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ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ОКИСНЮВАЛЬНОГО
ГОМЕОСТАЗУ В ТИМУСІ ТА СЕЛЕЗІНЦІ РАДІАЦІЙНО УРАЖЕНИХ ЩУРІВ
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науково-практичної конференції

“БІОХІМІЧНІ ОСНОВИ ПАТОГЕНЕЗУ УРАЖЕННЯ
ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ РІЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ ТА СПОСОБИ

ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ”
3–4 листопада 2011 року

м. Тернопіль
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ
ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗА В ТИМУСЕ И СЕЛЕЗЕНКЕ
РАДИАЦИОННО ПОРАЖЕННЫХ КРЫС
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PHARMACOLOGICAL CORRECTION OF OXIDIZING HOMEOSTASIS
VIOLATIONS IN A THYMUS AND SPLEEN OF IRRADIATED RATS
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РОЛЬ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ В ПОРУШЕННІ ЕНЕРГОПРОДУКУЮЧИХ
ФУНКЦІЙ МІТОХОНДРІЙ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ
ГІПЕРТЕНЗІЇ
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РОЛЬ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА В НАРУШЕНИИ
ЭНЕРГОПРОДУЦИРУЮЩИХ ФУНКЦИЙ МИТОХОНДРИЙ ГОЛОВНОГО
МОЗГА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ








    
 




THE ROLE OF OXIDATIVE STRESS IN DAMAGE OF ENERGY PRODUCTION
FUNCTIONS OF MITOCHONDRIAS IN THE BRAIN AT ARTERIAL
HYPERTENSION
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ПОРУШЕННЯ ОКСИДАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗУ В ГОЛОВНОМУ МОЗКУ
НОВОНАРОДЖЕНИХ, ЗУМОВЛЕНЕ ПРЕНАТАЛЬНОЮ АЛКОГОЛІЗАЦІЄЮ:
ЕФЕКТИ ЦЕРЕБРОКУРИНУ І ТІОЦЕТАМУ
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НАРУШЕНИЕ ОКСИДАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗА В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ
НОВОРОЖДЕННЫХ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ ПРЕНАТАЛЬНОЙ
АЛКОГОЛИЗАЦИЕЙ: ЭФФЕКТЫ ЦЕРЕБРОКУРИНА И ТИОЦЕТАМА



















VIOLATION OF OXIDATIVE HOMEOSTASIS IN THE BRAIN OF NEWBORNS
DUE TO PRENATAL ALCOHOL ABUSE: EFFECTS OF CEREBROCURIN
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ВПЛИВ СЕЛЕКТИВНИХ МОДУЛЯТОРІВ ЕСТРОГЕНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ
НА СИСТЕМУ ГЛУТАТІОНУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ІШЕМІЇ
ГОЛОВНОГО МОЗКУ
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ВЛИЯНИЕ СЕЛЕКТИВНЫХ МОДУЛЯТОРОВ ЭСТРОГЕНОВЫХ
РЕЦЕПТОРОВ НА СИСТЕМУ ГЛУТАТИОНА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА















INFLUENCE OF THE SELECTIVE MODULATORS OF THE ESTROGEN
RECEPTORS ON THE GLUTATION SYSTEM AT EXPERIMENTAL
BRAIN ISCHEMIA
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АНАЛІЗ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ КИСЛОТНОГО ГЕМОЛІЗУ ЕРИТРОЦИТІВ
ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ТА
ВВЕДЕННЯ ПРЕПАРАТУ ГАЛЕГИ ЛІКАРСЬКОЇ (GALEGA OFFICINALIS L.)
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КИСЛОТНОГО ГЕМОЛИЗА
ЭРИТРОЦИТОВ КРЫС В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
САХАРНОГО ДИАБЕТА И ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА ГАЛЕГИ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ (GALEGA OFFICINALIS L.)
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ANALYSIS OF ERYTHROCYTES ACID HEMOLYSIS CHANGES UNDER
THE EXPERIMENTAL DIABETES MELLITUS AND ADMISSION OF GALEGA
OFFICINALIS L. MEDICINE
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СТАН ФАКТОРІВ МІСЦЕВОГО ЗАПАЛЕННЯ ПРИ ТЯЖКІЙ
БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ
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СОСТОЯНИЕ ФАКТОРОВ МЕСТНОГО ВОСПАЛЕНИЯ
ПРИ ТЯЖЕЛОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ












STATE OF FACTORS OF LOCAL INFLAMMATION AT SEVERE
BRONCHIAL ASTHMA
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ВПЛИВ АГМАТИНУ НА СИСТЕМУ L-АРГІНІН/NO В ЛЕЙКОЦИТАХ
ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
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ВЛИЯНИЕ АГМАТИНА НА СИСТЕМУ L-АРГИНИН/NO В ЛЕЙКОЦИТАХ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
САХАРНОГО ДИАБЕТА










  




THE EFFECT OF AGMATINE ON L-ARGININE/NO SYSTEM IN PERIPHERAL
BLOOD LEUKOCYTES UNDER EXPERIMENTAL DIABETES MELLITUS
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СТАН КАСПАЗНОГО КАСКАДУ В КЛІТИНАХ СЕЛЕЗІНКИ ЩУРІВ
ЗА РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНОГО АПОПТОЗУ
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СОСТОЯНИЕ КАСПАЗНОГО КАСКАДА В КЛЕТКАХ СЕЛЕЗЁНКИ
КРЫС ПРИ РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННОМ АПОПТОЗЕ












STATE OF CASPASE CASCADE IN RAT SPLEEN CELLS AT
RADIATION-INDUCED APOPTOSIS
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ЕФЕКТ СПОЖИВАННЯ ЧЕРВОНОГО ВИНОГРАДНОГО ВИНА НА СТАН
АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ КРОВІ ЩУРІВ ЗА ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ
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ЭФФЕКТ УПОТРЕБЛЕНИЯ КРАСНОГО ВИНОГРАДНОГО ВИНА НА СОСТОЯ-
НИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ КРОВИ КРЫС ПРИ ДЕЙСТВИИ
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ









