в одній клітині зафіксувала значну відмінність між 

досліджуваними групами. У довгожителів із АГ та ОА в метафазних 

пластинках у 1,14 рази частіше ААХ складались з чотирьох хромосом ніж як 

у осіб без вищезгаданої патології. Слід зазначити, що у довгожителів другої 

та третьої досліджуваних груп вищезгаданий показник був меншим 

порівняно з таким у осіб із комборбідною патологією, однак він достовірно 

переважав такий із четвертої групи.  Істотних змін показників ААХ залежно 

від статі у всіх обстежених не виявлено.   

При вивченні показника асоціацій акроцентричних хромосом (ААХ) 

встановлено, що частота клітин із даним феноменом у довгожителів не 

відрізнялася вірогідно від групи порівняння. Також не виявлені істотних 

зміни показників ААХ залежно від статі. Однак, відзначалися коливання 

кількості ААХ залежно від екологічних умов проживання: у довгожителів із 

зони з несприятливими екологічними умовами середня кількість ААХ мала 

тенденцію до збільшення порівняно з такою із зони екологічного 

благополуччя. Частота клітин із асоціаціями у довгожителів із зони 

екологічного благополуччя була меншою на противагу до такої в групі 

порівняння - в 1,07 раза та в 1,09 раза – в групі довгожителів із зони з 

несприятливими екологічними умовами (р>0,05).  

Кількість асоційованих хромосом в одній клітині була мінливою і 

найнижчою в довгожителів із зони екологічного благополуччя, порівняно  із 

літніми особами населених пунктів із помірним і несприятливим 

екологічними навантаженням, відповідно в 1,77 раза та 2,11 раза. В осіб з 

групи порівняння дані показника були вищі в 1,17 раза,  1,03 раза та 1,18 



303 

 

раза, відповідно.  

Найчастіше зустрічалися ААХ з двома та трьома асоційованими 

хромосомами, рідше з трьома, чотирма та п’ятьма. 

Установлено, що частота ААХ змінюється при порушеннях каріотипу 

(наприклад, синдром Дауна), при онкологічних недугах,  а також залежить 

від статі, віку та етнічної належності [375]. Ряд експериментальних та 

клінічних досліджень показали, що при пухлинах відмічається підвищена 

асоціативна здатність хромосом, яка призводить до нерозходження їх у 

мітозі, що обумовлює різноманітні хромосомні перебудови (реципрокні 

транслокації, делеції тощо) [375]. 

Існують результати дослідження щодо зростання показника ААХ у 

новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку [154]. 

Відомо, що мікроядра являють собою округлі хроматинові утворення, 

яких знаходять в цитоплазмі клітин у період інтерфази. До їхнього складу 

входять як цілі хромосоми, так і фрагменти. Слід зауважити, що мікроядра не 

містять повної генетичної інформації, необхідної для виживання клітин 

[96,97]. Вони утворюються в результаті порушення процесів життєдіяльності 

клітин, слугуючи своєрідним маркером активізації процесів запалення, 

апоптозу тощо [251, 314].  

Першочергово у досліджуваних осіб вивчали мікроядра, які 

опосередковано засвідчують частоту ХА та можуть лужити показником 

екологічної ситуації. Встановлено, що розміри мікроядер у клітинах 

букального епітелію дорівнювали 1-3 мкм. Вони розташовувалися в 

цитоплазмі поблизу основного ядра клітини, мали оболонку та були 

заповнені хроматином. Щільність останнього була нижчою або не 

перевищувала таку хроматину основного ядра. Мікроядра інколи щільно 

прилягали до основного ядра, але й в цьому випадку вони були оточені своєю 

ядерною оболонкою. 

Значущих відмінностей між кількістю мікроядер у довгожителів та групі 
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порівняння не виявлено.  

Доведено достовірні зміни кількості мікроядер залежно від зони 

проживання. Так, у чоловіків та жінок із зони з несприятливими 

екологічними умовами кількість їх була більшою, порівняно з такою в інших 

досліджуваних групах, особливо із жителями зони екологічного 

благополуччя. Окрім цього, в препаратах осіб із екологічно сприятливої зони 

фіксувалися зміни розмірів мікроядер. Інколи зустрічалися два мікроядра на 

одну клітину. Ядра епітеліоцитів досліджуваних осіб із екологічно 

несприятливої зони у більшості були вакуолізовані. Водночас виявляли схожі 

до мікроядер цитоплазматичні вакуолі з щільним базофільним колоїдом. 

Вони відрізнялися від справжніх мікроядер гомогенною внутрішньою 

структурою. Часто реєстрували пікнотичні ядра. 

Рядом клінічних досліджень відмічений зв’язок між частотою виявлення 

мікроядер у буккальному епітелії та екологічним благополуччям довкілля. 

Так, у дітей, які мешкають в умовах забрудненого навколишнього 

середовища, рівень генетичної нестабільності в соматичних клітинах майже 

втричі перевищує подібних показник у мешканців екологічно сприятливих 

територій [230]. Більше того, в умовах постійного впливу на організм 

нафтопродуктів відмічається більш часта поява мікроядер в епітелії ротової 

порожнини (в 5 разів), індексу апоптозу (утричі), клітин із двома та більше 

ядрами (в 1,6 раза) [122]. 

Подібні цитогенетичні порушення відмічаються також при бронхіальній 

астмі, цукровому діабеті, дитячому церебральному паралічі, хронічному 

гастриті та з віком [95, 104]. 

При визначенні функціонального стану геному епітеліоцитів слизової 

оболонки порожнини рота встановлено перевагу ядер з деконденсованим 

хроматином у когорті довгожителів усіх екологічних зон, порівняно з групою 

контролю. 

Варто зазначити, що деконденсація хроматину була істотніша у 
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чоловіків, ніж у жінок.  

Встановлено, що показник конденсації хроматину був меншим у 

довгожителів, які проживають в умовах екологічного благополуччя, 

порівняно з такими в інших зонах. Подібна тенденція спостерігалась і в 

контролі. Отримані дані можуть вказувати на негативний екзогенний вплив 

мутагенів на активість спадкового апарату. 

