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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ма арен о О.В.
ЗМІНИ РУХОВО-ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ПІД ВПЛИВОМ ПОХІДНИХ НОРБОРНЕНУ В УМОВАХ
АД’ЮВАНТНОГО АРТРИТУ
Дніпропетровсь а державна медична а адемія
ЗМІНИ РУХОВО-ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ПІД ВПЛИВОМ ПОХІДНИХ НОРБОРНЕНУ В УМОВАХ АД’ЮВАНТНОГО АРТРИТУ – На основі дослідження фарма оло ічно о вплив похідних норборнен на без мовно орієнт вальн а тивність білих щ рів в мовах е спериментальної патоло ії, а саме ад’ювантно о артрит , ми помітили значне
поліпшення р хово-емоційно о стан . Та , протя ом 12- денно о
прийом дослідж ваних засобів (С-45, С-58 та С-63) порівняно з
відомим НПЗЗ німес лідом ми зареєстр вали підвищення р хової
а тивності порівняно з пі ом захворювання (14 день е сперимент )
та по ращення дослідних здібностей. Емоційний стан під впливом
дослідж ваних засобів поверн вся з тривожно-депресивно о на фоні
пі захворювання до по азни ів вихідно о стан . Та им чином, ми
відмічаємо, що в ряд похідних норборнен можливий пош перспе тивних болезаспо ійливих та протизапальних засобів для виористання в лі ванні захворювань опорно-р хово о апарат запальної природи.
ИЗМЕНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОД
ВЛИЯНИЕМ ПРОИЗВОДНЫХ НОРБОРНЕНА В УСЛОВИЯХ АДЪЮВАНТНОГО АРТРИТА – На основании исследования фарма оло ичес о о
влияния на без словно - ориентировочн ю а тивность производных норборнена белых рыс в словиях э спериментальной патоло ии, а именно, адъвантно о артрита, мы отметили значительное
л чшения дви ательно-эмоционально о стат са. Та на протяжении 12-дневно о приема исслед емых средств (С-45, С-58 и С-63) в
сравнении с известным НПВС нимес лидом, мы заре истрировали
повышение дви ательной а тивности в сравнении с пи ом заболевания (14 день э сперимента) и подъём исследовательс их способностей. Эмоциональное состояние под влиянием исслед емых средств,
верн лось с тревожно-депрессивно о на фоне пи а заболевания
по азателям исходно о ровня. Та им образом, мы отмечаем, что в
ряд производных норборнена возможен поис перспе тивных обезболивающих и противовоспалительных средств для использования
лечения заболеваний опорно-дви ательно о аппарата воспалительной природы.
CHANGES OF THE MOTION-EMOTIONAL STATE UNDER INFLUENCING OF
NORBORNEN DERIVATIVES IN CONDITIONS OF ADJUVANT ARTHRITIS – On the
basis of research of pharmacological influencing of norbornen derivatives on is
absolute - reference activity at white rats in the conditions of experimental
pathology, namely, adjuvant arthritis, we marked considerable improvement
of motion-emotional status. So, during the 12-day reception of the explored
facilities (S-45, S-58 and S-63) by comparison to known NAIDs nimesulid,
we registered the increase of motion activity by comparison to the peak of
disease the (14th day of experiment) and improvement up of researched
capabilities. Emotional state under influencing of the explored facilities, got
back from anxious-depressed on a background of the peak of disease to the
indexes of initial level. Thus, we mark that among norbornen derivatives the
search of perspective anesthetic and anti-inflammatory facilities for the use in
medical treatment of skeletal-motion apparatus of inflammatory nature is
possible.
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ВСТУП Питання омпле сно о лі вання де енеративно-дистрофічних захворювань опорно-р хово о апарат є
надзвичайно а т альним, ос іль и вели а іль ість населення У раїни страждає на з адан патоло ію, а саме, на
остеоартрит 6,4% та ревматоїдний артрит – 2,4% в поп ляції [3]. Найзр чнішою для вивчення протизапальних
властивостей щ рів є модель та звано о ад’ювантно о