 




EFFECT OF CONSUMPTION OF RED WINE ON BLOOD ANTIOXIDANT
DEFENCE SYSTEM UNDER IONIZING RADIATION
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЧНОГО МАТРИКСУ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ
У ЩУРІВ-САМЦІВ ЗА УМОВ ЕМОЦІЙНОГО СТРЕСУ НА ФОНІ
НЕДОСТАТНОСТІ ГОНАД ТА ЇЇ КОРЕКЦІЇ СТАТЕВИМИ ГОРМОНАМИ
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЧЕСКОГО МАТРИКСА БЕДРЕННОЙ КОСТИ
У КРЫС-САМЦОВ В УСЛОВИЯХ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА
НА ФОНЕ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ГОНАД И ЕЕ КОРРЕКЦИИ ПОЛОВЫМИ
ГОРМОНАМИ














CHARACTERISTIC OF ORGANIC MATRIX OF FEMORAL BONE IN MALE
RATS UNDER CONDITIONS OF EMOTIONAL STRESS AGAINST THE
BACKGROUND OF GONAD DEFICIENCY AND ITS CORRECTION BY SEX
HORMONES
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ВПЛИВ ТЕСТОСТЕРОНУ ТА ПРОГЕСТЕРОНУ НА ВМІСТ СА2+

В АЦИНАРНИХ КЛІТИНАХ ЗОВНІШНЬООРБІТАЛЬНОЇ СЛІЗНОЇ
ЗАЛОЗИ ЩУРІВ
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ВЛИЯНИЕ ТЕСТОСТЕРОНА И ПРОГЕСТЕРОНА НА СОДЕРЖАНИЕ СА2+

В АЦИНАРНЫХ КЛЕТКАХ ВНЕГЛАЗНИЧНОЙ СЛЕЗНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРЫС














TESTOSTERONE AND PROGESTERONE EFFECT ON CA2+ CONTENT IN ACINAR
EXORBITAL LACRIMAL GLAND CELLS OF RATS
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ЕКСПОНУВАННЯ ФІБРОНЕКТИНУ ТА АЛЬФА-1-КИСЛОГО
ГЛІКОПРОТЕЇНУ НА ПОВЕРХНІ ЛЕЙКОЦИТІВ КРОВІ У ХВОРИХ
НА ГОСТРИЙ ЛЕЙКОЗ
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ЭКСПОНИРОВАНИЕ ФИБРОНЕКТИНА И АЛЬФА-1-КИСЛОГО
ГЛИКОПРОТЕИНА НА ПОВЕРХНОСТИ ЛЕЙКОЦИТОВ КРОВИ
У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ЛЕЙКОЗОМ
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EXPONATION OF FIBRONECTIN AND ALPHA-1-ACID GLYCOPROTEIN ON THE
SURFACE OF LEUKOCYTES OF BLOOD IN PATIENTS WITH ACUTE LEUKEMIA
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УЧАСТЬ JNK-КІНАЗИ В ГЕНЕРАЦІЇ НІТРОГЕН ОКСИДУ В УМОВАХ
МОДЕЛЮВАННЯ КАРБОНІЛЬНОГО СТРЕСУ В ЩУРІВ
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УЧАСТИЕ JNK-КИНАЗЫ В ГЕНЕРАЦИИ ОКСИДА АЗОТА В УСЛОВИЯХ
МОДЕЛИРОВАННЯ КАРБОНИЛЬНОГО СТРЕССА У КРЫС
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PARTICIPATION OF JNK-KINASE IN THE GENERATION OF NITROGEN OXIDE
IN THE CONDITIONS OF MODELING OF CARBONYL STRESS IN RATS
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ВПЛИВ РЕКОМБІНАНТНОЇ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ
НА ПАТОГЕНЕТИЧНІ ЛАНКИ УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ ТА НИРОК
ПРИ ГОСТРОМУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ПЕРИТОНІТІ
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ВЛИЯНИЕ РЕКОМБИНАНТНОЙ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ
НА ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЗВЕНЬЯ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ И ПОЧЕК
ПРИ ОСТРОМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПЕРИТОНИТЕ














INFLUENCE OF SUPEROXYDE DISMUTASE ON PATHOGENETIC LINKS LIVER
AND KIDNEY LESION AT ACUTE EXPERIMENTAL PERITONITIS
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ПОКАЗНИКИ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ЩУРІВ, УРАЖЕНИХ
ТЕТРАХЛОРМЕТАНОМ, ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСТРАКТУ
З ЛИСТЯ ШОВКОВИЦІ
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ПОКАЗАТЕЛИ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ КРЫС,
ПОРАЖЕННЫХ ТЕТРАХЛОРМЕТАНОМ, ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭКСТРАКТА С ЛИСТЬЕВ ШЕЛКОВИЦЫ
















INDICATORS OF THE RATS ANTIОXIDANT SYSTEM, AFFECTED
BY CARBON TETRACHLORIDE, AFTER THE APLICATION
OF THE MULBERRY LEAVES EXTRACT
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ ЕНДОГЕННОЇ
ІНТОКСИКАЦІЇ У ЩУРІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП ЗА УМОВ
ПОЄДНАНОГО ВПЛИВУ СПОЛУК ШЕСТИВАЛЕНТНОГО ХРОМУ
ТА ТУБЕРКУЛОСТАТИКІВ
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНДОГЕННОЙ
ИНТОКСИКАЦИИ В КРЫС РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
В УСЛОВИЯХ COЧЕТАННОГО ВЛИЯНИЯ СОЕДИНЕНИЙ
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ROLE OF SEX FACTORS IN HYDROGEN SULFIDE PRODUCTION
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У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ
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ПРИМЕНЕНИЕ ИОНОВ СА+2 ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФОТОДИНАМИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА В МИКРОБНЫХ КЛЕТКАХ








