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 SEKCJA 3. NAuK BIologICZNyCh.(БиологичеСКие наУКи)

ПІД-СЕКЦІЯ 7. Генетика

Бігуняк т.в.
кандидат медичних наук, доцент кафедри медичної біології Тернопільського 

державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського

анеУплоЇДіЇ за Статевими хромоСомами У лЮДини

Анеуплоїдії пов’язані з наявністю у клітинах організму зміненої кількості 
хромосом, не кратної гаплоїдному набору [1, с. 36]. При моносомії відсутня одна 
хромосома, при трисомії є три гомологічні хромосоми. Такі порушення, як правило, 
елімінуються природнім добором. Повністю елімінуються зиготи з моносомією за 
будь-якою аутосомою, за Y-хромосомою та 95 % зигот з моносомією за Х-хромосомою 
[2, с. 58; 3, с. 149]. Анеуплоїдії за статевими хромосомами складають 2/3 усіх 
гетероплоїдій [3, с. 148]. Серед життєздатних новонароджених 1 з 400 хлопчиків 
та 1 з 600 дівчаток мають анеуплоїдії за статевими хромосомами, з них найчастіше 
зустрічаються синдроми Клайнфельтера та Тернера [4, с. 36]. У 1959 р. Форд, Джекобс 
і Стронг уперше повідомили про синдроми Клайнфельтера (клінічно описав Г. 
Клайнфельтер у 1942 р.) та Тернера (клінічно описав Тернер у 1938 р.) [5, с. 286; 4, с. 
39]. Причина синдромів Клайнфельтера та Тернера – нерозходження ХХ-гомологів 
під час мейозу, що призводить до  утворення аномальних гамет [5, с. 294].

Синдром Тернера (45,Х) – єдина форма моносомії у живоновонароджених. 
Співвідношення за статтю – чоловіча / жіноча як 0:1. Частота захворювання серед 
новонароджених дівчаток становить 1:2000-1:5000 [6, с. 212; 7, с. 132; 3, с. 154]. 
Серед хромосомних аномалій у 50 % хворих із синдромом Тернера зустрічається 
каріотип 45,Х у лімфоцитах крові, 30-40 % є мозаїками у більшості випадків з 
каріотипом 45,Х/46,ХХ, рідше — 45,Х/46,ХY; 45,Х/47,ХХX. Серед живонароджених 
часто спостерігається обмежений плацентарний мозаїцизм. Чим більше нормальних 
клітин має плід, тим більша ймовірність його виживання. Мозаїки із хромосомою Y 
у частині клітин схильні до малігнізації (гонадобластоми), що виникає з гонадних 
тяжів. Близько 10-20 % пацієнтів із синдромом Тернера мають структурні зміни 
Х-хромосоми, що включають делецію короткого або довгого плеча (46,Х,Хр-; 
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46,Х,Хq-), ізохромосоми [46,Х,і(Хq); 46,X,i(Xp)], кільцеві хромосоми [46,Х,R(X)] [8, с. 
11]. Моносомія-Х (синдром Тернера) визначає жіночий фенотип. Основні клінічні 
прояви хвороби: гіпогонадизм, недорозвинуті статеві органи та вторинні статеві 
ознаки; вроджені вади розвитку; низький зріст. При мозаїчних формах клінічні 
прояви хвороби мінімальні [3, с. 155; 5, с. 389-392]. Молекулярні дослідження 
показали, що 60-80 % моносомій-Х спричинені зникненням батьківської статевої 
хромосоми, що трапилось або в ранньому мітозі під час ембріогенезу, або в 
процесі сперматогенезу (тобто, хвора дитина отримала Х-хромосому від батька). За 
неотримання Х-хромосоми від матері ембріон гине на ранніх стадіях розвитку [3, 
с. 155].  ДНК-аналіз дозволив точно визначити специфічні гени, що відповідають 
за фенотип при синдромі Тернера. Мутація у гені SHOX спричиняє низький зріст. 
Даний ген локалізований в дистальному сегменті Х-хромосоми та в короткому плечі 
Y-хромосоми (у псевдоаутосомному регіоні, що не зазнає Х-інактивації). Так, як 
хворі з синдромом Тернера мають лише одну копію цього гена, то вони мають високу 
ймовірність розвитку низької статури [8, с. 11-12].

