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АНОТАЦІЯ 

У роботі представлені результати аналізу дії низькоінтенсивного УВЧ-

випромінювання тривалістю 20 хвилин та гамма-опромінення в дозі 6Гр на 

систему гемостаза щурів, яка оцінювалася за показниками часу коагуляції та 

по кількості тромбоцитів. Виявлено, що тільки дворазове УВЧ-опромінення 

викликало у щурів скорочення часу згортання крові. У щурів з радіаційним 

ураженням спостерігали зменшення кількості тромбоцитів та подовження 

часу коагуляції. Виявлено, що низькоінтенсивне УВЧ-опромінення при 

затосуванні протягом 20 хвилин перед радіаційним ураженням  сприяло 

частковому відновленню порушених параметрів гемостазу. 

Роботу викладено на 42 сторінках, вона містить 5 таблиць та 4 рисунки. 

Наведено посилання на 32 джерела літератури (29 кирилицею, 3 латиницею). 

 

Ключові слова: щурі, система гемостазу, УВЧ-опромінення, γ-

опромінення 

 

 

The paper presents an analysis of the action of low UHF radiation lasting 20 

minutes and gamma irradiation dose of 6Hr system for hemostasis in rats, which 

was assessed by time parameters of coagulation and platelet count on. Found that 

only UHF double exposure in rats caused reduction in clotting time. In rats by 

radiation observed reduction in platelet counts and prolongation of clotting time. 

Revealed that low.UHF radiation in Application for 20 minutes before radiation 

lesions partially contributed to restoring the parameters of hemostasis. 

 

Diploma thesis is expounded on 42 pages, it contains 5 tables and 4 figures. It 

provides links to 32 references (29 cyrillic, 3 latin). 

 

Keyfwords: rats, hemostasis system, UHF radiation, γ-irradiation



СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

УВЧ-терапія – ультрависокочастотна терапія  

ЕП УВЧ – електричние поле ультрависокої частоти  

СТГз – судинно-тромбоцитарний гемостаз  

КГз – коагуляційний гемостаз  

ІР – іонізуюча радіація 

ПВ – протромбінові відшошення 

ПЧ – протромбіновий час 
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ВСТУП 

В даний час розробляються нові технологічні процеси і створюються 

потужні енергетичні джерела. Тим часом, коефіцієнт корисної дії існуючих 

систем переробки енергії недостатньо високий і принципово не може 

дорівнювати 100%. Внаслідок цього в біосферу викидається досить велика 

кількість енергії. Особливе значення мають втрати енергії у вигляді 

акустичних і інфрачервоних випромінювань, а також електромагнітних полів. 

У зв'язку з біологічною активністю зазначених фізичних факторів, їх 

можливим патогенетичним впливом виникає серйозна проблема нормування 

фізичних впливів, захисту людини і розробки комплексу заходів з 

профілактики та лікування захворювань, обумовлених цими впливами. 

У біосфері існують електромагнітні поля, обумовлені як природними, а 

так і промисловими джерелами. Крім того, електромагнітні поля 

застосовуються в терапевтичній практиці. 

Широке поширення ядерних технологій тягне за собою неминуче 

розширення кола людей, що піддаються впливу іонізуючого 

випромінювання. Радіаційні катастрофи приводять до опромінення великої 

кількості людей і збільшення забруднень навколишнього середовища. В 

результаті Чорнобильської катастрофи постраждали значні території, на яких 

зараз проживає сотні тисяч людей. 

Вплив іонізуючих випромінювань на організм становить великий 

інтерес науки і практичної медицини. Значна кількість робіт направлено на 

вивчення змін в системі крові в результаті радіаційних впливів. 

Розробка ефективних методів профілактики і терапії патологічних 

станів, а також застосування електромагнітних полів у фізіотерапії, може 

бути здійснено лише після ретельного дослідження механізмів дії на всі 

біологічні системи живого організму. Розвиток біофізичних досліджень на 

клітинному рівні, вивчення реакції клітин, субклітинних структур та 

біомакромолекул на вплив електромагнітного випромінювання є основою, 



без якої неможливо розуміння механізмів його впливу на цілісний організм. 

В останні роки спостерігається істотне зростання серцево-судинних 

захворювань, серед яких провідну роль відіграє тромбоцитопенія і 

геморагічні стани. 

Існує думка, що наростання серцево-судинних захворювань корелює з 

інтенсивністю електромагнітного забруднення. Тому є підстави припускати, 

що електромагнітні фактори можуть суттєво впливати на серцево-судинну 

систему і систему згортання крові. Моделювання патологічних станів, 

наприклад, опромінення, в експериментальних дослідженнях може мати 

величезне значення для медичної науки та практики. Виходячи з цього, 

необхідно ретельне та всебічне вивчення всіх змін, які відбуваються в 

організмі при цих впливах. Особливо це відноситься до систем підтримки 

гемостазу, в тому числі і системі крові. При цьому великий інтерес 

представляють зміни морфологічного складу крові, в першу чергу, популяції 

тромбоцитів.  

У зв'язку з вищевикладеним вивчення механізмів дії електромагнітних 

полів на систему згортання крові є надзвичайно актуальним. 

 

Мета роботи - вивчення впливу електромагнітного опромінення УВЧ – 

діапазону та γ-опромінення на деякі параметри гемостаза щурів.  

Для досягнення мети були поставлені наступні задачі: 

1. Визначити кількість тромбоцитів та час згортання крові білих щурів 

після одноразової та дворазової дії УВЧ-опромінення потужностю 

40Вт тривалістю 20 хв. 

2. Вивчити рівень тромбоцитів та час коагуляції у білих щурів після дії  

γ-опромінення в дозі 6 Гр. 

3. Вивчити рівень тромбоцитів та час коагуляції у білих щурів після дії 

опромінення УВЧ діапазону і γ-опромінення в дозі 6 Гр. 

 



Об'єкт дослідження: наслідки електромагнітного опромінення в системі 

організму. 

Предмет дослідження: параметри гемостаза щурів (кількість 

тромбоцитів, час згортання крові) після дії  УВЧ – опромінення та                  

γ-опромінення в дозі 6 Гр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

 

1. Встановлено, що дворазове УВЧ-опромінення дозою 40 Вт х 20 хв. через 

24 та 2 години  викликало скорочення часу згортання крові білих щурів на 

36% , а через 4 та 2 години – на 63%.  

2.  Після дії  γ-опромінення в дозі 6 Гр спостерігали зменшення вмісту 

тромбоцитів у крові білих щурів на 25% та подовження часу коагуляції на 

70%. 

3. Виявлено, що низькоінтенсивне УВЧ-опромінення при затосуванні  

протягом 20 хвилин перед радіаційним ураженням сприяло частковому 

відновленню порушених параметрів гемостазу у щурів. 
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