  






APPLICATION OF IONS OF Ca+2 FOR CORRECTION OF PHOTODYNAMIC
EFFECT IN MICROBAL CELLS
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ L-АРГІНІНУ НА ОКСИДАТИВНІ ПРОЦЕСИ,
ВМІСТ ОКСИДУ АЗОТУ ТА ФАКТОРИ ІМУННОГО ЗАХИСТУ В КРОВІ
ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КОЛІТУ







        
 

  
 
    
  



  
   
  
  



 
  


   
 


   


  


   
   
  
    
  
    

 
 
    


   
  








   
  
   

     

      
  β 
 

   




 

  







98

М
А
Т
Е
Р
ІА
Л
И
К
О
Н
Ф
Е
Р
Е
Н
Ц
ІЇ

Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011

 



    


    

    
  
 



    



 
   



  
  




   β   
 
    β


 


  
   
    


 β    
  




      

   
   
·   
·   


   
   
β   

 

 
     
   



  


   β 
    


   




 

 
 


 


    




 




     


     

    
    
 

    




99

М
А
Т
Е
Р
ІА
Л
И
К
О
Н
Ф
Е
Р
Е
Н
Ц
ІЇ

Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011

   



     





   









     

  




 



   
   





ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ L-АРГИНИНА НА ОКСИДАТИВНЫЕ
ПРОЦЕССЫ, СОДЕРЖАНИЕ ОКСИДА АЗОТА И ФАКТОРЫ ИММУННОЙ
ЗАЩИТЫ В КРОВИ КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ КОЛИТЕ










       
  




THE EVALUATION OF THE INFLUENCE OF L-ARGININE ON OXIDATIVE
PROCESSES, NITRIC OXIDE CONTENT AND FACTORS OF IMMUNE DEFENSE
IN BLOOD OF THE RATS UNDER CONDITIONS OF EXPERIMENTAL COLITIS
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ВЛИЯНИЕ СОЛЕЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ
ПЕСТИЦИДОВ НА ОБМЕН БЕЛКОВ В ПОРАЖЕННЫХ БЕЛЫХ КРЫС













EFFECT OF HEAVY METAL SALTS AND PHOSPHORORGANIC PESTICIDES
ON THE PROTEINS METABOLISM IN AFFECTED WHITE RATS
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ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В ЕРИТРОЦИТАХ
ЩУРІВ ЗА УМОВ ХРОНІЧНОГО ВПЛИВУ ХЛОРПІРИФОСУ
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ
В ЭРИТРОЦИТАХ КРЫС В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ
ХЛОРПИРИФОСА










  




SOME PARAMETERS OF ANTIOXIDANT SYSTEM IN ERYTHROCYTES
OF RATS UNDER THE CHRONIC INFLUENCE OF CHLORPYRIFOS
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СТАН ГЛУТАТІОНОВОЇ ЛАНКИ ТІОЛ-ДИСУЛЬФІДНОЇ СИСТЕМИ
ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ З ГОСТРОЮ ЦЕРЕБРАЛЬНОЮ ІШЕМІЄЮ:
АНТИОКСИДАНТНІ ЕФЕКТИ БАГАТОРАЗОВИХ ІН’ЄКЦІЙ HSP70
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СОСТОЯНИЕ ГЛУТАТИОНОВОГО ЗВЕНА ТИОЛ-ДИСУЛЬФИДНОЙ СИСТЕ-
МЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС С ОСТРОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИЕЙ:
АНТИОКСИДАНТНЫЕ ЭФФЕКТЫ МНОГОРАЗОВЫХ ИНЪЕКЦИЙ HSP70










     





THE STATE OF GLUTATHIONE LINK OF BRAIN THIOL-DISULFIDE SYSTEM
OF RATS WITH ACUTE CEREBRAL ISCHEMIA: ANTIOXIDANT EFFECTS
OF REPEATED HSP70 INJECTIONS
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ХАРАКТЕРИСТИКА БІОХІМІЧНИХ МАРКЕРІВ РЕЗОРБЦІЇ КІСТКОВОЇ
ТКАНИНИ У ЖІНОК ІЗ ЛЕЙОМІОМОЮ МАТКИ
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ХАРАКТЕРИСТИКА БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ РЕЗОРБЦИИ
КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН С ЛЕЙОМИОМОЙ МАТКИ













CHARACTERISTIC OF BIOCHEMICAL MARKERS OF BONE RESORPTION
IN WOMEN WITH UTERINE MYOMA
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЛІПІДНОГО СКЛАДУ ПЛАЗМАТИЧНИХ
МЕМБРАН КЛІТИН СЛИЗОВИХ ШЛУНКА І ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ
ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ МОДЕЛЯХ ВИРАЗКИ
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛИПИДНОГО СОСТАВА ПЛАЗМАТИЧЕСКИХ
МЕМБРАН КЛЕТОК СЛИЗИСТЫХ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ
КИШКИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МОДЕЛЯХ ЯЗВЫ







  




THE COMPARATIVE ANALYSIS OF PLASMA MEMBRANES LIPIDS
OF GASTRIC AND DUODENAL MUCOSA CELLS AT THE MODELING
OF EXPERIMENTAL ULCERS
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ВПЛИВ ОЛІЇ АМАРАНТУ НА СТАН СИСТЕМИ L-АРГІНІН/NO-СИНТАЗИ/NO
В ТОВСТІЙ КИШЦІ ПРИ ВИРАЗКОВОМУ КОЛІТІ
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ВЛИЯНИЕ АМАРАНТОВОГО МАСЛА НА СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
L-АРГИНИН/NO-СИНТАЗЫ/NO В ТОЛСТОЙ КИШКЕ ПРИ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ










