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Objective. The research on the allele polymorphism of xenobiotic biotransformation system genes  and activity of GST-enzyme, GST-gene 
production in children with ecologically determined  diseases from Ivano-Frankivsk region.
Matherial and methods. The allele polymorphism of xenobiotic biotransformation system genes has been analyzed by molecular-genetics 
investigations. The level of activity of GST-enzyme, GST-gene production in those children has been analyzed by biochemical examination. 
Results. The study of allele polymorphism of xenobiotic biotransformation system genes  and activity of  GST-enzyme, GST-gene production in 
the investigated children is important, especially for ecologically determined diseases. Ivano-Frankivsk region is a typical example of a region 
with ecopathologies among children caused by the anthropogenic pollution of the environment. The region is one of the ten regions that form 
ecological situation in Ukraine. The ecological situation in the region is caused by the accumulation of pollutants, especially hazardous solid 
wastes of industrial and radioactive pollution after the Chernobyl disaster (Halych, Dolyna, Kalush, Verhovyna and Sniatyn areas). The control 
group has been formed of children from the ecologically clean area of  Horodenka, Ivano-Frankivsk  region.
We have investigated the allele polymorphism of xenobiotic biotransformation system genes  and activity of GST- enzyme, GST- gene 
production in 262 children with ecologically determined diseases: 210 children from an ecologically unfriendly region and 52 children from an 
ecologically clean area have been examined. The children were between the ages of 3 and 18 years, 48% of boys and 52% of girls.  
We have investigated the frequency of GSTT1 0/0 genotype, GSTM1 0/0 genotype, GSTT1 0/0 + GSTM1 0/0 genotype, GSTT1 AB 
genotype, GSTM1 AB genotype and GSTT1 AB + GSTM1 AB genotype in children from polluted regions (EURb, EURd, EURk, EURv, EURs) and 
from the ecologically clean area. It may be indicative of a significant decrease or increase in GST biochemical activity in the blood of the 
observed children and of their genetic predisposition to the development of ecopathologies caused by a number of aggravating factors (both 
toxic and antropogenetic) of the environment. 
Conclusions. To sum up, we can say, that the allele polymorphism of xenobiotic biotransformation system genes and activity of GST-
enzyme, GST-gene production dates in the blood of children with ecopathologies are very important and informative. They are also sensitive 
markers of an individual sensitivity of the organism to the anthropogenic pollution of the environment.
Key words: children, ecologically determined deseases, molecular-genetics investigations.

Роль аллельного полиморфизма генов системы биотрансформации ксенобиотиков при 
экопатологии у детей Ивано-Франковской области
Кеч Н.Р.,  Гнатейко О.З.,  Лукьяненко Н.С.,  Чайковская Г.С., Иськив М.Ю.
ГУ «Институт наследственной  патологии НАМН Украины», Львов, Украина
Цель. Исследовать аллельный полиморфизм генов системы биотрансформации ксенобиотиков  и активность фермента GST, про-
дукта гена GST при экопатологии у детей Ивано-Франковской области.
Материалы и методы. Аллельный полиморфизм генов системы биотрансформации ксенобиотиков исследовался молекулярно-
генетическим методом, исследование активности фермента GST, продукта гена GST  проводилось биохимическим методом.
Результаты. Изучение аллельного полиморфизма генов системы биотрансформации ксенобиотиков  и активности фермента GST, 
продукта гена GST необычайно важно, особенно при экопатологии. Ивано-Франковская область является типичным примером реги-
она с экопатологией у детей, спровоцированной антропогенным  загрязнением окружающей среды. Данный регион – один из деся-
ти, формирующих экологическую ситуацию в Украине впоследствии индустриального и радиологического загрязнения (Галыч, 
Долина, Калуш, Верховина и Снятын – регионы, сравниваемые с экологически чистым регионом, Городенкой).
Нами проведено исследование аллельного полиморфизма генов системы биотрансформации ксенобиотиков  и активности фермен-
та GST, продукта гена GST  у 262 детей с экопатологией: 210 из экологически неблагоприятных регионов и 52 детей из экологически 
чистого региона. Возраст детей 3-18 лет, 48,0% мальчиков и  52,0% девочек.  
У детей из экологически неблагоприятных регионов (ЕНРб, ЕНРд, ЕНРк, ЕНРв, ЕНРс) и с экологически чистого региона мы исследова-
ли частоту GSTT1 0/0 генотипа, GSTM1 0/0 генотипа, GSTT1 0/0 + GSTM1 0/0 генотипа, GSTT1 AB генотипа, GSTM1 AB генотипа и 
GSTT1 AB + GSTM1 AB генотипа. Также мы определяли возрастание или снижение активности фермента GST, продукта гена GST у 
исследованных детей, в зависимости от генетической предрасположенности к развитию экопатологии.
Выводы. Изучение аллельного полиморфизма генов системы биотрансформации ксенобиотиков  и активности фермента GST, про-
дукта гена GST у детей с экопатологией является необычайно важным для выявления склонности  к  экозависимым заболеваниям 
щитовидной железы, костной системы и органов мочевыделительной системы в условиях загрязненной окружающей среды и служит 
высокоинформативним генетическим маркером индивидуальной чувствительности организма к антропогенному загрязнению.
Ключевые слова: дети, экопатология, молекулярно-генетическая диагностика.
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Оскільки існує генетичний поліморфізм популяції 
людей в їх реакції на дію біологічних та екологічних фак-
торів довкілля, то й існує генетичний контроль біотранс-
формації в організмі людини всіх хімічних сполук [1].  
Більшість ксенобіотиків, що попадають в організм, не 
мають прямого біологічного впливу, але насамперед під-
лягають різноманітним перетворенням, так званій біо-
трансформації [2].  

