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Анотація 

У роботі наведені результати досліджень активності амінотрансфераз в 

крові і тканинах печінки, серця, мозку, нирок щурів після  електромагнітного 

опромінення УВЧ діапазону та γ-опромінення Активність ферментів 

переамінування зберігалася на фізіологічному рівні, що свідчило про 

нормальне протікання метаболічних процесів в досліджуваних тканинах за 

участю амінотрансфераз при дії УВЧ потужністю 40 Вт. Виявлено значне 

збільшення активності  амінотрансфераз у гомогенатах серця, печінки та 

нирок після дії γ-опромінення в дозі 6 Гр. Застосування  низькоінтенсивного                    

УВЧ-опромінення у експериментальних тварин перед радіаційним 

ураженням призводило до значимої корекції відхилень амінотрансферазної 

активності в зазначених органах. 

Роботу викладено на 44 сторінках, вона містить 8 рисунків. Наведено 

посилання на 49 джерел літератури (45 кирилицею та 4 латиницею). 

 

Ключові слова: УВЧ-опромінення, γ-опромінення, амінотрансферази. 

 

The results of research aminotransferase activity in blood and tissues of the 

liver, heart, brain and kidneys of rats after electromagnetic radiation UHF and        

γ-irradiation enzyme аminotransferase activity maintained at a physiological level, 

indicating the normal course of metabolic processes in the studied tissues with 

aminotransferase at action UHF power of 40 watts. Significant increase of 

aminotransferase activity in homogenates of heart, liver and kidney after exposure 

to γ-irradiation at a dose of 6 Gy. The use of low UHF radiation in experimental 

animals to radiation lesions resulted in significant correction of deviations 

аminotransferase activity in these organs. 

Diploma thesis is expounded on 44 pages, it contains 8 figures. The work 

provides links to 49 references (45 cyrillic and 4 latinic). 

 

Key words: UHF radiation, γ-irradiation, aminotransferases. 
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

АлАТ – аланінамінотрансфераза 

АсАТ – аспартатамінотрансфераза 

ЕМВ – електромагнітне випромінювання 

ЕМП – електромагнітне поле 

ІР – іонізуюча радіація   

УВЧ – ультрависока частота 
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ВСТУП 

Взаємодія факторів зовнішнього середовища з біологічними об'єктами 

заснована на тому, що будь-яка жива система є відкритою, тобто її 

функціонування відбувається в умовах безперервного обміну з навколишнім 

середовищем речовиною, енергією і інформацією. Це означає, що будь-який 

біологічний об'єкт і, відповідно, його рецептори відчувають комбінований 

неспецифічний вплив фізико-хімічних і геліогеофізичних факторів 

зовнішнього середовища, які взаємодіють між собою та з живим організмом, 

викликаючи ті чи інші його реакції. З цієї точки зору складну проблему 

взаємодії зовнішніх факторів з біологічними системами можна представити у 

вигляді схеми, що складається з трьох основних компонентів: зовнішнє 

середовище → живі системи → реакції живих систем на зовнішні впливи.     

Відомо, що електромагнітні поля (ЕМП) викликають біологічні ефекти в 

широкому діапазоні амплітуд, частот і т. д. Наприклад, досить потужні ЕМП 

породжують струми провідності, нагрів в біологічних тканинах, а також 

обертання молекулярних диполів. Теплові і електрохімічні ефекти широко 

використовуються в практиці, в тому числі медичній: УВЧ-терапія, 

електрофорез і т. д. [Ковальова, 2009]. 

Вплив електромагнітних полів на клітинні структури вивчено 

недостатньо і не всі ділянки спектра ЕМП в рівній мірі привертають увагу 

дослідників. Найбільш глибоко вивчено дію іонізуючих випромінювань на 

функціональну активність клітинних структур. Встановлено, що при дії на 

організм γ-променів найбільш чутливими клітинними структурами є ядерні 

компоненти і мітохондрії  [Кудряшов, 2001]. 

Розробка ефективних методів профілактики і терапії патологічних 

станів, а також застосування ЕМП в фізіотерапії може бути здійснене після 

ретельного дослідження механізмів дії на всі біологічні системи живого 

організму. Враховуючи широке застосування електромагнітних полів       

УВЧ-діапазону та γ-випромінювання вивчення їхнього впливу на живі 
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організми, зокрема, на реакції клітин, клітинних структур і біомакромолекул, 

є актуальним [Катона, 2002]. 

Вплив електромагнітних полів ультрависокочастотних діапазонів на 

активність ферментів недостатньо вивчено, розвиток біофізичних досліджень 

на клітинному рівні є тою основою без якої неможливе розуміння механізмів 

впливу ЕМП на цілісний організм. 

У зв'язку з цим метою роботи було вивчення впливу 

ультрависокочастотного опромінення, а також одноразового  γ-опромінення в 

дозі 6 Гр на активність амінотрансфераз в тканинах органів щурів на тлі дії 

УВЧ. 

Для досягнення вказаної мети вирішували такі задачі: 

1. Визначити активність амінотрансфераз в крові, печінці, серці, нирках та 

мозку білих щурів після одноразового УВЧ-опромінення потужністю 40 Вт 

тривалістю 20 хвилин. 

2. Визначити активність амінотрансфераз в крові, печінці, серці, нирках та 

мозку білих щурів після дворазового УВЧ-опромінення потужністю 40 Вт 

тривалістю 20 хвилин. 