Синдром Клайнфельтера включає у себе випадки полісомії за статевими 
хромосомами, при яких у каріотипі є не менше, ніж дві Х-хромосоми та не менше, 
ніж одна Y-хромосома (табл.1). Співвідношення за статтю – чоловіча / жіноча як 
1:0. Частота захворювання серед новонароджених хлопчиків становить 0,5-2,0:1000 
[3, с. 153]. Хворі із синдромом Клайнфельтера у 60 % випадків отримують зайву 
Х-хромосому від матері. З віком матері зростає ймовірність народження дитини з 
даною патологією. У 40-річних матерів хворі діти народжуються у 2-3 рази частіше, 
ніж у 30-річних. Попередньо встановлено, що половина випадків з каріотипом 
47,ХХY закінчується спонтанними абортами. Мозаїцизм серед живонароджених 
спостерігається у 15 % випадків [8, с. 12].

таблиця 1. типи полісомій за статевими хромосомами 
при синдромі Клайнфельтера 

Вид 
полісомії

Х-полісомії з однією 

Y-хромосомою

Полісомії за двома

 статевими хромосомами
Каріотипи 47,XXY 48,XXYY

48,XXXY 49,XXXYY
49,XXXXY

Присутність Y-хромосоми в каріотипі визначає чоловічий фенотип хворих із 
синдромом Клайнфельтера. Генетичний дисбаланс, пов’язаний із надлишковою 
Х-хромосомою, є причиною порушення розвитку статевих клітин, внаслідок чого 
синдром спочатку назвали дисгенезією сім’яних канальців [2, с. 58]. Синдром 
Клайнфельтера клінічно проявляється гіпоплазією сім’яників та вторинних чоловічих 
статевих ознак, безпліддям, високим зростом, євнухоїдизмом, розвитком розумової 
відсталості [5, с. 395-399]. Чим більше Х-хромосом у каріотипі, тим вища ймовірність 
розвитку розумової відсталості [7, с. 133]. Серед чоловіків, які страждають безпліддям, 
понад 10 % мають додаткову Х-хромосому. Приблизно один з трьох хворих на даний 
синдром має гінекомастію та підвищений ризик розвитку раку молочної залози. Цей 
ризик можна зменшити, провівши мастектомію [8, с. 12-13]. Гінекомастія та ожиріння 
з відкладенням жиру за жіночим типом є наслідком відносної гіперестрогенемії. 
У осіб з 3-4 Х-хромосомами спостерігаються скелетні аномалії, більш виражений 
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гіпогеніталізм, крипторхізм, розумова відсталість, підвищена втома, зниження 
толерантності до фізичних навантажень. Зазвичай рівень IQ у пацієнтів є на 10-15 
одиниць нижчий, ніж середній показник. Ризик аномалії за статевими хромосомами 
для сибсів при синдромі Клайнфельтера становить 1 % [6, с. 212]. 

Таким чином, синдроми Клайнфельтера та Тернера є анеуплоїдіями за 
статевими хромосомами, що виникають внаслідок нерозходження Х-хромосом під 
час мейозу в одного з батьків (частіше порушення овогенезу у матері при синдромі 
Клайнфельтера та сперматогенезу у батька при синдромі Тернера). Фенотиповими 
ефектами даних геномних мутацій є варіанти інтерсексуалізму з проміжною 
хромосомною статтю. 
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Крымский государственный медицинский университет имени                           
С.И. Георгиевского, к.мед.н., доцент кафедры нормальной физиологии1, студенты 

второго курса Крымского государственного медицинского университета имени  
С.И. Георгиевского2 г. Симферополь, Украина

влияние иСКУССтвенного СДвига времени на поКазатели 
гемоДинамиКи У СтУДентов меДиЦинСКого вУза

Известно, что многим физиологическим процессам, протекающим в организме 
человека присущ ритмический характер (суточные колебания артериального давления, 
температуры тела, секреция многих гормонов и др.). Установлен циклический характер 
физического состояния и в том числе функций сердечно-сосудистой системы (ССС) 
[3, 4]. Нарушение ритмов жизнедеятельности может снижать работоспособность, 
оказывать неблагоприятное воздействие на организм человека. Изучение характера 
биологических ритмов имеет большое значение при организации рационального 
режима труда и отдыха студенческой молодежи, особенно в условиях, связанных 
с повышенным психофизиологическим напряжением, которое сопровождает 
интенсивный учебный процесс.