Система захисту організму від ксенобіотиків включає 
активацію (фаза-1), детоксикацію (фаза-2) та виведення 
(фаза-3). Саме генетично запрограмована система біо-
трансформації, деградації та виведення ксенобіотиків 
робить унікальним кожного індивідуума у відношенні 
його адаптаційних властивостей, тобто стійкості або чут-
ливості до ушкоджуючих зовнішніх факторів. Причиною 
генетичних та фенотипових відмінностей «екогенетич-
них реакцій» є поліморфізм відповідних генів, генів 
«зовнішнього середовища» [3].

До генів детоксикації фази-2 відноситься суперсімей-
ство глутатіонтрансфераз GSTM [4]. Ферменти 2-ї фази 
біотрансформації, головним призначення якої є нейтра-
лізація (дезактивація, детоксикація) гідрофільних та часто 
токсичних продуктів фази 1 за допомогою різних гідро-
лаз та трансфераз, наявні у всіх клітинах [5]. Вони функці-
онують при будь яких шляхах поступлення ксенобіотиків, 
здійснюють або завершують детоксикацію, а інколи 
виправляють помилки першої фази. У цій фазі приймають 
участь глутатіонтрансферази, глюкуронілтрансферази, 
сульфотрансферази, ацетилтрансферази, метилтрансфе-
рази, які перетворюють токсичні проміжні продукти 
метаболізму фази-1 в полярні, водорозчинні, нетоксичні 
сполуки, що підлягають виведенню з організму [6]. Під 
час 2-ї фази відбуваються ферментативні реакції 
кон’югації гідрофільних метаболітів, що утворились в 1-ій 
фазі, а також – екзогенних електрофільних сполук з утво-
ренням нетоксичних продуктів, що легко виводяться з 
організму [7]. Детоксикація при допомозі глутатіону віді-
грає ключову роль у забезпеченні резистентності клітин 
до перекисного окислення ліпідів, вільних радикалів, 
алкілуванні білків та у попередженні поломок ДHК [8]. 
Крім того, GSTM належить важлива роль внутріклітинних 
переносників білірубінів, гормонів, а також у біосинтезі 
деяких фізіологічно активних речовин. GST присутні в 
найрізноманітніших тканинах і виявляють виражену між-
тканинну різницю у відношенні різноманітних класів GST. 
Особливо висока їх концентрація в печінці, плаценті, 
легенях, головному мозку, нирках, кишківнику [9].

Дослідження міжіндивідуальних особливостей 
аллельних варіантів генів «зовнішнього середовища» і 
біомеханізмів адаптації організму до факторів довкілля 
відносяться до найважливіших в екогенетиці. 
Розповсюдженість методів екогенетики створила 
реальні передумови для розвитку предиктивної (про-
філактичної, превентивної) медицини [10].

Підсумовуючи, слід сказати, що ефективність детокси-
кації ксенобіотиків в організмі залежить від функціо-
нальної повноцінності ферментних систем, що відпові-
дають за їх біотрансформацію. Продукція цих ферментів 
кодується відповідними генами. Наявність у генотипі 
певних алелів може спричиняти зниження активності 
ферменту, що робить носіїв таких алелів більш чутливи-
ми до несприятливого екзогенного впливу [11]. Іншою 
причиною зниження ферментативної активності може 
виступати безпосередній вплив ксенобіотиків на фер-
ментні системи, що відповідають за їх метаболізацію. 
Відомо, що самі токсичні компоненти і забруднювачі 
оточуючого середовища можуть виступати в якості 
потужних індукторів чи інгібіторів цих ферментів і зміню-
вати тим самим швидкість біотрансформації ендо-  і  
екзогенних хімічних сполук і захисний потенціал клітини 
в цілому [12, 13].