Епігенетичний механізм,  який  контролює  при  згаданому процесі  

активність генів, може здійснюватися через зміни структури  хроматину,  які  

тісно  пов’язані  з метилюванням ДНК. Метильовані фрагменти  ДНК  як  

відштовхують  білки,  які активують ген, так і, навпаки, притягують інші 

білки, які беруть участь у щільній упаковці модифікованого гена за рахунок 

зміни структури  хроматину [76]. Остання залежить від взаємодії ДНК і 

білків (переважно гістонів), що зумовлюють динаміку компактизації – 

декомпактизації хроматину [418]. Механізми цього явища безпосередньо  

пов’язані  з  репресію-дерепресією  генів,  і  навіть  встановлено  особливий  

клас захворювань  людини, зумовлений  дефектами  структури  і  модифікації  

хроматину – „хроматинові хвороби‖ [258]. Окрім того, деацетилювання  

гістонів нуклеосом, так само як і їхнє метилювання, є важливим  

компонентом репресії гена. Воно ремоделює структуру хроматину –  

підвищує  ступінь  його  компактизації, що призводить  до  репресії  генів,  

локалізованих  на цьому фрагменті хроматину [63, 120]. Саме такий механізм 

лежить  в  основі зниження  індексу  хроматизації (зменшення кількості  ядер  

з  перевагою  еухроматину)  у осіб  похилого  віку  і  характеризує  рівень 

біологічних процесів у ході старіння організму. 

Встановлено, що ядерцевий індекс був найбільшим у осіб із зони з 

несприятливими екологічними умовами. У довгожителів даний показник 

суттєво не відрізнявся від такого у групі порівняння, однак він був незначно 

меншим у довгожителів, ніж у осіб, котрі проживали в таких же екологічних 

умовах та не мали спадкової схильності до довголіття. 
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Відомо, що з віком відбуваються певні структурні та функціональні 

зміни геному. Зокрема, в старіючих клітинах ряд ключових структурних 

протеїнів хроматину (наприклад, гетерохроматичний білок НР 1) 

втрачаються внаслідок пострансляційної деградації [208]. Більше того, при 

вивченні геному хворих на синдром передчасного старіння (прогресія,  

синдром Хетчинсона-Гілфорда) були відмічені мутації гену LMNA, 

відповідального за синтез протеїну ляміни А, важливого компоненту 

ядерцевої ляміни, яка не тільки володіє механіко-захисними властивостями 

щодо геному, але й бере участь в організації хроматину [241, 401]. 

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 [241, 401]. 

Слід зауважити, що механізм руху хроматину та епігенетичних змін із 

віком не є цілком зрозумілим. Припускається, що останні запускаються 

пошкодженням ДНК [335]. Випадкове порушення цілості ДНК обумовлює 

ремоделювання хроматину та перерозподіл його модифікаторів, що 

призводить до активації віково-залежних генів і, як наслідок, загальної 

дисрегуляції [418]. 

На молекулярному та клітинному рівні запропоновані дев’ять ключових 

чинників, які обумовлюють процеси старіння: нестабільність геному та 

дефекти в ядерній архітектоніці, стирання теломер, епігенетичні 

пошкодження та ремоделювання хроматину, втрата протеостазису, 

дисфункція мітохондрій, клітинне старіння, виснаження стовбурових клітин 

та пошкоджені міжклітинні зв’язки, дерегуляція обміну речовин [418]. 

Відмічено, що різниця між показниками статевого хроматину (СХ) у 

довгожителів, які проживають у зоні із несприятливими екологічними 

умовами, та показниками порівняльної групи була не значущою.   
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Таку тенденцію змін СХ у досліджуваній вибірці можна інтерпретувати 

як свідчення порушення регуляції експресії генів у людей з екологічно 

забруднених територій. Хоча цитологічні показники ядерцевого апарату 

змінені не так суттєво, метаболізм клітини може бути порушений через 

недостатність регуляторної функції Х-хромосоми [193]. 

Незважаючи на те, що відмінності частоти виявлення морфологічно 

змінених ядер у жінок та чоловіків довгожителів із зони з несприятливими 

екологічними умовами, порівняно з контролем, були незначні, у них 

ідентифікувалися великі ядра з дифузним хроматином. Окрім того, на 

препаратах переважали вакуолізовані ядра. Часто ядерна мембрана 

епітеліоцитів слизової оболонки порожнини рота утворювала інвагінації, які 

мали вигляд каналів. 

При порівнянні індексу морфологічно змінених ядер досліджуваних 

людей із зони з несприятливими екологічними умовами встановлено 

достовірне збільшення числа їх, порівняно з таким у осіб, що проживають 

умовах незміненої екології. Характерною цитологічною ознакою впливу 

негативних екзогенних факторів було утворення сегментоподібних ядер 

буккального епітелію, поява мікроядер.  У деяких осіб патологічні зміни ядер 

були настільки глибокими, що призводили до руйнування каріолеми. 

Спостерігалися також статеві відмінності: у жінок усіх досліджуваних 

районів відмічалася тенденція до зменшення кількості морфологічно 

змінених ядер. 

Проводячи цитогенетичне дослідження нейтрофілів периферійної крові 

відмічено, що в довгожителів усіх екологічних зон встановлено перевагу 

ядер з деконденсованим хроматином, порівняно з таким у групі людей 

зрілого віку. Причому, що деконденсація хроматину була істотніша в 

чоловіків, ніж у жінок із основної групи. Показник конденсації хроматину 

був меншим у довгожителів, які проживають в умовах екологічного 

благополуччя, порівняно з такими в інших зонах (р<0,01). Така ж тенденція 
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спостерігалась і в контролі. Отримані дані можуть вказувати на негативний 

екзогенний вплив мутагенів на активість спадкового аппарату. Це дозволяє 

припустити зниження активності транскрипції – початкового етапу реалізації 

спадкової інформації залежно від статі та умов проживання.  

Серед когорти жінок-довгожителів, які мешкають у зоні помірного 

екологічного навантаження, спостерігали зменшення виявлення статевого 

хроматину в нейтрофілах на 19,49% (р<0,01). Таку тенденцію змін СХ у 

досліджуваній вибірці можна інтерпретувати як свідчення порушення 

регуляції експресії генів у людей з екологічно забруднених територій. Хоча 

цитологічні показники ядерцевого апарату змінені не так суттєво, метаболізм 

клітини може бути порушений через недостатність регуляторної функції Х-

хромосоми. У постнатальному періоді гетеропікнотичну Х-хромосому можна 

визначити в інтерфазних ядрах соматичних клітин переважно осіб жіночої 

статі, однак показник СХ. ідентифіковано і в чоловіків при різних 

патологічних станах [396]. Нормальним є те, що даний показник у всіх 

обстежених жінок перевищував такий у чоловіків. Між досліджуваними 

групами у осіб чоловічої статі достовірних відмінностей не діагностовано. 