    
 




THE INFLUENCE OF AMARANTH OIL ON THE STATUS OF L-ARGININE/NO-
SYNTHASES/NO SYSTEM IN LARGE INTESTINE AT ULCERATIVE COLITIS
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МОДЕЛЮВАННЯ АКТИВНОСТІ NO-СИНТАЗ ТА ОКСИДАТИВНИХ
ПРОЦЕСІВ У ПІДШЛУНКОВІЙ ЗАЛОЗІ ЗА УМОВ
СТРЕПТОЗОТОЦИНІНДУКОВАНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АКТИВНОСТИ NO-СИНТАЗ И ОКСИДАТИВНЫХ
ПРОЦЕССОВ В ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ В УСЛОВИЯХ
СТРЕПТОЗОТОЦИНИНДУЦИРОВАННОГО ДИАБЕТА











     




123

М
А
Т
Е
Р
ІА
Л
И
К
О
Н
Ф
Е
Р
Е
Н
Ц
ІЇ

Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011




MODELING OF NOS ACTIVITY AND OXIDATIVE PROCESSES IN THE
PANCREATIC TISSUE UNDER CONDITIONS OF DIABETES MELLITUS
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ВПЛИВ ТРИВАЛОЇ ГІПОАЦИДНОСТІ НА СТРУКТУРНО-
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ГЕПАТОЦИТІВ ЩУРІВ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ
МУЛЬТИПРОБІОТИКОМ “СИМБІТЕР®”
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ГИПОАЦИДНОСТИ НА СТРУКТУРНО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ГЕПАТОЦИТОВ КРЫС
И ЕГО КОРРЕКЦИЯ МУЛЬТИПРОБИОТИКОМ “СИМБИТЕР®”













EFFECT OF LONG-TERM HYPOACIDITY ON STRUCTURAL AND FUNCTIONAL
STATE OF HEPATOCYTES AND ITS CORRECTION BY MULTIPROBIOTIC
“SYMBITER®”
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРАВЫ ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА
ОБЫКНОВЕННОГО












     





STUDY OF ACHILLEA MILLEFOLIUM HERBS PHENOL COMPOUNDS
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРИФЕРИЧНИХ ЕФЕКТІВ ВАЗОПРЕСИНУ
НА БАЗАЛЬНУ І СТИМУЛЬОВАНУ ГІСТАМІНОМ КИСЛУ ШЛУНКОВУ
СЕКРЕЦІЮ ТА РІВЕНЬ ПЕРОКСИДАЦІЇ ЛІПІДІВ У СЛИЗОВІЙ
ОБОЛОНЦІ ШЛУНКА ЩУРІВ
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ВАЗОПРЕССИНА
НА БАЗАЛЬНУЮ И СТИМУЛИРОВАННУЮ ГИСТАМИНОМ КИСЛУЮ
ЖЕЛУДОЧНУЮ СЕКРЕЦИЮ И УРОВЕНЬ ПЕРОКСИДАЦИИ ЛИПИДОВ
В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ЖЕЛУДКА КРЫС





 















STUDY OF VASOPRESSIN PERIPHERAL EFFECTS ON BASAL
AND STIMULATED BY HISTAMINE GASTRIC ACID SECRETION AND LEVEL
OF LIPID PEROXIDATION IN RATS’ GASTRIC MUCSA
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОСЛЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ















    





PECULIARITIES OF METABOLIC SHIFTS FOLLOWING THE REGIONAL
POLYCHEMOTHERAPY
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ЭФФЕКТЫ ГИДРОГЕН СУЛЬФИДА НАТРИЯ НА ПАРАМЕТРЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И СОКРАТИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ГЛАДКИХ
МЫШЦ TAENIA COLI МОРСКОЙ СВИНКИ
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ЕФЕКТИ ГІДРОГЕН СУЛЬФІДУ НАТРІЮ НА ПАРАМЕТРИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ
І СКОРОЧУВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ГЛАДКИХ М’ЯЗІВ TAENIA COLI
МОРСЬКОЇ СВИНКИ














EFFECTS OF SODIUM HYDROGEN SULPHIDE ON THE PARAMETERS
OF ELECTRIC AND CONTRACT ACTIVITY OF SMOOTH MUSCLES
TAENIA COLI OF GUINEA-PIG
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ПОРУШЕННЯ В СИСТЕМІ ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ
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НАРУШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ












VIOLATION IN HEMOSTASIS SYSTEM IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS
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ПОРУШЕННЯ ІМУННОГО СТАТУСУ В РОБІТНИКІВ ХІМІЧНОГО ЗАВОДУ
ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ВІТАМІННИМ ПРЕПАРАТОМ “ТРІОВІТ”
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НАРУШЕНИЯ ИММУННОГО СТАТУСА У РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКОГО
ЗАВОДА И ИХ КОРРЕКЦИЯ ВИТАМИННЫМ ПРЕПАРАТОМ “ТРИОВИТ”











 







IMMUNE STATE DESORDER IN WORKERS OF CHEMICAL PLANT
AND THEIR CORRECTION BY VITAMIN DRUG “TRIOVIT” 









        
 

 





153

М
А
Т
Е
Р
ІА
Л
И
К
О
Н
Ф
Е
Р
Е
Н
Ц
ІЇ

Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011

УДК 614.4/577
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НА ВМІСТ ПРОЗАПАЛЬНИХ МЕДІАТОРІВ ЦИТОКІНОВОГО ПРОФІЛЮ
(IL-6, IL-8, TNF-a) В ПЛАЗМІ КРОВІ ЩУРІВ НА ПІКУ РОЗВИТКУ
КАРАГІНАНІНДУКОВАНОГО ЗАПАЛЕННЯ
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО УЛЬТРАЗВУКА НА
СОДЕРЖАНИЕ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ МЕДИАТОРОВ ЦИТОКИНОВОГО
ПРОФИЛЯ (IL-6, IL-8, TNF-a) В ПЛАЗМЕ КРОВИ КРЫС НА ПИКЕ РАЗВИТИЯ
КАРРАГИНАНИНДУЦИРОВАННОГО ВОСПАЛЕНИЯ