Прикладом такого регіону із забрудненням оточуючо-
го середовища та поширеною екопатологією серед 
дітей, спричиненою антропогенним забрудненням 
довкілля є Івано-Франківська область, що однією з деся-
ти (після Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської), 
формує екологічну обстановку в цілому по Україні [14]. 
Екологічна ситуація в області є наслідком багаторічного 
накопичення забруднюючих речовин, особливо небез-
печних твердих відходів промисловості. До території з 
найбільш складною екологічною ситуацією в області 
належить Галицький район, де функціонує Бурштинська 
ТЕС (екологічно несприятливий регіон – ЕНРб), Калуський 
– з потужним хімічним та гірничовидобувним виробниц-
твом (ЕНРк) та Долинський район з нафтопромислами і 
нафтопереробним заводом (ЕНРд). Окрім Галицького, 
Калуського та Долинського району, екологічно неспри-
ятливим вважається і Снятинський район (ЕНРс), який 
відноситься до зони посиленого радіаційного контролю 
[15]. Крім дітей із вищеперечислених районів, нами 
обстежувалися і діти з ендемічного району Івано-
Франківської області – м. Верховини (ЕНРв). Групою 
контролю слугували діти із екологічно чистого регіону 
(ЕЧР) – м. Городенка Івано-Франківської області.

Матеріал та методи. Проводили молекулярно-гене-
тичне дослідження алельного поліморфізму генів GSTM1 
і GSTT1 (глутатіон-S-трансферази), що приймають участь 
в Фазі 2 біотрансформації ксенобіотиків за допомогою 
мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції [16].

Матеріалом для дослідження слугувала ДНК, виділена 
із лейкоцитів периферійної крові дітей. Виділення та 
очистку ДНК із лейкоцитів периферійної крові проводи-
ли набором «GenePak DNA PCR test» (ООО «Лаборатория 
ИзоГен», м. Москва, РФ).

ПЛР проводили в автоматичному режимі на термоцик-
лері «Терцик» («ДНК-технології», Росія), використовува-
ли олігонуклеотидні праймери («Fermentas», Вільнюс, 
Литва), набір реагентів для ампліфікації GenePak® PCR 
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Core (ООО «Лаборатория ИзоГен», м. Москва, РФ), що 
являє собою ліофілізовані сухі суміші, які містять інгібо-
вану для «гарячого старту» Tag ДНК полімеразу, дезок-
синуклеозидтрифосфати і хлорид магнію з кінцевими 
концентраціями, відповідно, 1u, 200 мкм і 2,5 мм, а також 
оптимізовану буферну систему. Аналіз продуктів ПЛР 
проводили шляхом електрофорезу у 2% агарозному 
гелі. Електрофорез проводили протягом 30-40 хвилин 
при напрузі 100V та сканували електрофореграму на 
ультрафіолетовому транс ілюмінаторі.

Визначали активність ферменту глутатіонтрансфе-
рази в крові, що приймає участь в Фазі 2 біотрансфор-
мації ксенобіотиків за методом Mannervіck B., 
Danіelson U.H. [17]. Принцип методу  полягає в тому, 
що глутатіон-S-трансфераза (GST) каталізує реакцію 
кон’югації глутатіону з 1-хлор-2,4-динітробензолом 
(CDNB)-(субстрат) шляхом приєднання тіолової групи 
до глутатіону: GSН + СDNB GS – DNB Conjugate + HCL. 
Для цього до попередньо лізованих еритроцитів 
додавали виготовлену суміш, що складалась з суб-
страту 1 –Chloro-2,4-Dіnіtrobenzene (СDNB), відновле-
ної форми глутатіону і буферу Дюльбекко. Вимірювали 
початкову оптичну густину Е0 при λ=340 нм. Подальші 
вимірювання проводили протягом 5 хвилин з інтер-
валом 30 секунд. Величину активності ферменту 
обчислювали за формулою з урахуванням коефіцієн-
ту екстинкції для кон’югату СDNB при 340 нм, фактору 
розведення та проміжних результатів вимірювання 
екстинкції.

 Згідно до вимог комітету з біоетики «Про проведення 
лабораторних досліджень біологічного матеріалу» від 
батьків кожної дитини отримана письмова згода на  
обстеження їх дітей.

Статистичну обробку клінічних та лабораторних даних 
здійснювали за загальноприйнятою методикою із засто-
суванням персонального комп’ютера в пакеті програм 
«Statіstіca 7» та Mіcrosoft Excel – 2007 [18].

Результати. Клінічно обстежено 210 дітей віком від 3-х 
до 18 років, які від народження проживали в містах 
Верховина, Бурштин, Долина, Калуш і Снятин, в екологіч-
но несприятливих регіонах за вмістом в грунті і воді 
генотоксичних чинників – солей важких металів та радіо-
активних середників, а також із нестачою  в грунті і воді 
природного  йоду та 52 дитини контрольної групи того ж  
віку з екологічно чистого регіону (м. Городенка). Назви 
регіонів – відповілно ЕНРв, ЕНРб, ЕНРд, ЕНРк, ЕНРс та ЕЧР.

ЕНРв – Верховинський район, ендемічний за зобом, 
регіон із зниженим вмістом  йоду в грунті, питній  воді та 
повітрі.