Встановлено, що показник ядерцевого індексу в нейтрофілах 

периферійної крові був найбільшим у чоловіків порівняльної групи із зон з 

помірним екологічним навантаження. Слід відмітити, що в жінок обох 

досліджуваних груп, які проживають у зоні з несприятливими екологічними 

умовами даний показник достовірно був більшим порівняно із таким у осіб із 

зони екологічного благополуччя (р<0,05). У обстежених  довгожителів 

згаданий показник суттєво не відрізнявся від такого у групі порівняння, 

однак він був незначно меншим у основній групі, ніж у осіб, котрі проживали 

в таких же екологічних умовах та не мали спадкової схильності до 

довголіття. 

Не викликає сумніву той факт, що метаболізм клітини залежить від 

морфо-функціональних особливостей ядра. Структура і забарвлення 
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хроматину в МЗЯ приблизно відповідала хроматину ядер в нормі або була 

гомогеннішою. В цитоплазмі деяких клітин з’являлися вакуолі, які мали 

округлу форму. Для диференціації вакуолізації ядер від стану конденсації 

хроматину, при якій також утворюються порожнини, що розділяють грудки і 

тяжі хроматину, враховано рекомендації про те, що ядро при 

гетерохроматизації не набухає, а навпаки, зморщується і хроматин стає 

темнішим і щільнішим [258]. 

Порівнянням частоти МЗЯ довгожителів із зони з несприятливими 

екологічними умовами встановлено її достовірне збільшення порівняно з 

таким у осіб, що проживають умовах екологічного благополуччя (р<0,001). 

Кількість МЗЯ була найбільшою у чоловіків групи порівняння, які 

проживають у зоні помірного екологічного навантаження, що було 

взаємопов’язано зі збільшенням у даній вибірці ЯІ (r=0,86, р<0,01). 

Отриманий результат потребує глибшого вивчення. Кількість МЗЯ залежала 

також від статі. Так, їхня кількість була незначно більшою у чоловіків, що 

може пояснюватись особливостями способу життя.  

Аналіз чотирьох індексів функціонального стану геному вказує на те, що 

причиною його пригнічення у людей, які проживають на територіях з 

високим техногенним навантаженням, першочергово є незбалансованість 

змін окремих механізмів, які беруть участь у реалізації спадкової інформації 

на клітинному рівні.  

Функціонування геному в обстежених осіб відбувається за принципом 

саморегуляції, що стверджено на підставі різноспрямованих відхилень 

окремих індексів нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові. 

Порівняльним аналізом функціонального стану геному лімфоцитів 

периферійної крові встановлені статеві закономірності його індексів, а також 

їхню залежність від впливу комплексу факторів довкілля. 

Так, у довгожителів всіх екологічних зон виявлено перевагу ядер з 

деконденсованим хроматином ЛПК на противагу до таких групи порівняння. 
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Декомпактизація хроматину була істотніша у чоловіків, ніж у жінок 

довгожителів, які проживають в умовах екологічного благополуччя, 

порівняно з таким в осіб із інших зон. Така ж тенденція спостерігалася і в 

групі порівняння. Отримані дані можуть вказувати на негативний екзогенний 

вплив мутагенів на активність деспіралізації ДНК. 

Встановлено, що ядерцевий індекс переважав у чоловіків із групи 

порівняння, які проживали в зоні з помірною екологічним навантаженням. 

Слід зазначити, що в усіх досліджуваних жінок, мешканців зони з 

несприятливими екологічними умовами ЯІ достовірно був більшим, 

порівняно з таким у осіб із зони екологічного благополуччя (р<0,05). У інших 

обстежених довгожителів даний показник істотно не відрізнявся від такого в 

групі порівняння. Однак, він був незначно меншим в основній групі, ніж в 

осіб, що проживали в таких же екологічних умовах і не мали спадкової 

схильності до довголіття.  

Зміни ІХ, ЯІ корелювали з порушеннями нормальної структури ядра 

(відповідно r=0,79; r=0,86; р<0,05). Це доводить, що метаболізм клітини 

залежить від морфо-функціональних особливостей ядра. Для диференціації 

вакуолизації ядер від стану конденсації хроматину, при якій також 

утворюються порожнини, які розділяють грудочки і тяжі хроматину, 

враховані рекомендації про те, що ядро при гетерохроматизації не набухає, а 

навпаки, зморщується і хроматин стає темнішим і щільнішим [213].  

При порівнянні МЗЯ всіх досліджуваних людей із зони з 

несприятливими екологічними умовами встановлено його достовірне 

збільшення, порівняно з таким у осіб, що проживають в умовах екологічного 

благополуччя (р<0,001). Кількість МЗЯ була найбільшим у чоловіків групи 

порівняння, які проживають в зоні помірної екологічного навантаження, що 

взаємопов'язане з збільшенням в даній вибірці ЯІ (r=0,86, р<0,05). Кількість 

МЗЯ залежала також від статі – зазначено її незначну перевагу в чоловіків. 

Встановлено, що між трьома індексами хроматизації, гетеропікнотичної 
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Х-хромосоми епітеліоцитів, лімфоцитів та нейтрофілів у довгожителів 

існують сильні позитивні взаємозв’язки (відповідно r=0,96 при р=0,75; r=0,95 

при р=0,25; r=0,98 при р=0,65). Серед осіб зрілого віку зафіксована пряма 

кореляція середньої сили (між показниками статевого хроматину клітин 

крові (r=0,66 при  р=0,35)) та два сильних зв’язки (між показником СХ 

буккального епітелію і нейтрофілами (r=0,79 при  р=0,55) та лімфоцитами і 

нейтрофілами (r=0,85 при  р=0,75). 

При аналізі  отриманих результатів ІХ у довгожителів виявлено сильні 

кореляційні зв’язки між усіма видами клітин, але недостовірні (між 

епітеліоцитами порожнини рота і нейтрофілами (r=0,99); між  буккальним 

епітелієм та лімфоцитами  (r=0,95) та між нейтрофілами і лімфоцитами 

(r=0,98)). У групі порівняння зафіксовано також сильні зв’язки, однак дещо 

слабші порівняно із основною: (r=0,85; r=0,78; r=0,82 відповідно). 

Вивчення взаємозв’язків у різних видах клітин довгожителів важливого 

компоненту ядерного апарату, ЯІ, виявило сильну кореляцію між 

епітеліоцитами порожнини рота і лімфоцитами (r=0,89 при р=0,47) та слабкі 

між нейтрофілами і лімфоцитами (r=0,03 при р=0,0002), між клітинами 

букального епітелії і нейтрофілами (r=0,06 при р=0,069). Однак, у групі 

порівняння кореляції були наступними: між епітеліоцитами і лімфоцитами 

(r=0,52 при р=0,78), між нейтрофілами і лімфоцитами (r=0,83 при р=0,027), 

між клітинами букального епітелії і нейтрофілами (r=0,31 при р=0,001). 