артрит , я а вважається найбільш близь ою до ревматоїдно о артрит (РА) людини. Рання фаза РА хара териз ється переважно е с дативними явищами з наявністю випот
с лобах та набря ом періарти лярних т анин, я і
відзначаються збільшенням с лобів, наявністю ш ірної
іперемії, різ ої болючості, що призводить до обмеження
р хливості с лобів. Необхідно відмітити, що однією із основних р п препаратів, що ви ористов ються
омпле сній терапії даної патоло ії, б ли і залишаються нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ). Одна їх застос вання може призводити до розвит
тяж их, а ін оли і
за розливих для життя побічних ефе тів, що обмеж є їх терапевтичні перева и [4, 5]. Та им чином, пош
та вивчення нових перспе тивних засобів з протизапальною та
аналь етичною а тивністю, я і поле ш ють р хов спроможність с лобів, слід вважати обґр нтованим я з теоретичної, та і з пра тичної точ и зор .
Метою проведено о дослідження б ло визначення ст пеня протизапальних властивостей нових засобів серед
похідних норборнен та поліпшення р хової а тивності
щ рів в мовах е спериментально о артрит .
Дослідження проведені на 60 щ рах породи Вістар, масою 170 – 200 , трим ваних стандартних мовах віварію ДДМА, я і вибір ово б ли поділені на 5 р п (1 онтрольна та 4 дослідні). Е спериментальний артрит моделювали з ідно з методичними ре омендаціями щодо
дослідження протизапальних властивостей лі арсь их засобів [2], для цьо о тваринам підш ірно в прав задню
лап , з розрах н 0,1 мл на щ ра, вводили неповний ад’ювант Фрейда (с лад: 1 частина ланолін , 2 частини вазелінової олії та ва цини БЦЖ із розрах н 5 м /мл).
Тест “від рите поле” дозволяє визначити тип дії дослідж ваних засобів [1], а саме похідних норборнен (С-45
86,6 м / , С-58 12,3 м / , С-63 87,0 м / ) порівняно з
німес лідом 80 м / [6, 7] на центральн нервов систем , а та ож з’яс вати хара тер їх вплив на орієнтовнодослідниць
а тивність і емоційн сфер
е спериментальних тварин в мовах ад’ювантно о артрит (АА).
Нами отримані наст пні рез льтати, відображені в табл.
1. Перед форм ванням патоло ічно о стан , а саме - ад’ювантно о артрит , ми реєстр вали особливості поведін ових
реа цій вихідном стані всіх р пах дослідних тварин.
Та , нами по азано, що на почат е сперимент всі тварини б ли досить а тивними, зо рема, іль ість перетн тих
оризонтальних “ вадратів” оливалась від 17,00±3,40 ( р па С-45) до 19,33±3,50 ( р па С-63), підйомів на задні лапи
– від 2,83±1,47 ( р па онтролю (АА без лі вання)) до
7,50±2,58 ( р па С-63). Крім то о на досить висо ом рівні
реєстр вались по азни и дослідниць ої а тивності: іль ість
за лядань “нір ” оливалась від 2,83±1,47 ( р па німес лід ) до 8,50±2,07 ( р па С-58). Емоційно тварини не б ли
стресовані, всі поч вали себе д же спо ійно, іль ість а тів
р мін
оливалась від 1,66±1,21 ( р па онтролю) до
2,33±2,25 ( р па німес лід ), р мін хара териз вався я
спо ійний та нетривалий. Кіль ість а тів дефе ації та ож не
давала підстав вважати, що щ рів щось тривожить - інтервал між р пами оливався від 0,50±0,54 ( р па С-45) до
2,00±1,09 ( р па онтролю).
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Таблиця 1 Вплив дослідж ваних засобів на по азни и поведін ових реа цій

6,50
±1,87
-11,3
291,5

3,33
±1,03
17,6
100,6

4,33
±1,03
-42,2
1212

2,16
±0,98
-28,0
554,5

16,50
±2,58
-14,64
98,0¤

16,50
±1,04
-10,8
98,0¤

2,00
±1,09
20,5

1,83
±0,75
+57,7

3,00
±0,89
28,7

3,16
±0,75
35,6

3,16*
±1,16
-56,8

1,00
±0,89
-64,6
1,00
±1,26
-66,6

6,16
±1,47
-27,5
271,0
1,83*
±0,75
-69,5
45,4
14,66
±2,06
-18,5
75,9¤
2,33
±0,81
+40,3