ЕНРб – Галицький район, де розташована Бурштинська 
електростанція, відповідно атмосфера забруднена вики-
дами (сірчистий ангідрид (59,3% до загального обсягу 
викидів, або 107,4 тис. т), вуглеводні без легких органіч-
них сполук (9%, або 16,4 тис. т), оксиди азоту (7,4 % або 

13,5 тис. т). Серед викидів твердих речовин (38,5 тис. т) 
найбільше золи сланцевої (37,3 тис. т, або 96,8 % твердих 
викидів).

ЕНРд – Долинський район, регіон, забруднений про-
дуктами нафтохімічної промисловості, що потрапляють 
у питну воду (щільність викидів складає 28,1 т на 1 км2 
або 167 кг на одну особу).

ЕНРк – Калуський район, регіон забруднений продук-
тами діяльності  хімічного комбінату ЗАТ «Лукор», який 
виробляє бензол, етилен, поліетилен, пропілен, хлорві-
ніл, каустичну соду та ін. (щільність викидів складає 170,0 
тис. т на 1 км2 або 100,4 кг на одну особу).

ЕНРс – Снятинський район, зона радіаційного контро-
лю після аварії ЧАЕС (щільність забруднення території 
радіонуклідами складає за цезієм – 4,60 Кі/км2 та за 
стронцієм – 0,31 Кі/км2).

ЕЧР –  Городенківський район, умовно екологічно чис-
тий регіон.

З метою аналізу особливостей розподілу алелей гену 
GSTM1 та GSTT1 нами обстежено 38 дітей із регіону з 
переважно хімічним типом забруднення (ЕНРб), 30 дітей 
із зони радіаційного контролю після Чорнобильської 
аварії (ЕНРс), 29 дітей з регіону, ендемічному за зобом 
(ЕНРв), 53 дитини із регіону, забрудненого продуктами 
нафтопереробки (ЕНРд) та 60 дітей із регіону з високим 
рівнем атмосферного забруднення (ЕНРк). Отримані дані 
порівнювали з розподілом алелей генів GSTM1 та GSTT1 
у 52 дітей із екологічно чистого району (ЕЧР), що прожи-
вають в м. Городенка. Розподіл обстежених дітей за віком 
та статтю представлений у табл. 1. Всі дослідні групи 
дітей мало відрізнялись між собою як за віком, так і за 
статтю: обстежено практично однакову кількість дітей 
7-12 років та 13-16 років, дітей 1-6 рр. було найменше в 
ЕНРк та ЕЧР,  а в групі ЕНРв основну масу дітей (63%) скла-
дали діти від 7 до 12 років, в усіх групах, за винятком ЕЧР, 
переважали дівчата.  Дані в табл. 1. 

Примітки: *- вірогідна різниця показника між двома групами 
дітей з ЕНР з різним характером забруднення;
 р < 0,001
** - вірогідна різниця показника між даними дітей з забруднено-
го району та контрольної групи з ЕЧР; р1 < 0,001

Таблиця 1
Розподіл обстежених дітей із регіонів з різними шляхами 
поступлення ксенобіотиків у порівнянні з даними дітей з 
умовно екологічно чистого району за віком і статтю 

Групи
дітей

Кіль-
кість:

n

Вік в роках: Стать:

1-6 7-12 13-16 хлопці дівчата

n % n % n % n % n %

ЕНРб 38 4 12** 16 42** 18 46** 13 36** 25 64**

ЕНРс 30 3 10** 14 48** 13 42** 8 24** 22 74**

ЕНРв 29 4 14** 18 63 7 23 14 48 15 52

ЕНРд 53 5 9,3** 31 58,4 17 32 22 41,5 31 58,4

ЕНРк 60 3 5,0 36 60 21 35 29 48 31 52

ЕЧР 52 2 3,7 36 69,3 14 27 27 52 25 48
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Визначали частоту алелів GSTM1 0/0 та GSTT1 0/0, при 
яких не виробляється один із ферментів (глютатіон-S-
трансфераза), що забезпечують детоксикацію ксенобіо-
тиків, в підгрупах із різною важкістю екопатологічних 
проявів. Дані подані в табл. 2.                                                                              

Примітки: *- вірогідна різниця показника між групами дітей з 
ЕНР з різними шляхами поступлення ксенобіотиків в організм; р 
< 0,01
** - вірогідна різниця показника між даними дітей з забруднених 
районів та контрольної групи з ЕЧР; р1 < 0,01       