У довгожителів відмічені сильні кореляційні зв’язки між МЗЯ 

епітеліоцитів і лімфоцитів (r=0,98 при р=0,16), між нейтрофілами та 

лімфоцитами  (r=0,85 при р=0,009) та середній - між МЗЯ епітеліоцитів і 

нейтрофілами (r=0,67 при р=0,02). Поряд із цим,  у групі порівняння між 

МЗЯ у всіх видах клітин виявлено кореляційні зв’язки середньої сили 

(відповідно r=0,64 при р=0,82; r=0,67 при р=0,11 та r=0,51 при р=0,069). 

Мікроядра опосередковано засвідчують частоту хромосомних аберацій 

та можуть слугувати показником негативного впливу [115]. Встановлено, що 
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розміри мікроядер у клітинах букального епітелію дорівнювали 1-3 мкм. 

Вони розташовувалися в цитоплазмі поблизу основного ядра клітини, мали 

оболонку та були заповнені хроматином. Щільність останнього була нижчою 

або не перевищувала таку хроматину основного ядра. Мікроядра інколи 

щільно прилягали до основного ядра, але й в цьому випадку вони були 

оточені своєю ядерною оболонкою. У всіх обстежених людей частота МЯ не 

залежала від віку. Значущих відмінностей між кількістю МЯ у довгожителів 

та групі порівняння не виявлено. Сильні кореляції діагностовані між 

показниками МЯ епітеліоцитів слизової оболонки рота і лімфоцитів (r=0,97 

при р=0,001)  у довгожителів та (r=0,89 при р=0,47) у групі порівняння. Між 

іншими показниками МЯ кореляції були недостовірні. 

При аналізі зразків ДНК, отриманих із периферійної крові довгожителів 

Івано-Франківської області, встановлено, що частота функціонально 

неактивного алеля гена GSTT1 у всіх обстежених склала 24,70%,  що було 

більшим в 1,23 раза, ніж у групі порівняння (20,12 %). На противагу, 

функціонально неактивний алель гена GSTМ1 у всіх довгожителів Івано-

Франківської області зустрічався рідше, ніж GSTТ1 «-»  у таких самих людей 

у 1,90 раза. Відмінності від даного показника групи порівняння не були 

достовірними. Частоти поєднань алельних варіантів GSTМ1 «+» /GSTТ1 «+», 

GSTМ1 «+»/GSTТ1 «-», GSTМ1 «-»/GSTТ1 «+» , GSTМ1 «-»/GSTТ1 «-» в групі 

довгожителів і в групі контролю також достовірно не відрізнялися. 

Отже, між розподілом делеційних алелів генів GSTМ1 і GSTТ1 серед 

досліджуваних довгожителів і людей групи порівняння суттєво не 

відрізнявся. 

Першочергово вивчались частоти сполучень алельних варіантів 

GSTМ1«+»/GSTТ1 «+», GSTМ1 «+»/GSTТ1 «-», GSTМ1 «-»/GSTТ1«+»,  

GSTМ1 «-»/GSTТ1 «-» в групі довгожителів хворих на АГ і ОА  (перша група) 

в порівнянні зі здоровими (четверта група).  Значущих відмінностей між 

цими показниками у досліджуваних групах за відсотковими значеннями 
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розподілу частот генотипів генів GSTM1, GSTT1 не виявлено. 

Відомо, що глутатіон-S-трансферази – це родина цитозольних білків, які 

приймають активну участь у процесах детоксикації та перетворенні 

різноманітних екзо- та ендогенних речовин, а також продуктів перекисного 

окислення ліпідів [304]. Структура та функції згаданих протеїнів кодуються 

певними генами, основними з яких є: GSTP1, GSTT1, GSTM1. 

Делеції в надродині генів глутатіон-S-трансферази обумовлюють 

розвиток захворювань, в патогенезі яких лежить оксидативний стрес, та 

можуть впливати на процеси довголіття. У лонгітюдному дослідженні 681 

двійнят старшого віку, проведеного в Данії, відмічена невірогідна тенденція 

ролі двох копій гену GSTM1 виступати як захисний фактор, а гомозиготність 

та гетерозиготність по функціональному гену 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 [338]. 

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 

[319]. 

 Аналізом результатів наявності функціонального гена GSTТ1 серед 

популяції довгожителів Івано-Франківської області виявлено, що делеційний 

варіант цього гена найчастіше зустрічався у довгожителів із 

Богородчанського (50,0 %)  та Городенківського (50,0 %) районів, що 

перевищувало загально обласний показник в 2,02 разf та такий у групі 

порівняння -  в 2,48 раза. 

Третє місце за виявленням делеційного алеля цього гена посіли жителі   

м. Яремча. Близькими до показників функціонально неактивного алеля гена 

GSTТ1 в осіб із групи порівняння мали довгожителі Рогатинського району. 
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Найменша частота делеційного алеля гена GSTT1 зафіксована у довгожителів 

Коломийського району, яка відрізнялася від такої у групі порівняння в 1,29 

раза. 

Найбільшу кількість носіїв функціонально активного гена GSTM1 

діагностовано серед довгожителів Рогатинського та Долинського  районів, 

що перевищувало контрольні показники в 1,76 і 1,57 раза, відповідно. На 

противагу, у довгожителів міста Яремче і Верховинського району частота 

алеля GSTM1 «+» була меншою, ніж в осіб контрольної групи –  в 2,28 раза 

та 1,60 раза, відповідно. 

Кількість генотипів генів GSTT1 «+» / GSTM1 «-» у досліджуваній групі 

була меншою, порівняно із контрольними значеннями в 1,25 раза. Однак, 

частота генотипів GSTT1 «-» /GSTM1 «+» у довгожителів була дещо більшою 

від значень групи порівняння. Встановлено, що кількість варіантів 

GSTT1«+»/GSTM1«+» у довгожителів переважала контрольні показники. 

Поєднання двох делеційних варіантів генів детоксикації другої фази 

(GSTT1«-» /GSTM1 «-») також була більшою в 2,04 раза.  

Отримані результати засвідчили перевагу гомозиготних варіантів 

генотипів генів GSTT1 «+»/GSTM1 «+» серед довгожителів і осіб групи 

порівняння.  Частоти поєднань алельних варіантів GSTМ1 «+»/GSTТ1 «+», 

GSTМ1 «+»/GSTТ1 «-», GSTМ1 «-»/GSTТ1 «+», GSTМ1 «-»/GSTТ1 «-» в групі 

довгожителів і в групі контролю також достовірно не відрізнялися. 

