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Content fluctuations in the activity of alanine aminotransferase during hypoxia were 
studied.  Increase in concentration ALT activity was indicated under different conditions of 
hypoxia in comparison with the control. 

 

АКТИВНІСТЬ АЛАНІНАМІНОТРАНСФЕРАЗИ У ЩУРІВ В УМОВАХ ГІПОКСІЇ 
ПРИ ВВЕДЕННІ МЕТАБОЛІТІВ НІКОТИНОВОЇ КИСЛОТИ  

Лупашко К., Сагієнко В. IV курсу кафедри біохімії 
Слюсар Д. III курсу кафедри біохімії 

Кокошкіна О. О. науковий консультант, старший викладач 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Важливим напрямом сучасної біохімії є вивчення впливу різних хімічних та 
фізичних факторів, в тому числи і гіпоксії, на обмін речовин в клітинах та механізмів його 
регуляції що має значення для підтримання гомеостазу біологічних систем.  

Метою роботи було визначити дію нікотинової кислоти та її аміда на активність 
аланін амінотрансферази ( АЛТ) під дією гіпоксії. 

Експеримент проводили на базі кафедри біохімії ОНУ ім. Мечникова. Білих 
безпорідних щурів розділили на 6 груп. Група №1 − контроль. Група №2 − щури, які 
знаходилися під дією гіпоксії замкненого простору. Група №3 -  внутрішньом’язово 
робили ін’єкції нікотинової кислоти. Група №4 - внутрішньом’язово робили ін’єкції 
нікотинової кислоти в умовах гіпоксії. Група №5 - тварин внутрішньом’язово вводили N-
метилнікотинамід. Група №6 - внутрішньом’язово вводили N-метилнікотинамід за умов 
гіпоксії. Препарати вводили в дозі 0,1 мл. У гомогенатах визначали активність АЛТ за 
методом [ Райтмана-Френкеля 1957].  Дані опрацьовані статистично з використанням t 
критерію Стьюдента та комп’ютерної програми Excel. 

Нами  було виявлено підвищення активності АЛТ у печінці під дією гіпоксії з 
і’єкцією нікотинової кислоти (18,6 мкмоль/год•мл). Також активність трансферази 
збільшується у нирках (10,05 мкмоль/год•мл) та серці (12,15 мкмоль/год•мл) за умов 
гіпоксії. Найменшу активність спостерігаємо у крові (0,825 мкмоль/год•мл) при 
гіпоксичному стані організму. 

Висновки.  
1. Гіпоксія замкненого простору призводила до збільшення активності АЛТ. 
2. Активність АЛТ підвищилася у печінці, нирках та серці. 
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