   
    




INVESTIGATION OF THE EFFECT OF LOW-INTENSITY ULTRASOUND
ON THE CONTENT OF PROINFLAMMATORY MEDIATORS OF CYTOKINE
PROFILE (IL-6, IL-8, TNF-a) IN THE BLOOD PLASMA OF RATS AT THE PEAK
OF CARRAGEENAN - INDUCED INFLAMMATION
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЗМУ ТА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО
СТАНУ ПАРОДОНТА У ХВОРИХ НА ОПІКОВУ ХВОРОБУ
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА И СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ПАРОДОНТА У БОЛЬНЫХ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ












FEATURES OF BONE METABOLISM, STRUCTURAL AND FUNCTIONAL
PERIODONTAL CONDITION IN PATIENTS WITH BURN DISEASE
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ЛІПОФЛАВОНУ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ МЕДИКАМЕНТОЗНИХ
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОГО
ДЕЙСТВИЯ ЛИПОФЛАВОНА В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
МЕДИКАМЕНТОЗНЫХ ГЕПАТИТОВ


















COMPARATIVE EFFICACY OF HEPATOPROTECTIVE ACTION OF LIPOFLAVON
ON EXPERIMENTAL DRUG-INDUCED HEPATITIS
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011




ЕФЕКТИВНІСТЬ ГЕПТРАЛУ ТА ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ
ПРИ ОКСИДАТИВНОМУ СТРЕСІ У ТВАРИН

    




ВІДДАЛЕНІ НАСЛІДКИ СТРЕСУ НА СТАН СПЕРМАТОГЕНЕЗУ ТА ДЕЯКІ
МЕТАБОЛІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДОРОСЛИХ ЩУРІВ-САМЦІВ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011




АКТИВНІСТЬ ПРОТЕОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ЛЕГЕНЯХ ЩУРІВ
В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ




КОРЕКЦІЯ МУЛЬТИПРОБІОТИКОМ ПАТОЛОГІЧНИХ ЗМІН В ОРГАНАХ
ПОРОЖНИНИ РОТА ЗА УМОВ ТРИВАЛОГО ГІПОАЦИДИТЕТУ


    
 
   
  





   
      

 
 
   







   


     

 






  

   
  
 


 
   
  
   

  



 
  
     


 

   
 


  

 
 
    



  
    
  




   


     





   

 


  
 
 




166

М
А
Т
Е
Р
ІА
Л
И
К
О
Н
Ф
Е
Р
Е
Н
Ц
ІЇ

Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011




ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОШУКУ СПОЛУК З
НЕЙРОПРОТЕКТОРНОЮ АКТИВНІСТЮ В РЯДІ ПОХІДНИХ КСАНТИНУ

 
    
   
   
 

    
  









 

 




  
    


 

 
    
    

   

 


 
   

  





 

АТФазна АКТИВНІСТЬ МІОЗИНУ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬ-
НОГО СТАНУ СЕРЦЕВОГО М’ЯЗА ЗА УМОВ НОРМИ ТА ПАТОЛОГІЇ
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ПОКАЗНИКИ ОКИСНОЇ МОДИФІКАЦІЇ БІЛКІВ У НИРКАХ
ПРИ ОПІКОВІЙ ХВОРОБІ


  
 

    



   
 


    
   
   

  
 
   



      

   


     

   
   
   








   


 





ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ УРАЖЕНЬ МІОКАРДА, ВИКЛИКАНИХ
АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011




ВПЛИВ ЕНДОТОКСИКОЗУ НА СТАН НИРОК ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЩУРІВ

  
  
    







  

   
 

     
 
  



  




   
    






     
 
    

  
  
 

   







     



 






ВПЛИВ ПОТЕНЦІЙНОГО ПРОТИІШЕМІЧНОГО ЗАСОБУ ОК-7 НА
ДИНАМІКУ ГАЗОВОГО СКЛАДУ КРОВІ ПРИ ЦЕРЕБРАЛЬНОМУ ІНСУЛЬТІ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011

 


КЛІНІКО-ФАРМАКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
КОМБІНОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ТІОТРИАЗОЛІНУ З КАРВЕДИЛОЛОМ

 



   

  

   



   
   







  



  
   

  
  


  
  

  
  
 

 
  
 

   


  

   
 


 
 
  




РОЛЬ ПРООКСИДАНТА-ВІЛЬНОГО ГЕМУ В МЕХАНІЗМАХ
ГЕПАТОТОКСИЧНОЇ ДІЇ ХЛОРИДІВ КАДМІЮ ТА МЕРКУРІЮ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011




ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ ПРОТЕОЛІЗУ ЗА РІЗНОГО
АЦЕТИЛЯТОРНОГО ФЕНОТИПУ В ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ
АСТМУ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011




ВПЛИВ ТІОТРИАЗОЛІНУ ТА АТОКСИЛУ НА ПОКАЗНИКИ ОКСИДУ
АЗОТУ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ В ПОЄДНАННІ
З ХРОНІЧНИМ НЕКАЛЬКУЛЬОЗНИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011




ВПЛИВ АЦЕТИЛЦИСТЕЇНУ НА ДИНАМІКУ КОМПОНЕНТІВ
АДЕНІЛНУКЛЕОТИДНОЇ СИСТЕМИ НА МОДЕЛІ ЗАКРИТОЇ
ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ

   



   

  
  
  
   
 

 

  


  
    
 











  
  

 
 
 

 




   

  




 





 