3,16
±0,75
+58,0

4,33
±1,21
-49,0

0,83*
±0,98
-86,1

0,66*
±0,81
-91,2

7,83
±1,72
+14,6
371,6
4,16
±0,75
-16,8
1160

15,33
±2,16
-9,82
84,0¤

1,50
±0,54
+200

2,66
±1,03
+145,3

4,16
±1,47
-39,1

1,0
±0,89
-80,0

12-денне лі
“стій“ніри”
і”
15
16
0,33
1,66
±0,51
±1,0
-54,6
-88,3

“ вадрати”
14
8,33*
±1,50
-54,1

мовах “ад’ювантно о артрит ” в тесті “від рите поле”

Пі захворювання, 14 день
“стій“нірр болюи”
мін
си
і”
10
11
12
13
0,66
4,00
3,0
2,33
±0,81
±1,26
±0,89
±0,81
-76,6
-22,5
80,7
+16,5

щ рів в

ВІСНИК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2007 № 2

ВІСНИК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2007 № 2

Нами встановлено, що по мірі розвит патоло ічно о
процес р хова а тивність тварин значно обмеж валась,
особливо на 3-4 день захворювання, оли с лоби б ли
виразно іперемійовані та болючі. З ідно з методичними
в азів ами при дося ненні пі
захворювання (14 день
е сперимент ) ми протест вали всі р пи дослідних тварин та отримали наст пні рез льтати.
На 14 день тварин с ттєво знизилась оризонтальна
та, особливо, верти альна а тивність. В цей період тваринам б ло д же важ о переміщатись по заданом простор ,
вони ш тиль али на задні інців и. По азни и оризонтальної а тивності оливалась від 8,16±1,47 ( р па С-63)
до 9,16±1,94 ( р па німес лід ), що нами оцінювалось я
ослаблення р хової а тивності на 57,80% (Р<0,05) та 50,4%
(Р<0,05) відповідно відносно по азни ів почат ово о стан . Крім то о, спостері алось незначна іль ість верти альних стойо від 0,66±0,81 ( р па онтролю та С-63) до
1,00±1,26 ( р па німес лід ), що тра т валось я зниження верти альної а тивності на 76,6% ( онтроль), 91,2% (С63) (Р<0,05) та 66,6% (німес лід ) (Р<0,05) відносно поазни ів вихідно о стан . Дослідниць а а тивність тварин з АА та ож ослабилась порівняно з інта тними
риз нами, від 1,00±0,89 ( р па німес лід ) до 4,33±1,21
( р па С-58), що оцінюється я зниження дослідниць ої
а тивності на 64,6% (Р>0,05) та 49,0% (Р>0,05) відповідно, проте мало хара тер тенденції. Ми вважаємо доцільним відмітити, що це не обов’яз ово пов’язано з емоційною
триво ою, а, ціл ом імовірно, з обмеженням переміщення
тварин по полю.
Одна емоційний стан на фоні по іршення за ально о
стан тварин та ож зазнав змін, що проявлялося змінами
по азни ів а тів р мін та іль ості а тів дефе ації.
Зо рема, нами по азано, що більшість тварин б ла
дещо занепо оєна, що відобразилось в збільшенні іль ості
а тів р мін від 2,66±1,03 ( р па С-45) до 3,16±0,75 ( р па С-58 та німес лід). Крім то о, змінились я існі хара теристи и р мін , він став переривистим та орот очасним. За алом зміни по відношенню до по азни ів вихідно о стан с лали 145,3% (Р>0,05) та 58,0% (Р>0,05), +35,6
(Р>0,05) відповідно для р п С-45 та С-58, німес лід .
Слід відзначити, що збільшилась і іль ість а тів дефеації: найменше підвищення с лало для р п онтролю
+16,5% (Р>0,05), найбільше, +57,7% (Р>0,05), для р пи
німес лід .
Ми помітили, що після за інчення лі вання протя ом
12-днів
тварин р пи онтролю (фізіоло ічний розчин
0,9%) по азни и без мовно-р хової діяльності пра тично
не відрізнялись від відповідних параметрів пі
захворювання (рис.1). До то о ж, дещо знизилась р хова а тивність:
іль ість перетн тих вадратів знизилась на 54,1%
(Р<0,05) порівняно із вихідним станом, тоді я на пі
захворювання (14 день е сперимент ) зниження фі с валось на 49,5% (Р<0,05). Порівняльні зміни відмічались
при аналізі дослідниць ої сфери: іль ість верти альних
стойо знизилась на 88,3% (Р>0,05) (-76,6% (Р>0,05) на
пі захворювання), іль ість за лядань в нір и - на 54,6%
(Р>0,05) (-22,5% (Р>0,05) на пі
захворювання). По азни и емоційно о стан пра тично не змінились: іль ість
а тів р мін
залишилась на попередньом рівні
(збільшення на 80,7% (Р>0,05) відносно по азни ів вихідно о стан ), одна іль ість а тів дефе ації збільшилась
на 41,5% (Р>0,05) на пі
захворювання ці зміни б ли
+16,5% (Р>0,05), проте ці дані б ли не віро ідними відносно вихідно о стан .
У р пі тварин, отрі отрим вали нові похідні норборнен , част ово поліпшився р хово-емоційний стан.
Під впливом 12-денно о застос вання С-45 в дозі 86,6
м /
ми отримали наст пні зміни, отрі відображені
табл. 1. По азни и оризонтальної а тивності пра тично поверн лись до своїх параметрів
вихідном стані,