Ежегодно во всех странах, где производится смена летнего и зимнего 
времени, возникают дискуссии о целесообразности данной меры. В Украине, как 
и в других европейских государствах в последнюю неделю октября выполняют 
искусственный сдвиг времени на один час назад. Известно, что весной и осенью и 
без временного сдвига организм человека испытывает стресс в результате сезонной 
перестройки. Последнее зачастую приводит к обострению хронических заболеваний, 
как соматических, так и психических. В климатических условиях средней полосы 
рост обращаемости в медицинские учреждения закономерно отмечается в марте и 
октябре-ноябре, когда количество инфарктов миокарда, гипертонических кризов, 
мозговых инсультов на 15-30% достоверно выше среднегодового их уровня [2, 3]. 
Доказано, что это, в том числе, является результатом возникновения так называемых 
гелиометеотропных реакций на неблагоприятные погодные условия, которые 
чаще всего наблюдавшиеся именно в эти периоды года [1]. Можно полагать, что 
искусственный сдвиг времени еще более усугубляет сезонную предрасположенность 
к ухудшению самочувствия, повышению уровня различных заболеваний и их 
обострений. Возникает закономерный вопрос, реагирует ли и каким образом на 
данное событие сердечно-сосудистая система и гемодинамические параметры 
практически здоровых молодых людей?

В связи с этим целью настоящей работы было исследование характера 
реакции параметров гемодинамики ССС у студентов второго курса КГМУ в связи с 
искусственным переводом времени осенью.

материалы и методы
В экспериментальную группу вошли 27 практически здоровых студентов-

добровольцев (19 девушек и 8 юношей). Средний возраст на момент обследования 
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составил 20,1±0,4 лет.

Систолическое артериальное давление (САД, мм.рт.ст.) и диастолическое 
артериальное давление (ДАД, мм.рт.ст.), измеряли методом Короткова. Далее 
рассчитывали: пульсовое артериальное давление (ПД, мм.рт.ст.); среднее динамическое 
давление (СДД, мм.рт.ст). С применением расчетных формул определяли величину 
ударного объема (УО, мл) и минутного объема кровообращения (МОК, л/мин). 
Также регистрировали частоту сердечных сокращений (ЧСС), путем подсчета пульса 
на лучевой артерии. Регистрация параметров гемодинамики (САД, ДАД, ЧСС) 
проводились в течение 4-х дней до перевода времени на час назад с понедельника 
по четверг и повторно после перевода времени на час назад. Регистрацию 
гемодинамических показателей у всех испытуемых проводили в положении сидя, 
после 5-ти минутного отдыха. Полученные данные заносили в протокол наблюдения.

Поскольку исследуемые показатели гемодинамики соответствовали 
нормальному закону распределения (критерии Колмогорова-Смирнова и Лиллифорс), 
для анализа использовали средние значения (M) и стандартное отклонение (SD). 
Внутригрупповое сравнение гемодинамических параметров производили с помощью 
параметрического критерия Стьюдента (t). Посредством непараметрического анализа 
по Спирмену устанавливали взаимосвязь гемодинамических показателей с уровнем 
тревожности, программа Statistica 6.0.
результаты и их обсуждение
Результаты мониторинга показателей артериального давления (САД, ДАД), 
расчетных величин других гемодинамических коэффициентов и ЧСС показали, что 
в целом исследуемые параметры ССС студентов находились в границах нормы.
При внутригрупповом анализе отдельных гемодинамических параметров установили 
следующее. Динамика САД при 4-х кратной регистрации до перевода времени носила 
более стабильный характер, нежели после сдвига времени (рис.1). При этом значения 
среднего САД (M±SD) обнаруживали тенденцию к увеличению после перевода 
времени.

«Динамика СаД (M±Sd) у студентов.
ряд 1 - до перевода времени; ряд 2- после перевода времени;

СаД – систолическое артериальное давление»   рисунок 1
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В отличие от величин САД, динамика значений ДАД в течение недельного 
мониторинга до перевода времени была неустойчивой. После сдвига времени на 
один час назад зарегистрировали тенденцию к поступательному снижению этого 
показателя (рис. 2).

«Динамика ДаД (M±Sd) у студентов.
ряд 1 - до перевода времени; ряд 2 - после перевода времени;
ДаД – диастолическое артериальное давление»   рисунок 2

Результаты динамики величин УО и МОК в связи искусственным сдвигом 
времени представлены на рис.3.