ВПЛИВ МУЛЬТИПРОБІОТИКА “СИМБІТЕР® АЦИДОФІЛЬНИЙ”
НА ВМІСТ ПРОДУКТІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ
У СЛИЗОВІЙ ОБОЛОНЦІ ШЛУНКА ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ

    
   

    


   



   

   


 
  





    
  
  









≤

   






  



 



173

М
А
Т
Е
Р
ІА
Л
И
К
О
Н
Ф
Е
Р
Е
Н
Ц
ІЇ

Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011




ВПЛИВ МІГУ-2 НА ХАРАКТЕР ФОРМУВАННЯ ЕНДОТОКСИКОЗУ В ЩУРІВ
ЗА УМОВ ГОСТРОЇ ГІПОКСИЧНОЇ ГІПОКСІЇ НА ТЛІ ГІПЕРТЕРМІЇ


   

  
  



  
  


    

  
   






  
  
  



  




  

   



 



    

  



  





 


СТАН МІСЦЕВИХ МАРКЕРІВ ЗАПАЛЕННЯ У ХВОРИХ
НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011

 





 НОВІ АСПЕКТИ ФАРМАКОДИНАМІКИ НУКЛЕО ЦМФ ФОРТЕ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011




ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ІОННОГО ОБМІНУ В КРОВІ ЩУРІВ
ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КОЛІТУ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ
ЦЕЛЕКОКСИБОМ ТА ІНДОМЕТАЦИНОМ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011

 


ПОХІДНІ КРАУН-ЕФІРІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА БІОЕНЕРГЕТИЧНІ
ПРОЦЕСИ В МІОКАРДІ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011




ФАРМАКОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ
ГОСТРИХ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ У ДІТЕЙ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011

 


РОЛЬ ВАЗОАКТИВНОГО ЦИТОКІНУ ЕНДОТЕЛІНУ-1 У МЕХАНІЗМІ
ПОРУШЕНЬ КРОВОТОКУ В СЛИЗОВІЙ ОБОЛОНЦІ ШЛУНКА ПРИ
ГОСТРОМУ СТРЕСІ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011




ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ТА ЛАБОРАТОРНІ
ПОКАЗНИКИ ХВОРИХ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ ХРЕБТА
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011






ВИКОРИСТАННЯ ДЕЯКИХ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ МЕТАБОЛІЗМУ
ПРОТЕОГЛІКАНІВ КІСТКОВОЇ ТА ХРЯЩОВОЇ ТКАНИН ДЛЯ
ДІАГНОСТИКИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНИХ УРАЖЕНЬ ХРЕБТА
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ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ КАХАЛЯ:
ЧТО ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ИХ РАБОТЫ?
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011

  
   
   
  


   
 
    
   
    
  
 


   
  
    
 

 

    
  

   
    






ВПЛИВ ЕКЗОГЕННОГО МЕЛАТОНІНУ НА СТУПІНЬ
ОКИСНОМОДИФІКОВАНИХ БІЛКІВ У НИРКАХ ЗА УМОВ УВЕДЕННЯ
2,4-ДИНІТРОФЕНОЛУ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011




ДО ПИТАННЯ ПРО ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЯЦІЇ
БРОНХІАЛЬНОЇ ПРОХІДНОСТІ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011




ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ КОМПОЗИЦІЙ
НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЗАСОБІВ З КОФЕЇНОМ НА
АНТИОКСИДАНТНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗМУ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011






ОСОБЛИВОСТІ ФАРМАКОКІНЕТИКИ 5-ФТОРУРАЦИЛУ В ПУХЛИННІЙ
ТКАНИНІ У ПАЦІЄНТІВ З РАКОМ ШЛУНКА
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011




ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МЕТАБОЛІТІВ МОНООКСИДУ НІТРОГЕНУ В
КОНДЕНСАТІ ВИДИХУВАНОГО ПОВІТРЯ У ПІДТВЕРДЖЕННІ ТЯЖКОЇ
БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ШКОЛЯРІВ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011






ЗМІНИ ВМІСТУ МЕТАЛІВ ПЕРЕХІДНОЇ ГРУПИ В СЛИЗОВІЙ ШЛУНКА ЯК
ОДИН З МЕХАНІЗМІВ ПУХЛИННОЇ АГРЕСІЇ

 

    
   


  
   
  
    


 

    

  


 

    

 


  




 
















ВПЛИВ МЕЛАТОНІНУ НА СТАН ДЕЯКИХ ПОКАЗНИКІВ
ПРООКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ЗА УМОВ ГАСТРОПАТІЇ,
ІНДУКОВАНОЇ НЕСТЕРОЇДНИМИ ПРОТИЗАПАЛЬНИМИ ПРЕПАРАТАМИ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011




ОКСАЛАТЗАЛЕЖНА РЕГУЛЯЦІЯ МЕТАБОЛІЗМУ В ТВАРИННОМУ
ОРГАНІЗМІ
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ВПЛИВ [(1-ФЕНІЛ-5-ФОРМІЛ-1H-ІМІДАЗОЛ-4-ІЛ)ТІО]АЦЕТАТУ
МОРФОЛІНІЮ НА АКТИВНІСТЬ ГЛУТАТІОН-S-ТРАНСФЕРАЗИ ПЕЧІНКИ
ЩУРІВ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011




NO-СИНТАЗНА АКТИВНІСТЬ ЛІМФОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ У
ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ ТА АНКІЛОЗИВНИЙ
СПОНДИЛОАРТРИТ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011




СТАН ВМІСТУ ДЕЯКИХ ЦИТОКІНІВ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ,
ПОЄДНАНУ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ
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ВИВЧЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ ЕКСТРАКТУ З ЧОЛОВІЧИХ БРУНЬОК
ОБЛІПИХИ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011