3. Визначити активність амінотрансфераз в сироватці крові та деяких органах 

білих щурів після застосування γ-опромінення в дозі 6 Гр. 

4. Визначити активність амінотрансфераз в сироватці крові та деяких органах 

білих щурів після комплексного застосування γ-опромінення в дозі 6 Гр та 

електричного поля УВЧ потужністю 40 Вт. 

 

    Об'єкт дослідження:  метаболічні процеси у білих щурів після дії 

ультрависокочастотного електромагнітного опромінення та γ-опромінення в 

дозі 6 Гр. 

Предмет дослідження: показники активності амінотрансфераз в 

тканинах органів білих щурів після дії одно-, дворазового УВЧ-опромінення 

та γ-опромінення. 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ 

Амінотрансферази  це родина ферментів, які мають різну субстратну 

специфічність відносно амінокислот. Вони знаходяться в тканинах в 

різноманітних кількостях, але мають однаковий кофермент та механізм дії. 

Було встановлено, що амінотрансферази містять в якості простетичного 

компоненту похідне вітаміну В6 – піридоксальфосфат, що функціонує як 

проміжний акцептор аміногруп. Механізм дії базується на перенесенні 

аміногрупи однієї амінокислоти з утворенням другої. Специфічність 

трансаміназ визначається білковим компонентом. Відмінності в 

найменуванні амінотрансфераз визначаються назвою тієї амінокислоти, від 

якої відділяється аміногрупа [Диксон, Уэбб, 1982]. 

Найбільше клініко-діагностичне значення має визначення активності 

двох амінотрансфераз: аспартатамінотрансферази і аланінамінотрансферази, 

одночасне визначення активності АлАТ і АсАТ є цінним діагностичним 

тестом [Камышников, 2004]. 

В даний час встановлено, що переамінування є досить важливим і 

поширеним процесом біологічного розпаду і синтезу амінокислот. Воно  

протікає в різних тканинах тварин, рослин і мікроорганізмів. Тому 

дослідження цього процесу має велике фундаментальне і прикладне значення 

для визначення загального фізіологічного стану організму тварин, оскільки 

інтенсивність перебігу біосинтетичних процесів, у тому числі синтез 

білкових компонентів, залежить, в основному, від швидкості біохімічних 

реакцій, які регулюються активністю ферментних систем [Дюга, Пенни, 

1983]. 

У результаті проведених досліджень нами було вивчено вплив           

УВЧ-опромінення низької інтенсивності та γ-опромінення на активність 

деяких ключових ферментів клітинного метаболізму.  

Численні літературні дані свідчать про те, що дія поля 

ультрависокочастотного діапазону  на організм викликає зміну активності 
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різних фізіологічних процесів на тканинному, органному та системному 

рівнях [Белов, Беляков и др., 1983]. 

Нами виявлено, що тільки дворазова дія УВЧ-опромінення потужністю 

40 Вт тривалістю 20 хвилин з інтервалом в 2 години викликала підвищення 

активності ферментів у тканинах печінки та серця. 

Наявні дані  свідчать про те, що вплив електромагнітного поля на живі 

організми здійснюється полівалентно через нервові, гуморальні ланки і 

обмінні процеси. В їх основі лежать реакції на молекулярному і 

субклітинному рівнях.  

Після γ-опромінення 6 Гр фіксували у експериментальних щурів значне 

підвищення активності обох амінотрансфераз в сироватці крові та 

гомогенатах печінки, серця, нирок. Після дії обома видами 

електромагнітного опромінення спостерігали зменшення амінотрансферазної 

активності, а саме: застосування УВЧ-опромінення, яке передувало 

іонізуючому опроміненню, призводило до значимої корекції відхилень 

показників швидкості трансамінування. Композиція ІР+УВЧ була менш 

ефективною, так як  значення активності досліджуваних трансфераз в крові 

та гомогенатах органів займали проміжне положення між інтактною і 

групою, якій моделювали радіаційне ураження. 
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ВИСНОВКИ 

1. Виявлено, що активність амінотрансфераз після одноразової дії            

УВЧ-опромінення низької інтенсивністі (40 Вт, 20 хвилин) у крові та 

органах білих щурів залишалася на фізіологічному рівні. 

 

2. Встановлено, що дворазова дія УВЧ-опромінення потужністю 40 Вт 

тривалістю 20 хвилин з інтервалом в 2 години викликала підвищення 

активності ферментів у тканинах печінки та серця: 

аланінамінотрансферази – на 21% і 58%, аспартатамінотрансферази – на 

23% і 11% відповідно.  

 

3. Відмічено, що у щурів після іонізуючого опромінення в сироватці крові 

активність АлАТ зросла на 68%, а АсАТ – на 19%, що свідчило про 

порушення проникності цитоплазматичних мембран. 

 

4. Виявлено значне збільшення активності амінотрансфераз після 

іонізуючого опромінення, особливо аланінамінотрансферази у нирках 

щурів (на 60%) та аспартатамінотрансферази у серці (на 51%) порівняно з 

контрольною групою. У досліджуваних щурів найменш чутливим до дії 

іонізуючого опромінення був мозок, а найбільш чутливими – печінка, 

серце та нирки. 

 

5. Спостерігали ефективне зменшення рівня активності амінотрансфераз у 

сироватці (в середньому на 26%), печінці (в середньому на 17%), серці (в 

середньому на 23%) та нирках (в середньому на 29%) щурів після дії 

електромагнітного опромінення ультрависокочастотного діапазону, що 

передувало γ-опроміненню. 
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