У 21% дітей із ЕНРб з переважно хімічним типом 
забруднення виявлено алель GSTT1 0/0, алель GSTM1 0/0 
– у майже половини обстежених. Поєднання обох 
«нульових» алелей зареєстровано в 11% випадків. В 
групі дітей із ЕНРс алель GSTT1 0/0 виявлено у третини 
дітей, GSTM1 0/0 – більш, як у половини, а поєднання 
GSTM1 0/0 + GSTT1 0/0 – у 23% обстежених. В ЕНРв часто-
ти реєстрації алелей GSTM1 0/0 та GSTT1 0/0 були одна-
ковими – 31% обстежених, а їх поєднання виявили у 10% 
випадків (таблиця 2). В групі ЕНРд (забруднення води 
нафтопродуктами) алель GSTT1 0/0 та GSTM1 0/0 зареє-
стровано у близько третини обстежених – 28% та 34% 
відповідно, а поєднання несприятливих алелів – у 7,5%. 
У 27% дітей групи ЕНРк (високий рівень атмосферного 
забруднення) виявлено алель GSTT1 0/0, алель GSTM1 
0/0 – у більш, як половини обстежених (53%). Поєднання 
обох «нульових» алелів зареєстровано в 17% випадків. 

В екологічно чистому регіоні (ЕЧР, Городенківський 
район) алель GSTT1 0/0 виявлено у 24,5%, GSTM1 0/0 – у 
43% обстежених, а їх поєднання встановлено у 17% 
випадків.

Виявлено статистично достовірну відмінність у частоті 
реєстрації алелей GSTM1 0/0 в групах дітей, що прожива-
ли в екологічно забруднених регіонах у порівнянні з 
екологічно чистим регіоном, причому у дітей з ЕНРс та 
ЕНРк нульовий алель гену GSTM1 зустрічався значно 
частіше (табл. 2). 

Не виявлено статистично достовірних відмінностей у 
частоті реєстрації алелів GSTT1 0/0, та GSTM1 0/0 або їх 
поєднання в групах дітей, що проживали в ЕЧР та ЕНРк. 
Проте виявлена достовірна різниця у частоті реєстрації 

алелів GSTM1 0/0 та  поєднання GSTT1 0/0 + GSTM1 0/0 в 
групах дітей, що проживають в ЕНРд та в ЕЧР,  причому у 
дітей із забрудненого регіону частота нульових алелів 
була менше (табл. 2). 

Комбінація двох нульових алелей GSTM1 0/0 та GSTT1 
0/0 зустрічалась у генотипі дітей з ЕНРс достовірно часті-
ше, ніж у дітей з інших ЕНР та з ЕЧР, що, ймовірно, і пояс-
нює більшу уразливість цих дітей до дії негативних чинни-
ків довкілля та більш яскраву клінічну картину екопатоло-
гії у дітей при дії радіологічного навантаження (табл. 2).

Проаналізовано частоту ураження щитовидної залози, 
нирок та емалі зубів у дітей із ЕНРб (з переважно хіміч-
ним типом забруднення, зумовленим викидами в атмос-
феру Бурштинської електростанції), ЕНРс – зони радіа-
ційного    контролю та ЕНРв (ендемічного за зобом) в 
залежності від особливостей GST-генотипу. Дані подані в 
табл. 3. 

Примітка: *- вірогідна різниця показника між двома групами 
дітей з ЕНР з різним характером забруднення; р < 0,001

Таблиця 2
Особливості розподілу алелів генів GSTT1та GSTM1 в групах 
дітей з екологічно несприятливих регіонів в порівнянні з 
екологічно чистим  

