
Генетика мультифакторних захворювань. Популяційна генетикася" генетический материал не утрачивался бесследно, он просто постепенно растворялся в геномах потомков. Ныне другие времена. Женщины, имеющие превосходные задатки, получившие хорошее образование и высокий жизненный старт и стремящиеся реализовать себя в профессиональной деятельности, либо ограничиваются одним ребенком, либо вовсе не оставляют потомства.Таким образом, приведен в действие социальный механизм, препятствующий сохранению генов повышенной умственной активности, находящихся на Х-хромосоме, и перспективы человечества, следующего современной модели воспроизводства, выглядят довольно мрачно.
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Івано-Франківський державний .медичний університет, 
м. Івано-Франківськ, УкраїнаБагато років велика кількість вчених працює над проблемою старіння, яка сформувала за цей час цілу галузь медичної науки - геронтологію. Збільшення віку населення на планеті закономірно викликає зростання інтересу до вивчення первинних механізмів старіння організму і популяції, та факторів, відповідальних за тривалість життя. Щороку населення України зменшується на 400 тисяч чоловік. Збільшення тривалості життя населення потребує розробки заходів щодо здорового старіння і активного довголіття.З метою створення репрезентабельної вибірки для дослідження генетичних особливостей довгожителів нами встановлено вікову структуру населення Івано- Франківської області. Аналіз основних демографічних показників довів, що загальна кількість населення становить 1 млн. 409,8 тис. осіб. З них вікові категорії: 1) молодшого за працездатний 304,9 тис. осіб, 2) працездатного 797,3 тис. осіб, 3) старший за працездатний 303,4 тис. осіб. Порівнюючи отримані дані з минулими роками встановлено зростання кількості осіб похилого віку. Виявлено, що на території Прикарпаття проживає 4566 довгожителів, вік яких складає 90 років і старше. Найбільшу кількість зареєстровано в Калуському та Коломийському районі (568 та 503), відповідно 0,61% та 0,84. За нашими попередніми дослідженями дані території належать до зон з несприятливим екологічним станом. В рекреаційній зоні (Верховинський, Косівський райони) даний показник становив 0,44% та 0,56%.Отримані результати дали підставу для глибшого вивчення морфо-функціональних особливостей показників стану здоров’я довгожителів, дослідження ролі генетичних факторів включаючи поліморфізм генів детоксикації, біохімічної системи неспецифічного захисту, що дасть змогу розробити сучасну концепцію формування довголіття і способи реалізації потенціалу здорового старіння.
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Українська .медична стоматологічна академія, 
лі. Полтава, УкраїнаСьогодні розповсюдженість серцево-судинних судинно-мозкових захворювань зростає в усьому світ. Сьогодні серед найбільш вагомих генів-кандидатів - беруть участь в розвитку артеріальної гіпертензії, р·. : глядаються гени що кодують білки - компоненти рен..· ангіотензинової системи - ангіотензинперетворююч^. ферменту, рецепторів ангіотензину II 1 типу та інід. Метою нашого дослідження стало вивчення особливостей перебігу гіпертонічної дисциркуляторної енцефс. - патії в залежності від поліморфізму Al 166С гену ATI? в популяції мешканців Полтавського та Дикансы-.ог. районів Полтавської області.Під час проведення дослідження було проведене анкетування хворих, визначення артеріального тиск' росту, ваги, об’єму талії, проведена електрокардіографія, визначені показники вмісту загального холестери ну, альфа-холестерину, тригліцеридів за загально від. - мими методиками.ДНК з венозної крові виділяли фенот- хлороформенним методом із наступним осадження·· етанолом. Молекулярно біологічне дослідження поліморфізму гену АТ1Р проводили методом ПЛР для амг. ліфікації поліморфної ділянки А1166С з наступним ре- стрикційним аналізом. Отримані цифрові значені-:-, обробляли параметричними та непараметричними методами.Таким чином, отримані нами результати демонструють суттєву роль поліморфного алеля С в положен:.. 1166 гену АТ1Р, яка полягає у визначенні раннього в;:-/ виникнення артеріальної гіпертонії, переважно за систолічним типом. Порушення ліпідного обміну ПЄрЄБ-Я но визначаються наявністю алеля А, що підкреслює участь алеля С переважно в регуляції судинного тонус (гіпертонія). Визначається чітка спадковість уражені головного мозку у хворих з генотипом СС і носіїв але;:-. С, яка сягає найбільшої вірогідності при впадковост: двома батьками (що є зрозумілим з огляду на характер успадкування).Наявність алеля С (переважно в гомозиготній ферм, визначає тяжкість гіпертонічної дисциркуляторної єн- цефалопатії, що розвинулась. Пацієнти з генотипом СС мали більш виразні пірамідні порушення, в тому чист, грубі, наявність ністагму, грубі порушення координд- торних проб, хиткість в позі Ромберга.Отримані нами дані є підставою для визначення · пацієнтів наявності поліморфних варіантів А1166С гену АТ1Р з метою прогнозування розвитку артеріальної гіпертензії та дисциркуляторної енцефалопатії, форм.·· вання групи ризику для профілактики виникненн- ускладнень.