Нині існує достатня доказова база ролі поліморфізму генів GSTP1, 

GSTM1 та GSTT1 у розвитку багатьох захворювань внутрішніх органів та 

їхніх ускладнень. Так, вірогідною є асоціація 113His/His EPHX1/null-GSTM1 

(OR = 4,07) та null-GSTM1/105Val/Val GSTP1 (OR = 3,56) генотипів із 

підвищеним ризиком виникнення хронічного обструктивного захворювання 

легень, null-GSTM1/ null-GSTT1, 105Val/Val GSTP1/null GSTT1, 113His/His 

EPHX1/null-GSTM1 і null-GSTM1/105Val/Val GSTP1 генотипи обумовлюють 

виникнення емфіземи легень, а комбінація 113His/His EPHX1/null-GSTM1 
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генотипів у пацієнтів призводить до зниження об’єму форсованого видиху (P 

= 0,028) [148, 296]. 

Хворі на цукровий діабет 2 типу, гомозиготні по делеції GSTT1 

характеризуються удвічі вищим ризиком розвитку ретинопатії, в той час, як 

дефіцит GSTM1асоційований із нижчим ризиком [339, 359]. 

Ще одна група недуг, які зменшують тривалість життя популяції в 

цілому, є  злоякісні новотвори. Показано, що подвійна делеція (GSTM1-

/GSTT1-) пов’язана з виникненням доброякісної гіперплазії простати та раку 

передміхурової залози [378]. А жінки з генотипами GSTP1 Ile/Ile, GSTM1 null 

plus GSTP1 Ile/Ile та GSTM1 null plus GSTT1 null plus GSTP1 Ile/Ile мають у 

1,80 (95% CI: 1,06–3,06), 2,38 (95% CI: 1,08–5,24) та 11,28 (95%CI: 1,95–

65,30) разів вищий ризик розвитку раку ячників [397]. 

Окрім того, поліморфізм GSTM1, GSTT1 та GSTP1 пов’язаний із 

схильністю до пухлин інших локалізацій, резистентністю до хіміотерапії та 

наслідками багатьох захворювань, у тому числі, - цукрового діабету та 

ішемічної хвороби серця [333, 403].  

Було встановлено, що серед чоловіків-довгожителів зустрічався генотип 

GSTT1 «+» / GSTM1 «-» (44,44 %), що відповідало контрольним показникам. 

Найменшою була частота такого генотипу у жінок досліджуваної групи 

(30,77 %). Водночас, частота генотипів GSTT1 «-» / GSTM1 «+» у жінок 

контрольної групи була найбільшою серед всіх обстежених (20,00 %). 

Відсоток генотипу GSTT1 «+» / GSTM1 «+» серед жінок-довгожителів склав 

41,35 %, порівняно із 35,00 % у контролі. Цікавим було те, що поєднання 

двох делеційних варіантів генів GSTT1 «-»/ GSTM1 «-» не було діагностовано 

у жодної із жінок контрольної групи. 

При аналізі поєднань алельних варіантів генів ферментів глутатіон-S-

трансфераз М1 і Т1 виявлено, що у осіб, які тривалий проживають в 

екологічно несприятливій зоні, поєднання алельних варіантів GSTМ1 «+» / 

GSTТ1 «+» зустрічалося достовірно частіше у довгожителів, ніж у 
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контрольній групі - 54,55% і 35,09 %, відповідно, [χ ² = 4,29 ; OR = 2,22 ( 1,04-

4,75)]; поєднання алельних варіантів GSTМ1 «-» / GSTТ1 «+» зустрічалося 

достовірно частіше в контрольній групі, ніж у довгожителів - 21,82% і 43,86 

% відповідно, [ χ ² = 6,15 ; OR = 0,36 ( 0,16-0,82 )]. 

Була встановлена достовірна різниця між частотами поєднань алельних 

варіантів GSTМ1«+»/GSTТ1«+», GSTМ1«+»/GSTТ1«-» GSTМ1«-»/GSTТ1«+», 

GSTМ1 «-»/GSTТ1 «-» у довгожителів Прикарпаття, які мешкають в зоні 

екологічного комфорту та екологічно несприятливій зоні. Комбінація 

алельних варіантів GSTМ1 «+» /GSТТ1 «+» була виявлена в 30,00 % випадків 

у довгожителів Прикарпаття, які тривалий час проживали в зоні екологічного 

комфорту і в 54,55 % випадків у довгожителів, мешканців екологічно 

несприятливої зони [ χ ² = 6,44 ; OR = 0,36 ( 0,16-0,80 )]. 

Частота комбінацій алельних варіантів GSTМ1 «+»/GSTТ1 «-» і GSTМ1 

«-» /GSTТ1 «+» достовірно частіше зустрічалася у довгожителів, які тривалий 

час проживали в зоні екологічного комфорту - [χ ² = 4,86 ; OR = 4,89 (1,28-

18,72)] , 44,00 і 21,82 % [χ ² = 5,89 ; OR = 2,82 (1,20-6,58)] відповідно. Частота 

поєднань алельних варіантів GSTМ1 «-» / GSTТ1 «-» достовірно частіше 

зустрічалася у довгожителів Прикарпаття в екологічно несприятливій зоні, 

ніж у зоні екологічного комфорту - 18,18 і 4,00 % , відповідно [χ ² = 3,90 ; OR 

= 0,19 ( 0,16 - 6,58 )]. 

При дослідженні активності ензимів глутатіонової системи в когорті 

довгожителів встановлено збільшення активності глутатіонредуктази (GRD) 

у 3,17 раза на тлі незмінної активності глутатіон-S-трансферази (GST). 