           

      а.                                                                Б.

«изменение величин ударного объема (а) и минутного объема крови (Б) 
у студентов до (1) и после (2) перевода времени»     рисунок 3

 Установили достоверное снижение средних величин этих 
гемодинамических параметров в ответ на перевод времени. Критерий Стьюдента 
УО (t=-6,3; р=0,000), МОК (t=-5,7; р=0,000).

Интересными оказались результаты мониторинга ЧСС. Как видно из линейной 
гистограммы как до, так и после перевода времени на один час назад характер 
динамики был сходным (рис.4).
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«Динамика частоты сердечных соращений (M±Sd) у студентов.
ряд 1 - до перевода времени; ряд 2 - после перевода времени»

рисунок 4

Складывается впечатление, что при первой регистрации ЧСС испытуемые 
обнаруживали некоторую психоэмоциональную реакцию, что нашло отражение в 
исходной величине ЧСС-1 (84 уд/мин). При повторном измерении величина ЧСС-2 
была меньше почти на 10 ударов, что составило 12%. Затем, начиная с 3-й регистрации 
величины ЧСС, постепенно возвращались к исходному уровню, как до, так и после 
сдвига времени.

Приняв во внимании, что 20% студентов из группы изначально относились к 
высокотревожным субъектам, мы применили непараметрический корреляционный 
анализ по Спирмену с целью выявить взаимосвязь между такой психологической 
характеристикой личности как тревожность и ЧСС. Обнаружили, что величина 
ЧСС при 3-м контроле имела тесную взаимосвязь как со значением реактивной 
тревожности              (r=0,50; р=0,03), так и с уровнем личностной тревожности (r=0,54; 
р=0,03).

Таким образом, результаты настоящего исследования продемонстрировали, 
что гемодинамические параметры студентов обнаружили определенную реактивность 
в ответ на искусственный сдвиг времени осенью.
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Subsection 13. Ecology
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thE INFluENCE oF StrAtEgIC oBJECtS
oN thE ENVIroNMENt

The range of armed forces activities is wide, and it seems quite natural that these 
activities may affect the ecological situation in the country. Strategic Missile Forces (SMF) 
have a great number of potentially dangerous from the ecological point of view military 
objects such as nuclear launchers, liquid propellants storages, storages and warehouses 
of ammunition, weapons, military equipment, fuel and lubricants. Accidents leading to 
contamination of the environment (air, soil, surface and groundwater, flora and fauna) can 
happen at these objects. However, adverse effects on the environment can be produced not 
only by environmentally hazardous military objects, but also by all other objects where 
weapons and military equipment are exploited, stored and disposed, combat training of 
troops takes place or personnel of military units live.

The value of the impact on the environment increases with the acceleration of the 
scientific and technical progress, and the destructive force of new types of weapons (including 
those based on physical principles not used for military purposes before) associated with it 
increases as well. [1]

The State report "Of the state and protection of the Russian Federation Environment 
in 2007"[2] published in 2008 contains the following basic data:
1. The analysis of the environmental situation in the areas of the deployment of armed 

forces of the Russian Federation shows that it is stable. According to some indicators 
there is positive dynamics, in particular, the amount ofemissions and discharges of 
pollutants into the environment reduced in comparison with the previous years.

2. In general the share of pollution by military objects in the environmental pollution in 
2007 was as follows: 0.65% of air pollutants emissions from stationary sources, 0.58% 
of polluted wastewater discharges into surface water objects.

3. However, the problems of ecological safety of military activities remain urgent. Despite 
some reduction in emissions of pollutants into the air, about 80% of the boilers of 
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military units were not equipped with environmental protection devices and threw 
away into the air more than 135,000 tons of harmful substances without treatment.

4. The provision of military units with complexes of treatment facilities was 77% of the 
required amount, while 68% of the existing treatment facilities needed major repairs 
and reconstruction.

5. A significant number of vehicle parks is not equipped with washing points having 
systems of circulating water, which leads to the permanent contamination of soil, 
surface water and groundwater. The problem of equipping of vehicle parks with devices 
controlling exhaust gases toxicity and opacity hasn’t been solved yet.

6. In spite of the considerable amount of work performed, the problem of placement of 
municipal solid wastes at unauthorized landfills is still topical.

