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БІОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ
Наведені результати експериментальних досліджень впливу електромагнітних полів нетеплової інтенсивності на біологічні об'єкти. На основі отриманих даних визначені залежності росту
клітин від основних параметрів цих полів.
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— при зменшені частоти надходження імпу
льсів типу "меандр" час, що відповідає міні
мальним і максимальним значенням проростан
ня насіння проса, зменшується;
— для отримання потрібного результату слід
вибирати амплітуду імпульсу і час опромінення,
що відповідають мінімальним і максимальним
величинам проростання.
При виборі параметрів електромагнітних
полів НВЧ-діапазону необхідно враховувати той
факт, що наявність модуляції, наприклад, ім
пульсної типу "меандр", удвічі зменшує ефекти
вний час опромінення, що мало би призвести до
збільшення часу появи екстремальної активнос
ті біологічного об'єкта, але насправді призво
дить до появи нових, пов'язаних з модуляцією,
максимумів, які значно частіше чергуються.
Отримані експериментальні дані дозволяють
запропонувати можливий механізм впливу НВЧопромінення на біологічні об'єкти, які містять в
собі воду або знаходяться у водному середовищі.
Опромінення впливає на структуру води ана
логічно процесу "хімічного тертя", перерозпо
ділу енергії, що змінює конформацію молекул
води і утворює структури, подібні кластерам [5].
Молекули води, які мають більшу енергію, взає
модіють з гідрофільними зв'язками білка, зміню
ють його активність за принципом "ножиць" [6].
При цьому за час опромінення води утворюєть
ся певна кількість таких "активованих" молекул
води. Залежно від будови основних білкових ма
кромолекул наявність активованих молекул

може на початку або зменшувати активний
центр, і тим самим активність білка, або його
збільшувати, відповідно до того, які гідрофіль
ні зв'язки мають меншу енергію. Після заповнен
ня зв'язків з меншою енергією, "активовані"
молекули води починають заповнювати зв'язки,
які мають більшу енергію, при цьому величини
активності білка починають набувати протилеж
ного значення. Гідрофільні зв'язки, вже запов
нені активними молекулами води, починають
розриватися, і "активовані" молекули води, від
давши енергію білковій молекулі, витискаються
в навколишнє водне середовище.
Залежно від співвідношення кількості гідро
фільних зв'язків білкової молекули з більшою чи
меншою енергією з кількістю "активованих"
молекул води (що пропорційно часу опроміню
вання) кінцева активність білка може змінюва
тися від максимуму до мінімуму періодично. За
лежно від того, яка кількість "активованої" води
спричиняє опромінення, відповідно змінюється
і активність білкових макромолекул, що призво
дить до змін і інтегральних властивостей живо
го організму.
Таким чином, для кожного біологічного
об'єкта, який характеризується власним набором
макромолекул, необхідно вибрати найбільш оп
тимальну сукупність параметрів впливу ЕМП
(амплітуда сигналу, його частота, наявність мо
дуляції) для досягнення ефективної регуляції їх
активності.
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THE EFFECT OF ELECTROMAGNETIC FIELDS'
PARAMETERS OF NON-THERMAL INTENSITY
ON BIOLOGICAL OBJECTS ACTIVITY
REGULATION
The outcomes of experimental researches of effect of electromagnetic fields of non
thermal intensity on biological objects are adduced. On the basis of the obtained data
the relations of growth of cells to main parameters of these fields are determined.

