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У монографії висвітлено сучасні уявлення та 

результати власних досліджень щодо 

перспективи удосконалення фармакотерапії 

при гострому пошкодженні нирок різного 

ґенезу шляхом застосування з метою 

нефропротекції органоспецифічних пептидів: 

пептидного комплексу нирок, 

нефроспецифічних синтетичних 

олігопептидів AED і EDL та 

пінеалоспсцифічного пептиду AEDG. На 

моделях рабдоміолітичного, писплатинового, 

гентаміцинового, ішемічно-реперфузійного та 

етиленгліколевого гострого пошкодження 

нирок продемонстровано ренальні ефекти 

досліджених органоспецифічних пептидів 

(пептидного комплексу нирок, пептидів AED, 

EDL та AEDG) із встановленням механізмів впливу на основні патогенетичні 

ланки розвитку патології. Проведено порівняльний аналіз нефропротекторної 

активності та встановлено найефективніші щодо нефропротекції пептиди — 

EDL і AEDG. Наведені результати експериментальних досліджень свідчать 

про фармакологічну ефективність органоспецифічних пептидів, перш за все 

пептидів EDL та AEDG, при гострому пошкодженні нирок різного ґенезу 

завдяки впливу на основні ланки патогенезу, що обґрунтовує перспективність 

подальшого вивчення нефро- та пінеалоспецифічних пептидів з метою 

створення на їх основі лікарських засобів та оптимізації фармакотерапії 

гострого пошкодження нирок. 

Для науковців, фармакологів, патофізіологів, нефрологів, урологів, 

лікарів інших спеціальностей, викладачів та студентів медичних 

фармацевтичних і біологічних навчальних закладів. 
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