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Вступ

Кількість вроджених анома-
лій розвитку сечостатевих ор-
ганів, у тому числі й нирок до-

сягає 10–14 % від загальної
кількості аномалій, що потребує
пошуку нових шляхів профілак-
тики, діагностики та лікування
[1]. Значний відсоток патології

нирки новонароджених зумов-
люється складністю розвитку
сечостатевої системи та багать-
ма факторами, які впливають
на розвиток плода у прена-
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го периода на 1, 3, 7, 11, 14, 21, 30, 45 и 60-е сутки жизни в норме и после внутриплодного
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сы, 2-я — крысы, которым на 18-е сутки внутриплодного развития вводили человеческий гам-
маглобулин (не имеет токсического, пирогенного и адъювантного влияния), 3-я група — контроль-
ная, животным которой на 18-е сутки внутриутробного развития вводили 0,9 % раствор NaCl.

Внутриплодное введение антигена приводит к ряду изменений в почке в сравнении с интакт-
ными животными и крысами, получившими внутриплодно физиологический раствор. Отмечает-
ся меньшая общая площадь мозгового вещества у антиген-премированных крыс. Ускоряются
этапы становления и дифференцировки отделов нефрона. Увеличивается площадь соедини-
тельнотканного компонента во все сроки наблюдения.
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total area of the medulla substance in antigen-treated rats. The stages of formation and differentiation
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тальному періоді [2–6]. Еколо-
гічно дестабілізоване середо-
вище, у якому живе сучасна
людина, ставить перед фунда-
ментальною й прикладною на-
укою конкретні завдання ви-
вчення впливу різних факторів
на організм у процесі його он-
тогенезу.

Сьогодні в літературі описа-
ні функціональні характерис-
тики нирок у різні вікові періо-
ди. Виявлено зв’язки між го-
мологічними органами матері
і дитини. Відповідно до цих да-
них, ураження нирок матері
викликає певну перебудову
регуляції водно-сольового і
кислотно-лужного балансів як
в організмі вагітної, так і в ор-
ганізмі плода. Відповідно до лі-
тературних джерел, на морфо-
генез нирки впливають стеро-
їдні гормони, простагландини
та інші фактори паракринної та
гуморальної регуляції [6]. Особ-
ливу роль у розвитку нирки під
час антенатального періоду та
на ранніх етапах постнаталь-
ного онтогенезу відводять нер-
вовим факторам, які регулю-
ють процеси становлення спе-
цифічних функцій цього орга-
на [7]. Однак маловивченим
залишається питання про ста-
новлення та розвиток структур
мозкової речовини нирки в нор-
мі та після дії на плід факто-
рів антигенної та неантигенної
природи.

Мета дослідження — уста-
новити закономірності будови
мозкової речовини нирок у
постнатальному періоді в нор-
мі та після внутрішньоплодо-
вої дії антигенів.

Матеріали та методи
дослідження

Об’єктами дослідження по-
служили 330 нирок білих щурів
лінії Вістар. Тварин утримува-
ли відповідно до рекомендацій
І. П. Западнюка і співавт. (1983),
Ю. М. Кожем’якіна (2002). В
експерименті використовували
три групи тварин: 1-ша — ін-
тактні щури, 2-га — щури, яким
на 18-ту добу внутрішньоутроб-
ного розвитку вводили люд-

ський гаммаглобулін. Вибір як
антигену гаммаглобуліну пояс-
нюється тим, що він не має ток-
сичного, пірогенного та ад’ю-
вантного впливу. До 3-ї (конт-
рольної) групи включено тва-
рин, яким на 18-ту добу внут-
рішньоутробного розвитку вво-
дили 0,9 % розчин NaCl.

Новонароджених одержува-
ли від щурів із датованим тер-
міном вагітності, установленим
методом піхвового мазка. Тва-
рини народжувалися доноше-
ними, на 21–22-й день після
зачаття, переважно вночі. Внут-
рішньоутробне введення ан-
тигену й фізіологічного розчину
виконувалося при оператив-
ному втручанні за способом, за-
пропонованим М. А. Волоши-
ним (1981). Як і в інтактній гру-
пі тварин, щури народжували-
ся доношеними, у термін, на
21-шу–22-гу добу після зачаття.

Тварин зважували і декапіту-
вали на 1-шу, 3-тю, 7-му, 11-ту,
14-ту, 21-шу, 30-ту, 45-ту і 60-ту
добу. Забій проводили відпо-
відно до вимог «Європейської
конвенції із захисту хребетних
тварин, які використовуються в
експериментальних та інших
наукових цілях» (Страсбург,
18.03.86 р.). Забивали тварин
з 13.00 до 14.00 з урахуванням
циркадних ритмів функціональ-
ної активності різних клітинних
популяцій. Взяття нирок щурів
здійснювали відразу після за-
бою, швидко, мінімально тор-
каючись органа, щоб уникнути
появи артефактів у паренхімі.