різниця с ладає на –9,82% (Р>0,05). Та і зміни
відмічаємо при аналізі дослідниць ої ф н ції: іль ість
верти альних стойо поверн лась пра тично до вихідно о стан : 5,00±1,41
вихідном стані та 4,16±0,75
після 12-денно о лі вання, що оцінюється я зниження
верти альної а тивності на –16,8% (Р>0,05). Кіль ість
за лядань
нір и навпа и збільшилася, порівняно з
вихідним станом, від 6,83±1,47 до 7,83±1,72, що оцінюється, я збільшення дослідної а тивності на 14,6%
(Р>0,05). Крім то о, емоційний стан залишається трохи
напр женим, ос іль и іль ість а тів р мін
та
іль ість болюсів збільшенні відносно вихідно о стан
на 109,0% (Р>0,05) та 200,0% (Р>0,05), та цей по азни пра тично не відрізняється від даних на пі
захворювання. Проте, порівняно з онтрольною р пою, після
12-дено о застос вання С-45, іль ість а тів р мін
зменшена на 33,3% (Р>0,05), та іль ість болюсів на
64,66% (Р>0,05).
У р пі тварин, отрі отрим вали протя ом 12-днів С58 в дозі 12,3 м / , отримали с перечливі рез льтати (табл.
1). Та , я що оризонтальна а тивність, порівняно з пі ом
захворювання, значно по ращилась ( іль ість пересі ань
вадратів збільшилась від 8,50±2,16 до 14,66±2,06, що
відповідає ослабленню р хової а тивності на 52,7%
(Р<0,05) та 18,5% (Р>0,05) відповідно), то дослідна а тивність залишилась ще д же зниженою. Кіль ість вертиальних стойо (1,83±0,75) після отримання засоб , порівняно з по азни ами вихідно о стан (6,00±1,54) б ла
знижена на 69,5% (Р>0,05). Ми помітили, що іль ість
за лядань нір и та ож б ла знижена на 27,5% (Р>0,05),
порівняно з параметрами вихідно о стан , але збільшена
відносно по азни ів онтрольної р пи на 271,0% (Р>0,05).
Слід відзначити, що емоційний стан тварин пра тично
поверн вся до вихідно о стан : я що іль ість а тів р мін
вихідном стані с ладала 2,00±0,89, на фоні захворювання вона збільшилась до 3,16±0,75, а після лі вання
знов зменшилась до 2,16±0,75 (+8,0% (Р>0,05) по відношенню до вихідно о стан ). Зо рема, іль ість а тів болюсів після за інчення 12-денно о лі вання ще залишалась трохи збільшеною на +30,1% (Р>0,05). Емоційний стан
за алом, порівняно з онтрольною р пою, можна охара териз вати я спо ійний, іль ість а тів р мін та іль ість
а тів болюсів зменшені на –28,0% (Р>0,05) та –23,6%
(Р>0,05) відповідно.
Та , тварин, отрим застосов вали протя ом 12 днів
нове похідне норборнен С-63 ( дозі 87,0 м / ) по азнии р хово-емоційно о стан пра тично поверн лись до параметрів вихідно о стан (табл. 1). Кіль ість перетн тих
вадратів за 3 хвилини тест вання залишалась дещо зниженою (16,50±2,58), порівняно з вихідними станом
(19,33±3,50), що відповідає зниженню оризонтальної а тивності на –14,64% (Р>0,05), але ці дані невіро ідні та
мають хара тер тенденції. Та і зміни спостері аються при
аналізі дослідної а тивності, та іль ість за лядань нір и,
порівняно з вихідним станом, б ла знижена на –11,3%
(Р>0,05), ці дані та ож не віро ідні та мали хара тер тенденції. Зо рема, емоційний стан можна охара териз вати
я спо ійний, іль ість а тів р мін
після 12–денно о
застос вання с ладала 2,00±0,89, тоді я на час тест вання тварин на почат е сперимент (ВС) цей по азни с ладав 2,33±1,21 (дещо збільшено на 14,6% (Р>0,05)). Проте
привертає ва ще достатньо низь ий по азни вертиальної а тивності: іль ість верти альних стойо на час
останньо о тест вання тварин тесті “від рите поле”, порівняно з вихідним станом, залишилася зниженою на 42,2% (Р>0,05).
У тварин, отрі отрим вали німес лід дозі 80 м / ,
та ож значно поліпшився за альний стан, порівняно з пі ом
захворювання (табл. 1). Кіль ість перетн тих вадратів
збільшилась із 9,16±1,94 до 16,50±1,04, що відповідає ос-
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лабленню р хової а тивності на – 50,4% (Р>0,05) та –
10,8% (Р>0,05) по відношенню до вихідно о стан . Нами
зазначено, що верти альна а тивність змінилась від –
66,6% (Р>0,05) до –28,0% (Р>0,05), порівняно з по азни ами вихідно о стан . Дослідниць а а тивність, навпаи, підвищилась, порівняно з параметрами інта тних тварин: іль ість за лядань
нір и збільшилась на 17,6%
(Р>0,05). Емоційна сфера хара териз ється я спо ійна,
риз нів майже нічо о не тривожило, що проявилось в зниженні а тів р мін з 3,16±0,75 (на пі захворювання) до
2,16±0,75 (після лі вання). Та ож відмічається дещо
збільшена іль ість болюсів, порівняно з по азни ами вихідно о стан на 29,3% (Р>0,05), але ці зміни невіро ідні
та мали хара тер тенденції.
ВИСНОВКИ. 1. Е спериментальний а тоім нний
запальний процес (ад’ювантний артрит)
щ рів ви ли ає зниження р хової здатності, а саме оризонтальної та верти альної а тивності, що проявляється в зниженні іль ості перетн тих вадратів та зниженні
іль ості верти альних стойо в тесті “від рите поле”,
та ож зниж ється дослідниць а ф н ція ( іль ість за -

