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Инбридинг – это вероятность комбинации двух одинаковых и идентичных по 
происхождению аллелей в каком-либо из локусов, которая особенно возрастает при 
близкородственных браках. Увеличение количества гомозиготных локусов может привести к 
снижению жизнеспособности потомства или инбредной депрессии. Степень инбридинга 
положительно коррелирует с гипертензией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 
онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами, моногенными 
генодерматозами и снижением когнитивной функции в детском возрасте. В настоящее время 
в Украине близкородственные браки редки. Учитывая физиологическое и генетическое 
сходство человека и быка дикого (Bos taurus) последний может выступать в качестве 
модельного объекта. В животноводстве умеренный уровень инбридинга при использовании 
выдающихся производителей считается эффективным методом концентрации желаемых 
характеристик и создания устойчивых пород. Учитывая ограниченное количество животных 
с выдающимися характеристиками, предполагается рост уровня инбридинга в отдельных 
группах животных.  

Для оценки инбредной депрессии проводился анализ (ПЦР-ПДРФ) пяти полиморфных 
вариантов генов-ортологов кальпаина (CAPN316), кальпастатина (CAST282), гормона роста 
(L127V) и рецептора гормона роста (F279Y, A257G) у 68 коров Абердин-Ангусской породы, а 
также оценка уровня гетерозиготности с помощью коэффициента F по Животовскому, FIS, 
FIT и FST  по Алтухову. Для оценки ассоциации инбредной депрессии (по указанным выше 
коэффициентам) с показателями здоровья и продуктивности животных проведен 
регрессионный анализ. 

Было установлено, что исследуемая популяция находится в равновесии Харди-
Вайнберга по всем проанализированным полиморфным вариантам генов за исключением 
F279Y. В заводских линиях с наилучшими характеристиками наблюдался минимальный 
уровень гетерозиготности. Отрицательный эффект уровня инбридинга, выраженный в 
коэффициентах уравнения множественной регрессии, составил: вес при рождении теленка = 
–1,08 ± 0,30 (F279Y), масса тела в 8 месяцев = –0,71 ± 0,11 (CAPN316), –0,49 ± 0,11 (F279Y) и 
15 месяцев = –0,54 ± 0,04 (CAST282), –0,36 ± 0,06 (F279Y) (p<0,05). Увеличение уровня 
инбридинга положительно повлияло на коэффициенты регрессии среднего суточного 
привеса теленка = 0,86 ± 0,26 (L127V), веса в 8 и 15 месяцев 1,43 ± 0,13 и 1,05 ± 0,05 
соответственно (A257G)  (p<0.05). Таким образом, рост уровня инбридинга при аналогичных 
условиях у человека ассоциировался бы с замедлением роста в течение внутриутробного 
развития, а также в детском и подростковом возрасте. 
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Мозочок серед усіх структур центральної нервової системи має найбільш складну 

просторову конфігурацію, пов’язану із організацією білої речовини. Морфологічні зміни 
мигдаликів спостерігаються при синдромі Арнольда-Кіарі та інших захворюваннях нервової 
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системи. У зв’язку із цим дослідження будови та індивідуальної мінливості мигдаликів 
мозочка є актуальним напрямком сучасної нейроморфології. 

Мета роботи – вивчити будову та встановити особливості анатомічної мінливості 
мигдаликів мозочка людини. 

Дослідження виконане на 100 об’єктах – мозочках трупів людей обох статей (чоловіків 
– 62, жінок – 38), що померли внаслідок нещасних випадків та причин, не пов’язаних із 
захворюваннями центральної нервової системи (ЦНС) та не мали ознак патології ЦНС. 
Досліджувалась будова мигдаликів мозочка на серійних парасагітальних зрізах. 

Встановлено, що мигдалик мозочка сформований самостійною гілкою центральної 
білої речовини мозочка. Біла речовина часточки має головний стовбур, який проходить через 
ніжку часточки та дихотомічно розгалужується у вигляді віяла. Площина, в якій 
розгалужується біла речовина, при типовому положенні часточки паралельна фронтальній 
площині. Якщо мигдалики розвернені медіальними поверхнями вперед, площина 
розгалуження білої речовини розташована паралельно або під гострим кутом до серединної 
сагітальної площини. У проміжних варіантах розташування мигдаликів площина 
розгалуження білої речовини розташована під кутом до серединної сагітальної площини. 
Вигляд білої речовини мигдаликів на серійних парасагітальних зрізах може відрізнятись у 
залежності від площини зрізу. У випадках, коли площина парасагітального зрізу мозочка 
збігається із площиною, в якій розгалужується біла речовина, на парасагітальних зрізах 
добре помітна деревоподібна біла речовина, що дихотомічно розгалужується та формує різну 
кількість поверхневих гілок, Якщо зріз не проходить через середину часточки, мигдалик 
представлений серією тангенціальних зрізів основних гілок, які формуються при 
дихотомічному віялоподібному розгалуженні білої речовини. 

Враховуючи особливості будови часточки та відмінності форми цієї часточки в 
мозочках із різною формою, на парасагітальних зрізах доцільно оцінювати не варіант 
розгалуження білої речовини, який може суттєво відрізнятись у залежності від площини 
зрізу, а кількість основних гілок білої речовини, яку можна підрахувати на зрізах, що 
проходять під різними кутами до ходу звивин часточки. Ця кількість може варіювати  
від 4 до 9. 

Чотири гілки виявлені ліворуч у 8% спостережень, праворуч – 7%; п’ять гілок – 23% 
ліворуч, 24% праворуч; шість гілок – 28% ліворуч, 27% праворуч; сім гілок – 21% ліворуч, 
22% праворуч; вісім гілок – 17% ліворуч, 16% праворуч; дев’ять гілок – 3% ліворуч, 4% 
праворуч. Кількість гілок в правій та лівій півкулях співпадає у 68% спостережень. Розподіл 
поєднань кількості гілок часточки ІХ у правій та лівій півкулях закономірний: він значимо 
відрізняється від розподілу поєднань незалежних випадкових величин (P<0,01). 

Таким чином, установлені особливості будови та індивідуальної анатомічної 
мінливості мигдаликів мозочка людини можуть бути використані в якості критеріїв норми їх 
будови для діагностичних методів нейровізуалізації. 
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складну деревовидну структуру в останнє десятиліття стали застосовувати фрактальний 
аналіз. «Дерево життя» мозочка є типовою квазифрактальною структурою, для якої 
характерні властивості фрактальних структур: самоподібність та масштабна інваріантність, 
що дозволяє використовувати фрактальний аналіз для об’єктивної оцінки ступеню 
розгалуженості білої речовини мозочка.  