Подібним чином, не спостерігали вірогідної різниці в активності 

глутатіонпероксидази у обстежених групах. Тенденція залежності активності 

ферменту GRD залежно від стану здоров’я довгожителів Прикарпаття була 

такою, як і при вивченні GPO, однак більш вираженіша. Так, даний показник 

був більшим в четвертій досліджуваній групі порівняно із таким в першій в 

1,5 рази.   
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Не менш важливими в системі детоксикації ксенобіотиків і зниження 

активності прооксидантних чинників є глутатіон-S-трансфераза. Основная 

функція GST – захист клітин від ксенобіотиків та продуктів перекисного 

окиснення за допомогою їх відновлення, приєднання до субстрату молекули 

глутатіону або нуклеофільного заміщення гідрофобних груп. Так, аналіз 

активності GST в чотирьох досліджуваних групах довгожителів Прикарпаття 

особливих відмінностей не встановлено 

Родина ензимів глутатіонової системи приймає активну участь у 

процесах детоксикації організму та складається з трьох підродин: 

цитозольної, мітохондріальної та мікросомальної, відомих як MAPEG-

протеїни [337]. Головною їхньою функцією є забезпечення детоксикації 

клітинного середовища шляхом кон’югації  ксенобіотиків [383]. Досліджена 

важлива роль даних ферментів у процесах канцерогенезу, розвитку 

резистентності до хіміотерапії, астми, атеросклерозу, алергії та різних 

запальних недуг [397].  

Вивчивши рівень продуктів окислювальних модифікацій білків у плазмі 

довгожителів, встановлено зниження (р<0,05) альдегідо- і кетонопохідних 

нейтрального характеру з максимальним поглинанням при довжині хвилі 356 

та 370 нм. Така тенденція може свідчити про кращу регуляцію синтезу та 

меншу оксидацію протеїнів у довгожителів, і збільшення активності протеаз, 

що селективно розщеплюють оксидовані форми білків.  Враховуючи те, що 

особи досліджуваної та порівняльної груп знаходились в однакових 

екологічних умовах менша інтенсифікація окислення альдегідо- і 

кетонопохідних нейтрального характеру в довгожителів може вказувати на 

краще функціонування захисних протирадикальних систем [118, 119]. 

Аналіз рівня продуктів окиснювальних модифікацій білків 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) даного показника від стану здоров’я. У 
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довгожителів із захворювань АГ і ОА досліджуваний показник був вищим 

порівняно із таким у осіб із інших груп. Слід зазначити вищий рівень окисної 

модифікації білків альдегідо- і кетонопохідних нейтрального характеру з 

максимальним поглинанням при довжині хвилі 356 нм в довгожителів із АГ 

порівняно із такими без даного захворювання.  

Відомо, що старіння – це біологічний процес, який характеризується 

прогресивним виснаженням фізіологічних функцій та метаболічних процесів, 

що призводить до захворювань та смертності. Відповідно до 

вільнорадикальної теорії старіння, реактивні частинки кисню, які 

утворюються внаслідок процесів біологічного окислення, індукують звичне 

та кумулятивне пошкодження макромолекул, що обумовлює клітинну 

дисфункцію та, зрештою, клітинну смерть [330, 402]. Мітохондрії найбільш 

тісно залучені до процесів старіння, оскільки ці органели є основним 

джерелом супероксид-аніону всередині клітини та, водночас, головною 

мішенню вільнорадикальних атак. Реактивні частинки кисню утворюються 

внаслідок пошкодження мітохондріального дихального ланцюга; 

прогресуюче накопичення їх та обумовлені ними соматичні мутації 

мітохондріальної ДНК лежать в основі вікових змін  [402]. 

Незначна кількість активних форм кисню утворюється під час 

мітоходріального дихання як фізіологічний процес. Прогресивне 

пошкодження мітохондріальної ДНК із віком індукує розриви ниток 

останньої та призводить до феномену соматичних мутацій згаданої 

нуклеїнової кислоти [407]. Накопичення пошкоджень ДНК мітохондрій 

спричиняє порушення дихального ланцюга, яке обумовлює формування 

своєрідного «хибного кола», коли посилене утворення реактивних форм 

кисню призводить до нових мутації ДНК [401]. Віково-залежене посилення 

оксидативного пошкодження ДНК, ліпідів та протеїнів описане в багатьох 

експериментальних дослідженнях, так само як і збільшення частоти делецій 

мітохондріальної ДНК та дисфункції цих оранел із віком. 
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Для кореляційного аналізу відібрано 29 кількісних морфологічних, 

генетичних, біохімічних показників.  

Встановлено наявність чотирьох дуже сильних прямих зв'язків у 

довгожителів (r=0,90). Перший з них – між ступенем компактизації 

хроматину в ядрах епітеліоцитів слизової оболонки порожнини рота і 

лімфоцитами периферійної крові, довів узгодженість процесів експресії генів 

у різних клітинах і достатній рівень регуляції біосинтезу поліпептидів. 

Закономірними виявилися кореляції між різними фракціями ОМБ: ОМБ356 і 

ОМБ370, ОМБ 356 і ОМБ430, ОМБ370 і ОМБ430. Наявність лише одної дуже 

сильної кореляції (r=0,90-0,99) у представників контрольної групи (між 

ОМБ370 і ОМБ430) може свідчити про виснаження резервно-адаптаційних 

можливостей організму. На противагу, у довгожителів ступінь 

окислювальної деструкції білкової молекули порівняно менший. 

Важливу роль у продовженні тривалості життя відіграють, за даними 

кореляційного аналізу, оптимальні зв’язки між ферментами глутатіонової 

системи і показниками окиснення білків. У довгожителів виявлено п’ять 

значних кореляцій (r=0,5-0,69), дві з яких обернені. 

Доказом високого рівня активності детоксикації ксенобіотиків у 

довгожителів є наявність двох значних позитивних кореляцій між ГП та 

ступенем конденсації хроматину в епітеліоцитах слизової оболонки 

порожнини рота і лімфоцитами периферійної крові. Збільшення в ядрах цих 

клітин евхроматинових фракцій може зумовлювати активацію транскрипції 

та, відповідно, наступних етапів реалізації спадкової інформації, зокрема, 

синтезу поліпептиду ферменту GPO. 

Тому відсутність значних кореляцій між ОМБ, ферментами 

глутатіонової системи та цитоморфометричними і денситометричними 

показниками, на противагу до таких у контрольній групі (11 кореляцій) 

опосередковано вказує на високий рівень ендогенних антиоксидантів у 

довгожителів. Заслуговує на увагу обернений взаємозв’язок між ОМБ530 і 
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максимальною оптичною щільністю ядер СОРП довгожителів. Переважання 

нейтральних фракцій ОМБ може спостерігатися в білках  цитоплазми і 

клітинної мембрани. Змінені інтегральні або периферійні білки, які 

формують структуру останньої, не дають змоги фракціям конденсованого 

хроматину з’єднуватися з цитолемою. Тому гетерохроматин локалізується 

окремими грудками в каріоплазмі, що збільшує показник максимальної 

оптичної щільності ядра.  

Порівняльний аналіз взаємозв’язків між 29 показниками осіб двох 

досліджуваних груп показав, що у довгожителів кількість кореляцій помірної 

сили (r = 0,30-0,49) була меншою (34), ніж у людей контрольної групи (51). 