лядань
нір и) та за альний емоційний стан хара териз ється я тривожний.
2. Під впливом нових похідних норборнен (С-45, С58, С-63), на відмін від німес лід , відмічено значне
поліпшення р хово-емоційно о стан , порівняно з вихідним станом та р пою онтролю (АА без лі вання) після
12-дено о лі вання.
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РОЛЬ ФАКТОРА НЕКРОЗУ ПУХЛИН-АЛЬФА В ПАТОГЕНЕЗІ ТУБУЛОІНТЕРСТИЦІЙНОГО СИНДРОМУ ЗА ХРОНІЧНОГО НЕФРИТУ МАЗУГІ – У
дослідах на 50 білих нелінійних статевозрілих щ рах-самцях із сформованим т б ло-інтерстиційним синдромом на 45 доб хронічно о нефрит Маз і встановлено зростання онцентрації фа тора не роз п хлин-альфа в сироватці рові з 2,34±0,136 п /мл в онтролі до 11,63±0,885
п /мл при нефриті, я ий при цьом не ативно орелює з про симальною реабсорбцією іонів натрію (фа тор не роз п хлин-альфа = 22,36 –
1,56 про симальна реабсорбція іонів натрію; r = - 0,936; n= 15; p < 0,001)
та с проводж ється атрофією анальців нефрона, що пояснюється а тивацією процесів апоптоз за частю дано о фа тора.
РОЛЬ ФАКТОРА НЕКРОЗА ОПУХОЛЕЙ-АЛЬФА В ПАТОГЕНЕЗЕ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНОГО СИНДРОМА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ НЕФРИТЕ МАЗУГИ – В опытах на 50 белых нелинейных половозрелых рысах-самцах
с т б ло-интерстициальным синдромом на 45 с т и хроничес о о нефрита Мас и по азано величение онцентрации фа тора не роза оп холей-альфа в сыворот е рови с 2,34±0,136 п /мл в онтроле до 11,63±0,885
п /мл при нефрите, оторый при этом отрицательно оррелир ет с
про симальной реабсорбцией ионов натрия (фа тор не роза оп холейальфа = 22,36 – 1,56 про симальная реабсорбция ионов натрия; r = 0,936; n= 15; p < 0,001) и сопровождается атрофией анальцев нефрона,
что об словлено а тивацией процессов апоптоза с вовлечением это о фа тора.
ROLE OF TUMOR NECROSIS FACTOR-Б IN PATHOGENESIS OF TUBULOINTERSTITIAL SYNDROME AT CHRONIC MASUGI NEPHRITIS – The increase of
the tumor necrosis factor-б concentration in blood serum has been established
in experiments on 50 albino non-linear sexually matured male rats with
formed tubulo-interstitial syndrome on the 45th day of chronic Masugi nephritis
from 2,34±0,136 pg/ml in control to 11,63±0,885 pg/ml at nephritis which
correlates negatively with proximal reabsorption of sodium ions at that (tumor
necrosis factor-б = 22,36 – 1,56 proximal reabsorption of sodium ions; r = -0,936;
n = 15; p < 0,001) and is accompanied with tubular atrophy of the nephron,
the latter being accounted for the activation of apoptosis processes as a result
of the factor participation.