СТРЕСОВІ ЗМІНИ МЕТАБОЛІЗМУ ТРИПТОФАНУ В ЦНС ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ
БІОТЕХНОЛОГІЧНИМ L-ТРИПТОФАНОМ

  



























 
  
  


    



 


      







 


СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПОКРАЩЕННІ ОБМІНУ ЛІПІДІВ У ХВОРИХ НА
ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011






КОРЕКЦІЯ ГЕМОКОАГУЛЯЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ У ЩУРІВ ПРИ ГОСТРОМУ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ПАНКРЕАТИТІ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011




ВИВЧЕННЯ ТОПІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПЕРОКСИДАЦІЇ ЛІПІДІВ ТА
АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ПЕДІАТРИЧНІЙ ПРАКТИЦІ




 


  





 


 


   
  



   
 
  
   

   
 


    
 
 
   




    
  


  





МЕТАБОЛІЧНИЙ ГОМЕОСТАЗ У ДИНАМІЦІ ЛІПОПОЛІСАХАРИДНОГО
ЗАПАЛЕННЯ ТКАНИН ПАРОДОНТА
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011







МОЖЛИВИЙ МЕХАНІЗМ КАРДІОВАСКУЛЯРНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ
ХВОРОБІ ІЦЕНКА–КУШИНГА
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕНТЕРОСОРБЦІЇ ЗА УМОВ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО
УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011







ВПЛИВ АМІЗОНУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ ТА ПОКАЗНИКИ
ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТОКСИЧНИХ
ГЕПАТИТАХ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011




БЛОКАДА СИНТЕЗУ ОКСИДУ АЗОТУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ
ЦИРОЗІ





  


  

 
  


  
   



   



    

  


  



 



   



 




  


 


 


  


 



 
   
 




ПОПЕРЕДЖЕННЯ ГЕПАТОТОКСИЧНОЇ ДІЇ ПАРАЦЕТАМОЛУ
ТІОТРИАЗОЛІНОМ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011




ВПЛИВ ГЛУТАРГІНУ НА РІВЕНЬ С-РЕАКТИВНОГО ПРОТЕЇНУ І ФАКТОРА
НЕКРОЗУ ПУХЛИН-α ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 2-ГО ТИПУ
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ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНОТИПУ ЦИТОХРОМУ-450 2C9 В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011




БІОХІМІЧНІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ
ДИСФУНКЦІЇ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ЛЕГЕНЕВОМУ СЕРЦІ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011




ФАРМАКОКІНЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ КООРДИНАЦІЙНОЇ СПОЛУКИ
ГЕРМАНІЮ З БУРШТИНОВОЮ КИСЛОТОЮ В ГОЛОВНОМУ МОЗКУ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011




ЕФЕКТИ ДІЇ ПРИРОДНИХ АНТИОКСИДАНТІВ НА АКТИВНІСТЬ
АМІНОТРАНСФЕРАЗ У КЛІТИНАХ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА
ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО УЛЬЦЕРОГЕНЕЗУ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011

 


ОЦІНКА АДАПТАЦІЙНОГО РЕЗЕРВУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ
ОРГАНІЗМУ ЗА ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИ
ПОПЕРЕДНЬОМУ ЗАСТОСУВАННІ АДРЕНОБЛОКАТОРА
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011







ВПЛИВ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ЧИННИКІВ НА СТРУКТУРНО-МЕТАБОЛІЧНІ
ПАРАМЕТРИ МІТОХОНДРІЙ ПЕЧІНКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ КОРЕКЦІЇ


   
 
 


  
   

   




  
 








  
 




   
   


    

 

   
 




ВПЛИВ ПОХІДНОГО ПЕПТИДАМІДОБЕНЗОФЕНОНУ НА ФОРМУВАННЯ
ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО ПРОТИСУДОМНОЇ ДІЇ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011




БІОХІМІЧНІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕЗУ МЕТАЛОЕНТЕРОПАТІЙ


   

 

 


 

 

  
 


   




    

  
    
   





     
 







    





    
    

  

   

  

  


     


 

   





ВПЛИВ L-ТИРОКСИНУ НА ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД НИРОК ЩУРІВ
ПІСЛЯ ТИРЕОЇДЕКТОМІЇ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011




ПРОКСИМАЛЬНІ КАНАЛЬЦІ ЯК МІШЕНЬ У ПАТОГЕНЕЗІ
МЕТАЛОНЕФРОПАТІЙ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011

 


ДИCКООРДИНАЦІЯ ОБМІНУ ЖИРНИХ КИСЛОТ У ГОЛОВНОМУ МОЗКУ
БІЛИХ ЩУРІВ ПРИ ГОСТРИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТОКСИКОПАТІЯХ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011




ВПЛИВ ПОХІДНИХ ТІАЗОЛІДИНУ НА ПАРАМЕТРИ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ
СЕРЦЕВОГО РИТМУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН



 

   
     
 


  







  

 

 

  
    


      
   

   
     



   
 


  
   
   

 


 
 








ІНТЕГРАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ ГЕПАТИТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
МІНЕРАЛЬНИХ ЗАСОБІВ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011




ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЕКCТРАКТУ АРТИШОКУ НА СТАН КАЛЬЦІЄВО-
ФОСФОРНОГО ОБМІНУ ЗА УМОВ ДІЇ НІТРИТІВ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011




ВПЛИВ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА ВУГЛЕВОДНИЙ ОБМІН В
ОРГАНІЗМІ ССАВЦІВ

 
 
 



      

   



 

  



 










    




 
   
   






   
 
   


   

   
    


   
    





ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ КАЛЬЦІЮ У ВАГІТНИХ З ПРЕЕКЛАМПСІЄЮ
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ВПЛИВ КАДМІЄВОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ НА БІОЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД
ТКАНИН І ОРГАНІВ ДОСЛІДНИХ ТВАРИН
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011

  