Визначальною особливістю якості зв’язків у довгожителів була участь 

ферментів глутатіонової системи у 44,12 % різних кореляцій. На противагу, у 

людей групи порівняння виявлена тільки одна кореляція серед усіх (1,96 %), 

що мала відношення до GRD – між активністю GRD та ОМБ356. 

Потребують детального пояснення типи взаємозв’язків між ферментами 

глутатіонової системи та цитоморфометричними і цитогенетичними 

показниками. Збільшення периметру ядер за рахунок інвагінацій каріолеми, 

посилення оптичної щільної ядер може бути відображенням 

гетерохроматизації. Це не сприяє синтезу поліпептидів і, відповідно, 

ферментів GPO і GST, на що вказують від’ємні кореляції між зазначеними 

показниками. Однак, регуляція експресії генів GPO може бути  забезпечена 

за рахунок оптимального контролю сайтів Х-хромосоми, що засвідчено 

позитивним взаємозв’язком (r=0,30-0,49). Встановлено також позитивний 

взаємозв’язок між активністю GPO та здатністю акроцентричних хромосом 

утворювати асоціації. Відомо, що найбільш інформативним цитогенетичним 

показником імунореактивності лімфоцитів у різних фазах всіх видів імунної 

відповіді в організмі людини на момент дослідження є частота ААХ. Це 

зумовлено тим, що важлива функція акроцентричних хромосом полягає в 

утворенні ядерця. В останьому відбувається систез рРНК, з якої в цитоплазмі 
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формуються рибосоми. Окрім того, з активністю ядерця пов’язані транспорт 

різних видів РНК з ядра в цитоплазму. Тобто, активність біосинтетичних 

процесів у клітині безпосередньо залежні від функції ядерцевих 

організаторів. Можна припустити, що частота ААХ у лімфоцитах відображає 

функціональний стан клітини в передуючій інтерфазі. При цьому, за нашими 

даними, цей показник досягав максимуму у людей зрілого віку і знижувався 

в похилому віці. Оскільки в довгожителів імовірність утворення ААХ 

більша, ніж у людей групи порівняння, активність біосинтетичних процесів 

ферменту GPO також вища. Даний факт може бути ще одним доказом 

функціональної активності ферментів глутатіонової системи як складової 

ендогенного антиоксидантного захисту в довгожителів. 

Цитогенетичними маркерами достатньої продукції GRD і GST є 

встановлені позитивна кореляція між активністю GRD та ІХ і, відповідно, 

від’ємна кореляція між GST і максимальною оптичною щільністю ядра. 

Гетерохроматизація асоціюється зі зниженням здатності деспіралізації ДНК 

та першого етапу експресії генів [344]. Саме з таких позицій можна 

розглядати обернені взаємозв’язки між максимальною оптичною щільністю 

та ІХ, позитивні – між діапазоном оптичної щільності та ІХ різних 

соматичних клітин. Варто зазначити про узгодженість деконденсації 

хроматину з показником СХ у лімфоцитах, нейтрофілах і епітеліоцитах 

СОРП, що засвідчили чотири позитивні кореляції. Такої універсальної 

оптимально-адекватної взаємодії між активністю евхроматину та регулярною 

функцією Х-хромосоми не виявлено в осіб контрольної групи. У людей, в 

родоводах яких не було довгожителів, між вищезазначеними показниками 

спостерігалися від’ємні кореляції. Водночас 17 взаємозв’язків зареєстровано 

між ОМБ і денситометричними, цитогенетичними індексами. Чим більше 

з’являлося ОМБ, тим вираженішими були зміни структури хроматину, ядер. 

Поява МЯ в лімфоцитах, епітеліоцитах СОРП також залежала від активності 

ОМБ370  та ОМБ430, відповідно. При цьому достатньої кількості GRD і GPO, 
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які попереджають накопичення гідроперекисів, а GST ще й відновлює 

останні  [8], у людей контрольної групи не встановлено.  

Отже, окиснювальна деструкція білків – одна з можливих причин 

інкактивації ферментів глутатіонової системи, які належать до ендогенних 

чинників антиоксидантної системи. Окисні модифікації білків зумовлюють 

зміни структури та функції клітинних компонентів, що демонструють 

зростання частоти МЯ, патологічних ядер, максимальної оптичної щільності 

ядер, гетерохроматизації. Такі процеси супроводжуються дисрегуляторним 

впливом гетеропікнотичної Х-хромосоми у людей похилого віку. 

У  довгожителів достовірно переважала активність ферментів 

глутатіонової системи. Глутатіон редуктаза знешкоджують сполуки майже 

всіх класів: різні токсичні речовини, канцерогени, мутагени, цитостатики, 

пестициди, фарби, ліки тощо. Речовини, з’єднані з GST, поступово 

інактивуються і виводяться не пошкоджуючи клітину. Фермент GRD 

необхідний для відновлення окиснювального глутатіону, а разом із GPO 

підтримують певний рівень відновленого глутатіону. 

На противагу до людей похилого віку, у довгожителів активність GST не 

знижена. Можна припустити, що саме тому в соматичних клітинах 

довгожителів спостерігалася невелика кількість змінених мітохондрій, 

елементів комплексу Гольджі та ендоплазматичної сітки. Пошкодженню цих 

органел запобігала GST, що значно збільшувало стійкість клітин і цілого 

організму. Сумісно ферменти глутатіонової системи попереджають  

подальше прогресування пероксидації, накопичення вторинних метаболітів. 

Вченими встановлено, 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 ПАТ (порівняно з САТ і ДАТ) [38]. 

Навіть при однаковому САТ зниження ДАТ призводить до погіршення 

показників захворюваності і смертності. Також, вчені засвідчили, що у 

формуванні особливостей клінічного перебігу АГ у літньому віці мають 
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значення порушення механізмів довго- і короткострокової регуляції АТ: 

барорефлекторний контроль, симпатична регуляція, ниркові механізми, стен 

системи ренін-ангіотензин-альдостерон та осі гіпоталамус-гіпофіз-кора 

наднирників. В генезі ІСГ відіграють роль два моменти: виразні 

морфологічні зміни аорти і її великих гілок, що зумовлюють переважно 

систолічний профіль гіпертензії і порушення регуляції, в першу чергу, 

обмінних процесів. Тобто, механізми розвитку ІСГ тісним чином пов’язані із 

біологічними механізмами старіння, що ставить ІСГ на межі вікової норми і 

такої патології, як ГХ. Артеріальна гіперетензія (як ІСГ, так і ГХ) у людей 

старшого віку має певні особливості порівняно з молодими людьми, що 

зумовлює з одного боку вікове зменшення ефективності антигіпертензивної 

терапії, а з другого – зростання кількості непередбачених реакцій у вигляді 

надмірного зниження АТ і побічних дій ліків. Так, в старшому віці зростає 

частота (до 26% у людей старше 80 років) псевдогіпертензії – невідповідності 

виміряного за методом М. С. Короткова рівня АТ справжньому 

інтраартеріальному АТ в бік збільшення першого.  