Групи дітей Відсоток реєстрації алелів в групах дітей, %

GSTT1 0/0 
генотип

GSTM1 0/0 
генотип

GSTT1 0/0 + GSTM1 0/0
 генотип

ЕНРб, n=38           21           45             31**

ЕНРс, n=30           33*,**           53*,**           23*,**

ЕНРв, n=29           31           31**           10

ЕНРд, n=53           28           34**           7*

ЕНРк, n=60           27           53*,**           17

ЕЧР, n=52           24           43           17

Генотип в групах 
дітей

Зоб І-ІІ ст. Патологія 
нирок

Гіпоплазія 
емалі зубів

n % n % n %

            ЕНРб

         ЕНРб, n = 38 24 63 11 30 7 19

GSTT1 AB (N), n = 
31

20 65* 11 36 5 16

GSTT1 0/0, n = 7 4 57 0 0 2 29

GSTМ1 AB (N), n = 
20

12 60* 7 35 3 15

GSTМ1 0/0, n = 18 12 67* 4 22 4 22

GSTМ1 AB + GSTТ1 
AB, n = 15

11 73* 7 47* 3 20

GSTМ1 0/0 + 
GSTТ1 0/0, n = 4

0 0 0 0 2 0,50

                 ЕНРс

         ЕНРс, n = 30 23 77 15 50* 14 47*

GSTT1 AB, n = 20 15 75* 10 50* 11 55*

GSTT1 0/0, n = 10 8 80* 5 50* 3 33

GSTМ1 AB, n = 14 11 78* 7 50* 8 57*

GSTМ1 0/0, n = 16 12 75* 8 50 7 44*

GSTМ1 AB + GSTТ1 
AB, n = 11

8 72* 4 36* 7 64*

GSTМ1 0/0 + 
GSTТ1 0/0, n = 7

5 71* 3 43 3 43

                ЕНРв

        ЕНРв, n = 29 14 48 9 31 4 14

GSTT1 AB, n = 20 8 40 6 30 3 15

GSTT1 0/0, n = 9 5 55 3 33 0 0

GSTМ1 AB, n = 20 10 50 4 20 3 15

GSTМ1 0/0, n = 9 4 44 4 44 1 11

GSTМ1 AB + GSTТ1 
AB, n = 14

7 50 4 29 2 14

GSTМ1 0/0 + 
GSTТ1 0/0, n = 3

2 66 2 66 0 0

Таблиця 3
 Частота клінічних ознак в групах дітей із екологічно 
несприятливих регіонів в залежності від їх GST-генотипу
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ПЕДІАТРІЯ

Виділяли підгрупи дітей в залежності від наявності чи 
відсутності у них алелей, що забезпечують продукцію 
функціонально повноцінного ферменту глутатіонтранс-
ферази, який відповідає за процеси детоксикації у Фазі 2 
біотрансформації ксенобіотиків. 

Аналіз отриманих даних не виявив статистично 
достовірних закономірностей зростання частоти ура-
ження щитовидної залози, нирок чи емалі зубів серед 
носіїв алелей GSTT1 0/0, GSTM1 0/0 або їх поєднання в 
групах дітей із забруднених регіонів (р за χ2 >0,05). 
Виявлено статистично достовірну відмінність у частоті 
реєстрації алелей GSTM1 0/0 в групах дітей із ЕНРс та 
ЕНРк: нульовий алель гену GSTM1 зустрічався значно 
частіше, ніж в групі дітей з ЕНРв. Комбінація двох нульо-
вих алелей GSTM1 0/0 та GSTT1 0/0 зустрічалась у гено-
типі дітей з ЕНРс достовірно частіше, ніж у дітей з інших 
ЕНР та  пояснює більшу уразливість цих дітей до дії 
негативних чинників довкілля та більш яскраву клінічну 
картину екопатології у дітей при дії радіологічного 
навантаження.

Для визначення активності ферменту глутатіонтранс-
ферази в сироватці крові проведено обстеження 38 
дітей із регіону з хімічним типом забруднення (ЕНРб), у 
31 дитини із зони радіаційного контролю (ЕНРс), у 30 
дітей із регіону, ендемічному за зобом (ЕНРв), у 53 дітей 
із регіону з підвищеними концентраціями нафтопро-
дуктів у питній воді (ЕНРд), у  62 дітей із регіону з техно-
генним забрудненням атмосфери (ЕНРк) та у 61 дитини 
контрольної групи (ЕЧР), м. Городенка. Дані наведені в 
табл. 4.

Примітки: *- вірогідна різниця показника між двома групами 
дітей з ЕНР з різним характером забруднення; р < 0,001
** - вірогідна різниця показника між даними дітей з забруднених 
районів та контрольної групи з ЕЧР; р1 < 0,001

Активність GST за середніми значеннями у дітей із 
ЕНРб  була достовірно нижчою, ніж в усіх групах дітей із 
ЕНР (табл. 4) і дорівнювала 0,65±0,04 U/ml проти 1,98±0,15 
U/ml в групі контролю, р<0,001;

Активність GST за середніми значеннями в групі ЕНРс 
та ЕНРв була дещо нижчою, ніж  у дітей із ЕЧР. В ЕНРс  
1,33±0,15 U/ml проти 1,98±0,15 U/ml, р<0,01 та в ЕНРв  
1,33±0,15 U/ml проти   1,98±0,15 U/ml, р<0,01.

Активність GST за середніми значеннями в дослідних 
групах ЕНРд (забруднення питної води) та ЕНРк (перева-

жаюче хімічне забруднення атмосфери) виявилась 
достовірно вищою від контролю (табл. 4) і дорівнювали 
4,64±0,35 U/ml проти 1,98±0,15 U/ml, р<0,001 та 2,80±0,18 
U/ml проти 1,98±0,15 U/ml, р<0,001; 

Проаналізовано біохімічну активність ферменту глу-
татіонтрансферази в залежності від особливостей гено-
типу. Для цього порівнювали активність GST в підгру-
пах дітей із забруднених регіонів, розподілених в 
залежності від наявності «нульових» алелей GSTT1 0/0 
та GSTM1 0/0 або їх поєднання у генотипі дитини. Дані  
наведені в табл. 5.                                                                                                                                

Примітки: *- вірогідна різниця показника між двома групами 
дітей з ЕНР з різним характером забруднення; 
р < 0,001 ** - вірогідна різниця показника між даними дітей з 
забруднених районів та контрольної групи з ЕЧР; р1 < 0,001