ЗАСТОСУВАННЯ ПЕКТИНІВ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ
СВИНЦЮ В УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011

  


ВИЗНАЧЕННЯ РЕФЕРЕНТНИХ ІНТЕРВАЛІВ ДЛЯ ОЦІНКИ АГРЕГАЦІЇ
ТРОМБОЦИТІВ У ВАГІТНИХ ЖІНОК
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011




ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ ТА СТАН
АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В МІОКАРДІ ЩУРІВ РІЗНОЇ СТАТІ В
ГОСТРИЙ ПЕРІОД НЕКРОТИЧНОГО ПРОЦЕСУ В СЕРЦІ


   
   

  


    
    



 

  

  
  







   
    
     
  
   
 


  

    
 

    
    



 




МІКРОБІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ
ПРИ ГРВІ У ДІТЕЙ
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ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІНГІБІТОРІВ АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮЮЧОГО
ФЕРМЕНТУ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011

  


ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВИХ МЕХАНІЗМІВ ЗНЕБОЛЮВАЛЬНОЇ ДІЇ
СПОЛУКИ ВО-60
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ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ КРІОАКТИВОВАНОГО ПОРОШКУ АРОНІЇ
ЧОРНОПЛІДНОЇ НА СТАН ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМІНУ У ТВАРИН ПРИ
ГІПОКІНЕТИЧНОМУ СТРЕСІ


    
  
     
    



    


   
  
    


 

  


 



    
   

   

 
   
    



    
  


  
  

  
   

  
   





ВМІСТ ІМУНОГЛОБУЛІНУ А В СИРОВАТЦІ КРОВІ ТВАРИН ПРИ
ГОСТРОМУ УРАЖЕННІ ЛЕГЕНЬ У ДИНАМІЦІ
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АРОНІЯ ЧОРНОПЛІДНА ЯК ДЖЕРЕЛО СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ
ГЕПАТОПРОТЕКТОРІВ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011







ОКИСНЮВАЛЬНА МОДИФІКАЦІЯ БІЛКІВ У ЩУРІВ ЗА УМОВИ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГЕПАТОПУЛЬМОНАЛЬНОГО СИНДРОМУ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011






ІМУНОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ОРГАНІЗМІ БІЛИХ ЩУРІВ ПРИ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ПАНКРЕАТИТІ

 
    
    
   
    
 


 
 
  

   
 
 



  

   
 

    



  

  
 



   
 




    
  

   
 




ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРООКСИДАНТНО-
АНТИОКСИДАНТНОГО БАЛАНСУ ТКАНИНИ ПЕЧІНКИ І ЛЕГЕНЬ
В ДИНАМІЦІ ПОЛІТРАВМИ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011




СПЕКТРАЛЬНИЙ СКЛАД ПОЛЯРИЗОВАНОЇ ФЛУОРЕСЦЕНЦІЇ
ПРОБІОТИКІВ ЯК ВИРАЖЕННЯ ЇХ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011




РОЗВИТОК ІМУНОКОМПЛЕКСНИХ ПОРУШЕНЬ У ГОСТРУ ФАЗУ
СТРЕПТОЗОТОЦИНОВОГО ДІАБЕТУ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011


     



РОЛЬ СИСТЕМИ ОКСИДУ АЗОТУ В МЕХАНІЗМАХ УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ
ТА НИРОК ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ПАНКРЕАТИТІ


   
 






    


   

   
      
      
   
 









  
  










    


    

   

    
 

   






    

   

    






   



  


   
 

 
    
     
   
 
    
  

   
   

    

    
   
   




223

М
А
Т
Е
Р
ІА
Л
И
К
О
Н
Ф
Е
Р
Е
Н
Ц
ІЇ

Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011

 


КЛІНІКО-БІОХІМІЧНЕ ТА ІМУНОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
ОСОБЛИВОСТЕЙ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО
ПАРОДОНТИТУ У ХВОРИХ НА ОПІКОВУ ХВОРОБУ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011

 


ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИCНЕННЯ І
АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТКАНИНИ ПЕЧІНКИ В УМОВАХ
ПОЛІТРАВМИ

 
  


 


  


   

    








 

    
  
  
  

    
  





  
  
  
 

   
   
 






ОСОБЛИВОСТІ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ НА ТЛІ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ ТА
ПРИ ВВЕДЕННІ БАД “АЛЬФА+ОМЕГА”
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011




МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ СИНДРОМУ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ
ПРИ ПЕРВИННІЙ ПОДАГРІ



 









  
   


   







 




 



  




   
 

 


  





КОМБІНОВАНА ДІЯ ІОНІВ НАТРІЮ І КАДМІЮ НА ОРГАНІЗМ
ПІДДОСЛІДНИХ ТВАРИН
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011








РОЗВИТОК ПЕРЕДДІАБЕТИЧНОГО СТАНУ НА ФОНІ ВИСОКОКАЛОРІЙНОЇ
ДІЄТИ
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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011




НОВІ МЕТОДИ ВІДБОРУ ТОКСИЧНИХ НАНОЧАСТИНОК ІЗ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИВЧЕННЯ ЇХ
ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ



    
  
 





   




  
   
   


 


  

  
  
    
   

 
    

  

  











СТАН ФЕРМЕНТНОЇ ЛАНКИ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ЗА УМОВ
ГОСТРОГО ОТРУЄННЯ ПАРАЦЕТАМОЛОМ НА ТЛІ ПОПЕРЕДНЬОГО
ВВЕДЕННЯ СУБТОКСИЧНИХ ДОЗ НАТРІЮ НІТРИТУ
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ОСОБЛИВОСТІ БІЛКОВОГО СКЛАДУ ПЛАЗМИ КРОВІ У СТАТЕВОЗРІЛИХ
ЩУРІВ ПРИ УРАЖЕННІ ТОКСИНАМИ БЛІДОЇ ПОГАНКИ
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