За даними ВООЗ, універсальною «вакциною» проти артеріальної 

гіпертензії, остеоартрозу та ряду інших мультифакторних хвороб є рання 

профілактика, що сприяє, подекуди, зменшенню появи нових клінічних  

випадків на 50% [60, 290]. Інформація про спадкову обтяженість, а саме її 

відсоток, щодо цих захворювань, дає змогу лікарю обгрунтовано 

рекомендувати предиктивні заходи. Тому, пропонується алгоритм 

розрахунку ризику розвитку артеріальної гіпертензії та остеоартрозу з 

урахуванням спадкової 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 

природніх біоритмів, гіподинамія), супутні захворювання, нявність 

шкідливих звичок (паління, зловживання алкоголю, вживання надмірної 

кількості солі), психо-емоційні стреси, ожиріння, гіперхолестеринемія, 
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екологічні умови проживання, тощо.  
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Рис. 1. Алгоритм раціональної послідовності обстеження пацієнта для 

діагностики ризику виникнення АГ і ОА (мультифакторних хвороб) 

 

Окрім, того необхідно провести клініко-генеалогічне обстеження для 

виявлення наявності родичів із АГ або ОА, ступінь споріднення із пацієнтом. 

Клініко-лабораторне обстеження. Виявлення асоційованих 

маркерів для уточнення спадкового ризику захворювнь 

Визначення сумарного ризику 

Наявні 1-2 маркери 

(низький ризик) 

Наявні 3-4 маркерів 

(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 профілктичних заходів з метою 

уникнення маніфестації захворювання та подовження життя 

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

спосіб життя (недотримання природніх біоритмів, гіподинамія), супутні 

захворювання, нявність шкідливих звичок (паління, зловживання алкоголю, 

вживання надмірної кількості солі), психо-емоційні 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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Використовуючи емпіричні таблиці та сумуючи отриману інформацію, лікар 

вирішує щодо потреби пацієнта у подальшому обстеженні. Особи у 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 у них асоційованих маркерів. Згідно 

наших досліджень маркерами будуть: наявність групи крові у 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, ОМБ370 > 1,045, частота ХА > 2,68 на 100 клітин, частота ААХ  > 

82,83 % та середня к-сть ААХ в одній клітині > 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 диференційовний підхід до 

вибору профілктичних заходів з метою уникнення маніфестації 

захворювання та подовження життя. 

Таким чином, здійснивши поетапне комплексне обстеження пацієнта ще 

до клінічних проявів захворювань, можна розрахувати ризик розвитку 

артеріальної гіпертензії, остеоартрозу. Після проведення третього етапу 

(визначення ризику) лікар має змогу аргументовано обрати рекомендації 

щодо комплесу превентивних заходів, що в свою чергу збереже здоров’я 

пацієнта та призведе, можливо, до активного довголіття. 
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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, 
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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 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 
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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 

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 
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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. 
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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 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 
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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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відсотку спадкової схильності до формування тривалості життя за 

клініко-генеалогічним аналізом», патент № 68495на корисну модель № 

UA 68495 u  видано 26.03.2012 року. 

2.  Козовий Р. В., Ковальчук Л. Є., Багриновський Р. І., Багрій М. М. 

«Спосіб визначення спадкової схильності до довголіття за активністю 

функціонального стану геному нейтрофільних гранулоцитів 

периферійної крові» патент № 84880 на корисну модель № UA 84880 u  

видано 11.11.2013 року. 
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Апробація результатів дисертації 

 

1. ХІ Конгрес світової федерації українських лікарських товариств (м. 

Полтава,  28 – 30 серпня 2006 р.) – участь в конференції. 

2. ХІІ Конгрес світової федерації українських лікарських товариств (м. 

Івано-Франківськ, 25 – 28 вересня 2008 р.) – участь в конференції. 

3. XIIІ конгрес cвітової федерації українських лікарських товариств (м. 

Львів, 30 вересня – 3 жовтня 2010 р.) – публікація тез. 

4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Довкілля і здоров’я» 

(м. Тернопіль, 22 квітня 2011 р.) – публікація тез. 

5. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Прискорене 

старіння: механізми, діагностика, профілактика» (м. Київ,  4 – 5 жовтня 

2012 р.) – участь в конференції, публікація матеріалів. 

6. XIV конгрес світової федерації українських лікарських товариств (м. 

Донецьк, 4-6 жовтня 2012 р.) – публікація тез. 

7. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми 

спадкової та мультифакторної патології» (м. Київ, 3 – 4 квітня 2012 р.). 

– участь в конференції, публікація тез. 

8. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми 

мультифакторіальної патології та порушень метаболізму» (м. Київ, 16 – 

17 квітня 2013 р.) – участь в конференції. 

9.  XII З’їзд Всеукраїнського Лікарського Товариства  (м. Київ, 5 – 7  

вересня 2013 р.) – публікація тез. 

10.  Науково-практична конференція з міжнародною участю «Пренатальна 

діагностика і преконцепційна профілактика вродженої та спадкової 

патології, стан і перспективи» (м. Львів, 3 – 4 жовтня 2013 р.) – участь 

в конференції. 

11.  Науково-практична конференція з міжнародною участю «Бабенківські 

читання» (м. Івано-Франківськ, 24 – 25 жовтня 2013 р.) – участь в 
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конференції, публікація тез. 

12.  XXVII наукова сесія НТШ (м. Івано-Франківськ, 3 – 22 березня 2016 

р.) – участь в конференції, публікація матеріалів.  

13.  ІІ міжнародна науково-практична конференція «Терапевтичні читання: 

сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх 

органів (присвячена пам’яті академіка НАМН України Є. М. Нейка) 

(Івано-Франківськ-Яремче, 6 – 7 жовтня 2016 р.) – участь в 

конференції, публікація тез. 

14.  ХХІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції 

та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» ( м. 

Переяслав-Хмельницький, 28 лютого 2017 р.) – участь в конференції, 

публікація тез. 
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