Аналіз активності ферменту глутатіонтрансферази в 
залежності від розподілу алелей генів, що його кодують, 
в групах дітей із забруднених регіонів та ЕЧР виявив 
наступні закономірності: в контрольній групі (ЕЧР), в 
групі ЕНРв, ЕНРд та ЕНРк  активність ферменту в підгру-
пах дітей – носіїв «нульових алелів»  GSTT1 0/0, GSTM1 
0/0 та поєднання GSTT1 0/0 + GSTM1 0/0 була достовірно 
нижчою, ніж в підгрупах носіїв генотипів GSTT1 АВ, 
GSTМ1 АВ, GSTT1 AB + GSTM1 AB, адже саме алелі цих 
генотипів забезпечують продукцію функціонально 
повноцінного ферменту. В групах ЕНРб та ЕНРс цього не 
спостерігалось – не виявлено достовірних відмінностей 
в активності ферменту в залежності від особливостей 
генотипу (табл. 5).

В групі дітей, що постійно проживає в умовах інтенсив-
ного хімічного забруднення повітря (ЕНРб), у мешканців 
ЕНРс із зони радіаційного контролю та в групі дітей із 
ендемічного регіону (ЕНРв) активність GST достовірно 
відрізнялась у бік зниження, порівняно з дітьми  із групи 

Таблиця 4
Активність глутатіонтрансферази в групах дітей із екологічно 
несприятливих регіонів 

Таблиця 5
 Аналіз активності глутатіонтрансферази у дітей із екологічно 
несприятливих регіонів в залежності від особливостей 
генотипу

Групи дітей 
Активність GST (U/ml) в підгрупах дітей, М ± м

Активність GST ,U/ml                   
%

ЕНРб, n=38             0,65 ± 0,04 87**,*
ЕНРс, n=30             1,33± 0,15 48**,*
ЕНРв, n=29             1,67± 0,14 26
ЕНРд, n=53            4,64 ± 0,35 87**,*   
ЕНРк, n=60             2,80± 0,18 48**,*
ЕЧР, n=52             1,98± 0,15 26

Групи       
дітей

Активність GST (U/ml) в залежності від генотипу, М ± м

GSTT1 
0/0 

гено-
тип

GSTT1 
АВ 

гено-
тип

Досто-
вір-

ність 
різни-

ці, р

GSTM1 
0/0 

гено-
тип

GSTМ1 
АВ 

гено-
тип

Досто-
вір-

ність 
різни-

ці, р

GSTT1 
0/0+ 

GSTM1 
0/0 

генотип

GSTT1 
AB+ 

GSTM1 
AB 

гено-
тип

Досто-
вір-

ність 
різни-

ці, р

ЕНРб,
n=38

0,66±
0,10*,**

 0,65± 
0,04*,**

>0,05 0,75± 
0,08*,**

0,59± 
0,04*

>0,05 0,80± 
0,23*,**

0,60± 
0,04*,**

>0,05

ЕНРс,
n=31

 1,38± 
0,32*

 1,39± 
0,17*

>0,05 1,46± 
0,23*

1,30± 
0,21*

>0,05 1,25± 
0,29*

1,20± 
0,15*

>0,05

ЕНРв,
n=30

 0,94± 
0,10*,**

1,85± 
0,18*

<0,01 0,98± 
0,11*,**

1,89± 
0,18*

<0,01 0,94± 
0,22*,**

2,18±
0,16*

<0,01

ЕНРк, 
n=62

1,46± 
0,10*

3,32± 
0,19**

<0,001 2,13± 
0,18*

3,61± 
0,24

<0,001 1,19± 
0,1*

4,08± 
0,22**

<0,001

ЕНРд, 
n=53

4,28± 
0,80*,**

4,78± 
0,40**

>0,05 3,80± 
0,40**

5,06± 
0,50

>0,05 4,27± 
1,30**

5,43± 
0,50**

>0,05

ЕЧР, 
n=61

1,93± 
0,28

2,10± 
0,23

>0,05 1,99± 
0,23

2,11± 
0,26

>0,05 2,06± 
0,40

2,18± 
0,30

>0,05
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контролю (ЕЧР). Найбільш виражену статистичну різни-
цю активності ферменту відмічено в підгрупах носіїв 
генотипів GSTT1 АВ, GSTМ1 АВ та їх поєднання (табл. 5). 
На нашу думку, це може бути результатом виснаження 
біохімічних механізмів продукції GST в умовах масивно-
го хімічного забруднення довкілля та постійної йодної 
недостатності.

Відмічено також, що носії несприятливих (нульових) 
алелів у поєднанні із групи ЕНРк та ЕНРд демонстрували 
достовірно нижчу активність GST, ніж носії комбінації 
GSTT1 АВ + GSTM1 АВ (p<0,01). 