7. Besides, the territories of the discontinued and redeployed military units are still 
contaminated with debris, scrap metal, municipal solid wastes and petroleum products.

8. In 2007 the work on the elimination of pollution at 22 military objects continued, on 
four objects of 22 the elimination was fully completed.

The aim of this work was to examine the anthropogenic impact of Strategic Missile 
Forces(SRF) on soil.

The Strategic Missile Forces have various military missile systems (MS) of both 
mobile and stationary basing, which have ballistic missile launchers with solid- and liquid-
fuel rockets on alert.

When operating MS, SMF impact on ecosystems in the places where fighting 
starting positions (FSP) are located, in the following directions:
1. In order to maintain combat capability and combat readiness of MS they use natural 

resources (land areas, forests, water sources, etc.).

2. Exposure by chemical, physical, microbiological contamination. In everyday activities 
of the troops, a large amount of waste requiring disposal is emitted and during the 
construction of military objects or the reclamation of objects of reduced MS the 
mechanical movement of soil grounds happens, which leads to deterioration of soil 
biological properties and change of the natural landscape.

3. Anthropogenic influence as a result of economic, military and other activities [3].
The main types of anthropogenic impact as a result of the activities of MS are:
Deforestation. During the construction of SMF military objects a significant 

deforestation takes place.Since these objects are covert, they should be at a considerable 
distance from the cities and forests are a good natural camouflage.

Mechanical damage of the soil. This factor arises during both the construction of 
facilities and land reclamation after the termination of the objects activities. During land 
reclamation the structures are destroyed by explosion (pic.1), which leads to mechanical 
damage of the soil and to formation of large amounts of debris and dust [4].
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Picture 1
“Construction projects destroyed by undermining”

(The photo is presented by the firm conducting the reclamation of objects
Russian Defense Ministry “Promtekon ECO”, Moscow)

Pollution with heavy metals (for example, with lead, contained in the exhaust gases 
of MS equipment). Due to the large amounts of missiles, the MS units are mounted on MS 
multi-terrain chassis MAZ-543, MAZ-7917, etc., whose fuel consumption ranges from 80 to 
210 liters per 100 km [5] (Pic. 2).

Picture 2
“The MS unit on the chassis MAZ-543”

(Photo by the authors)
Leaks and spills of rocket fuel components (RFC). In existing systems ofRFC filling 

silos there are RFC vapor incinerator units. They are used during refueling of rockets for 
the subsequent neutralization of the RFC vapors. But due to technical problems or human 
factors there appear leaksboth during RFC refueling and during their storage. 

Leaks of petroleum products.Due to the fact that the fighting starting positions of BRC 
are autonomous objects there are black oil boiler rooms on their territory. Boiler flue gases 
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contain sulfur dioxide and carbon monoxide which are emitted into the atmosphere;leaks 
of petroleum products related to both natural decline and facilities and tanks(which contain 
from 5 to 10 thousand tons)faults happen(Pic.3).

Picture 3
“leaks of oil from the tanks of a boiler house in aMilitary Camp”

(Photo by the authors)
Electromagnetic fields and radiation. The main sources of electromagnetic fields 

and radiations of various characteristics on the MS is the radio equipment, transformer 
stations and electrified fences. The basis of their biological effects on living organisms is the 
energy absorption by tissues. During the exposure of electromagnetic fields of microwave 
range (microwaves) changes in human blood circulation and breathing are observed. Heat 
transfer is enhanced, sudden acceleration of breath and heart rate, vasodilatation and many 
other reactions occur. [5]

Pollution by daily activities of the troops. This type includes pollution arising from the 
economic daily activities of military units: untreated sewage, municipal waste, construction 
and household waste, waste oils, paints and solvents, electrolytes, domestic waste water.

Based on the foregoing, it follows that the executive staff of the armed forces needs 
to pay greater attention to the ecological situation in the areas of deployment of military 
units. It is desirable to include environmental training into the number of subjects of combat 
training with the purpose of forming a deep sense of personal responsibility for the state of 
the environment, for the exclusion or minimization of adverse impacts of hazardous and 
harmful environmental factors of military activities on natural objects, population and the 
personnel of military units and divisions. It can also be recommended to introduce the latest 
developments, which improve environmental conditions in the army, for example to use 
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ecologically cleaner fuel for automotive vehicles.
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