
616.61 

З-26 

Заморський І.І., Зеленюк В.Г. Патогенетичні основи та фармакологічна ефективність 

застосування статинів при гострому пошкодженні нирок: монографія. Чернівці: 

Медуніверситет, 2017. 205 с. 

 

У монографії висвітлені сучасні уявлення та 

результати власних досліджень про перспективи 

удосконалення фармакотерапії гострого 

пошкодження нирок із застосуванням статинів. 

Показано, що статини (на прикладі аторвастатину, 

ловастатину, симвастатину) виявляють 

нефропротекторну дію за різних режимів та часу 

введення на моделях гентаміцинової нефропатії, 

міоглобінуричного, ішемічного та етиленгліколевого 

пошкодження нирок, не викликаючи при цьому 

небажаної міотоксичної дії у встановленій умовно 

терапевтичній дозі. Продемонстровано здатність 

статинів захищати нирки завдяки попередженню 

оксидативного та нітрозативного стресу, 

відновленню фібрино- та протеолітичної активності, 

зменшенню ендогенної інтоксикації та пригніченню 

запальних процесів. Наведені результати 

експериментальних досліджень можна 

рекомендувати як теоретичне обґрунтування для 

подальших клінічних випробувань статинів як нефропротекторних засобів для 

профілактики та лікування гострого пошкодження нирок. Описаний вплив препаратів на 

основні механізми патогенезу гострого пошкодження нирок дозволяє намітити шляхи 

вирішення поставленої проблеми із використанням інших лікарських засобів. 

Для науковців, фармакологів, патофізіологів, фізіологів, нефрологів, урологів, 

реаніматологів, лікарів інших спеціальностей, викладачів та студентів медичних, 

фармацевтичних і біологічних навчальних закладів. 
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