В ЕНРд, де негативний вплив пов’язаний з забруднен-
ням води та грунту продуктами нафтопереробки, спо-
стерігали достовірне підвищення активності GST у всіх 
підгрупах дітей, у тому числі, – і в носіїв «нульових» але-
лів, у порівнянні з контролем. Можливо, в цих дітей про-
дукцію функціонально повноцінного ферменту забезпе-
чували інші алелі генів сімейства GST. Не виключено 
також, що самі ксенобіотики в даному випадку виступа-
ли в ролі індуктора продукції ферменту. У випадку дітей 
із м. Калуш носії «нульових» алелів демонстрували досто-
вірно нижчу активність ферменту, ніж діти з генетични-
ми передумовами до нормальної продукції GST. Це, на 
нашу думку, сприятиме зниженню у них ризику виник-
нення важких форм екопатології.

Аналіз рівня активності GST в залежності від генотипу, 
зокрема наявності, чи відсутності алелів, що забезпечу-
ють продукцію функціонально повноцінного фермента 
(GSTT1 АВ, GSTМ1 АВ), показав наступне: в контрольній 
групі спостерігали наступні відмінності – в підгрупах 
носіїв генотипів GSTT1 АВ, GSTМ1 АВ та їх поєднання біо-
хімічна активність ферменту була дещо вищою. Носії 
«нульових» алелів GSTT1 0/0, GSTM1 0/0 та їх поєднання 
демонстрували знижений рівень активності.

Обговорення. Підсумовуючи наведені дані можна 
виділити спільну тенденцію. Діти з генетичними переду-
мовами до продукції функціонально повноцінного фер-
менту демонстрували зниження його активності в умо-
вах проживання на територіях з ознаками хімічного та 
радіаційного забруднення, а також ендемічної за зобом. 
На нашу думку, це може бути зумовлене виснаженням 
механізмів адаптації в умовах довготривалого впливу 
ксенобіотиків на організм дітей, хоча, не можна виклю-
чити пряму інгібуючу дію комплексу хімічних чинників – 
складових викидів електростації. За середніми значен-
нями активність GST в дослідних групах – ЕНРк (перева-
жаюче хімічне забруднення атмосфери) та ЕНРд (забруд-
нення питної води та грунту) виявилась достовірно 
вищою від контролю, що може свідчити про адекватну, 
позитивну реакцію організму на ксеногенне наванта-
ження. В обох дослідних групах дітей відмічено зростан-
ня частки осіб із підвищеним рівнем активності GST. 
Проаналізовано також активність ферменту з урахуван-
ням генотипу. В групі ЕНРк, із переважно інгаляційним 

поступленням ксенобіотиків хімічної природи, носії але-
лей GSTT1 АВ, GSTМ1 АВ та їх поєднання, що передбача-
ють продукцію повноцінного ферменту, демонстрували 
достовірно вищу активність глутатіонтрансферази у 
порівнянні з носіями «нульових» алелей. Це може сприя-
ти зниженню у них ризику виникнення важких форм 
екологічно детермінованих захворювань. В групі ЕНРд 
активність ферменту була достовірно вищою від показ-
ників контролю навіть у підгрупах носіїв так званих 
«нульових» алелей. В цьому випадку, на нашу думку, про-
дукція ферменту відбувалась за рахунок інших фракцій, 
за продукцію яких відповідають інші гени багаточисель-
ного сімейства GST. З іншого боку відомо, що деякі чин-
ники при поступленні в організм людини здатні модифі-
кувати активність ферментів, як в бік пригнічення, так і 
зростання активності.  Тому, не можна відкидати і можли-
вість модифікуючої дії ксенобіотиків.

На нашу думку, підвищення активності глутатіонтранс-
ферази в крові дітей із забруднених регіонів є позитив-
ною, адекватною реакцією організму на ксеногенне 
навантаження.

Певну роль у впливі на ферментні системи може віді-
гравати і шлях поступлення ксенобіотиків в організм. 
Згідно наших спостережень, в групі дітей із регіону, 
забрудненого продуктами нафтопереробки, де ксенобі-
отики потрапляли в організм дітей переважно через 
шлунково-кишковий тракт – із їжею та питною водою, 
спостерігали більш високі рівні активності GST та АДГ, 
ніж у групі з переважно інгаляційним шляхом поступлен-
ня. На нашу думку, дослідження рівнів активності фер-
ментів GST та АДГ можуть бути використаними для про-
гнозування виникнення захворювань, пов’язаних з еко-
патогенними впливами.

Вивчення алельного поліморфізму генів системи біо-
трансформації ксенобіотиків та біохімічної активності 
фермента  глютатіон-S-ансферази, продукції гена GSTM у 
дітей із екологічно несприятливих регіонів  є надзвичай-
но важливим  для виявлення схильності до екопатології, 
зокрема до захворювань щитовидної залози,  кісткової 
системи та органів сечовивідної системи в умовах 
забрудненого довкілля та слугує високоінформативним 
генетичним маркером індивідуальної чутливості орга-
нізму до антропогенного забруднення довкілля.
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