Ключові слова: нефрит Маз і, т б ло-інтерстиційний синдром,
реабсорбція іонів натрію, фа тор не роз п хлин-альфа, ре ресійний
аналіз.
Ключевые слова: нефрит Маз и, т б ло-интерстициальный синдром, реабсорбция ионов натрия, фа тор не роза оп холей-альфа,
ре рессионный анализ.

Key words: Masugi nephritis, tubulo-interstitial syndrome, reabsorption
of sodium ions, tumor necrosis factor-б, regression analysis.

ВСТУП Зазвичай хронічний нефрит Маз і с проводж ється форм ванням т б ло-інтерстиційно о синдром з атрофією та дистрофією нир ових про симальних анальців та пор шенням оловно о енер озалежно о процес
- реабсорбції іонів натрію [1, 2, 7]. Гальм вання про симальної реабсорбції іонів натрію за цьо о патоло ічно о процес ви ли ає а тивацію ренін-ан іотензинової системи із
реалізацією вазо онстри торно о, ола енстим лювально о
вплив ан іотензин ІІ, що сприяє форм ванню вадно о ола
в механізмах розвит т б ло-інтерстиційно о фіброз [8,
9, 10]. В ш одженні про симально о відділ нефрона та
розвит атрофії нефроцитів певна роль може належати фа тор не роз п хлин-альфа за рах но йо о здатності проявляти цитото сичн дію та стим лювати процеси апоптоз [3, 4, 11]. Та і зміни повинні с проводж ватися хара терними пор шеннями реабсорбції іонів натрію. Це
за ономірно ставить питання про необхідність дослідження ролі фа тора не роз п хлин-альфа в ш одженні анальцево о відділ нефона за хронічно о нефрит Маз і
[5, 6]. Водночас, пато енетичне значення в азанно о чинни а в пор шенні реабсорбції іонів натрію та розвит атрофії про симальних анальців нефрона за хронічно о нефрит Маз і пра тично не досліджено.
Мета дослідження – з’яс вати роль фа тора не роз п хлин-альфа в пор шенні реабсорбції іонів натрію та розвитатрофії про симальних анальців при хронічном нефриті Маз і за мов форм вання т б ло-інтерстиційно о
синдром .
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ. В е спериментах на 50 білихнелінійних щ рах-самцях масою 0,16-0,18
дослідж вали т б ло-інтерстиційний синдром
нир ах, я ий моделювали шляхом дво ратно о (з інтервалом 24 од)
вн трішньоочеревинно о введення ролячої нефрото сичної сироват и в дозі 0,6 мл/ 100 маси тіла з титром проти-
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