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Wariant genu, którego posiadanie jest związane ze zwiększonym

ryzykiem chorób serca, może jednocześnie korzystnie wpływać na

płodność kobiet. Do takich wniosków doszedł międzynarodowy

zespół naukowców pracujących pod kierunkiem prof. Grażyny

Jasieńskiej z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego wykazali, że młode kobiety z wariantem

genu ApoE kodującego apoliproteinę E (częściej mają wysoki poziom cholesterolu, są

przez to bardziej narażone na nadciśnienie, miażdżycę oraz chorobę Alzheimera) są

potencjalnie bardziej płodne.

U kobiet tych obserwuje się wyższe stężenia progesteronu - hormonu odpowiedzialnego

za zagnieżdżenie się zarodka w macicy i utrzymanie ciąży. Ten sam wariant genu może

mieć więc z jednej strony działanie korzystne, zwiększa płodność, a z drugiej szkodliwe,

bo zwiększa ryzyko chorób w późniejszym wieku.

- Natura nie dba o nas wtedy, gdy jesteśmy już w wieku poreprodukcyjnym. Z punktu

widzenia doboru naturalnego ważne jest byśmy przekazywali geny następnym
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pokoleniom. To czy będziemy żyć potem w sumie 70, czy 90 lat nie ma już znaczenia -

komentuje prof. Grażyna Jasieńska i dodaje, że dobór naturalny zawsze będzie

promował cechy, które poprawiają zdrowie w młodym wieku i zwiększają płodność,

płacimy za to cenę w starszym wieku.
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