Для гістологічного та гісто-
хімічного дослідження нирки
щурів фіксували в рідині Буе-
на, у якій вони перебували про-
тягом 24 год. Шматочки нир-
ки зневоднювали у висхідній
батареї спиртів, починаючи з
40 %. Як проміжне середови-
ще застосовували хлороформ.
Досліджуваний матеріал зали-
вали в суміш парафіну, воску,
каучуку (20 : 1 : 1).

Для оглядового гістологіч-
ного і морфометричного дослі-
дження застосовували забарв-
лення гематоксиліном та еози-
ном.

При збільшенні мікроскопа
(об. 40, ок. 7) вивчали площу,
що займають структурні еле-
менти мозкової речовини нир-
ки: судини, сполучна тканина,
проксимальні та дистальні зви-
висті канальці, відділи петлі Ген-
ле, збиральні канальці. Морфо-
метричний аналіз відділів не-
фрону проводили за допомо-
гою модифікованої сітки Гла-
голєва й окуляра мікрометра
МОВ-1-15х. Морфометричні
показники одержані з викорис-
танням способу кількісного об-
ліку морфологічних структур
С. Б. Стефанова (1988).

Результати досліджень об-
роблені сучасними статистич-
ними методами аналізу на пер-
сональному комп’ютері з вико-
ристанням, у тому числі, ста-
тистичного пакета ліцензійної
програми “STATISTICA® for
Windows 6.0” (StatSoft Inc.,
N AXXR712D833214FAN5). Се-
редні величини порівнювали
за показниками критерію Фіше-
ра — Стьюдента. Відмінності
двох середніх величин вважа-
ли достовірними при р≤0,05.

Результати дослідження
та їх обговорення

Нирки є одним з поліфунк-
ціональних органів, які відпові-
дають за стабілізацію складу
внутрішнього середовища —
гомеостаз. Вони беруть участь
в осмо-, волюмо- й іонній ре-
гуляції, у підтримці кислотно-
основного балансу; здійсню-
ють екскреторну функцію і слу-
жать важливим інкреторним ор-
ганом; не менш значуща і їх ме-
таболічна функція. Ця багато-
гранна діяльність нирки забез-
печується низкою процесів, що
протікають у її паренхімі [7; 8].
Від правильного розвитку й
формування структурних компо-
нентів кіркової та мозкової речо-
вин нирки залежатиме функ-
ціонування й життєздатність ор-
ганізму в цілому, що наглядно
ілюструється за наявності ано-
малій розвитку даного органа
[9–12].

У мозковій речовині пред-
ставлені збиральні звивисті ка-
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нальці, відділи петлі Генле,
дистальні звивисті канальці,
збиральні канальні, судини й
сполучна тканина. Проксималь-
ні звивисті канальці займають
незначну частину від загаль-
ної площі мозкової речовини
(табл. 1). Відділи петлі нефро-
ну на 1-шу добу життя займа-
ють більше 20 % площі порів-
няно з іншими структурами моз-
кової речовини нирки новона-
роджених інтактних щурів. Дис-
тальні звивисті канальці займа-
ють найменшу площу в моз-
ковій речовині інтактних тварин.
Збиральні канальці станов-
лять близько 30 % від загаль-
ного об’єму структур. Судини
майже удвічі частіше трапля-
ються в мозковій речовині нир-
ки щурів, ніж у кірковій речо-

вині. Вони також неповнокров-
ні, містять у просвіті поодино-
кі еритроцити та інші формені
елементи крові. Сполучна тка-
нина становить чверть об’єму
мозкової речовини нирки.

У тварин, яким внутрішньо-
плодово вводили фізіологіч-
ний розчин, площа, яку займа-
ють структури як кіркової, так і
мозкової речовини нирки, прак-
тично не відрізняється від по-
казників, одержаних у інтакт-
них особин. Тому надалі дані,
одержані в експериментальній
групі щурів, порівнюватимуть-
ся тільки з аналогічними дани-
ми в інтактній групі.

У тварин експерименталь-
ної групи на 1-шу добу у моз-
ковій речовині площа, яку за-
ймають проксимальні звивис-

ті канальці, практично не від-
різняється від такої у тварин
1-ї групи. Відділи петлі нефро-
ну і дистальні звивисті каналь-
ці трапляються частіше в екс-
периментальній групі тварин.
Збиральні канальці становлять
п’яту частину від загальної пло-
щі структур мозкової речовини
у тварин, які одержали внут-
рішньоплодово антиген, що
значно менше, ніж у тварин ін-
тактної групи. Судини трапля-
ються частіше, ніж у кірковій
речовині, однак площа, яку во-
ни займають, менша, ніж у но-
вонароджених тварин конт-
рольної групи. Сполучна тка-
нина визначається частіше,
ніж у тварин першої групи.

На 3-тю добу післянаталь-
ного життя мозкова речовина

Примітки.
1. Групи тварин: 1-ша — інтактна; 2-га — експериментальна; 3 — контрольна.
2. * — при порівнянні показників 1-ї групи з 2-ю р≤0,05; ** — при порівнянні показників 3-ї групи з 2-ю р≤0,05.

Таблиця 1
Відносна площа, яку займають структури мозкової речовини нирки щурів, %, М±L

1-ша 1-ша 3,85±0,04 12,31±0,17 10,76±0,08* 3,08±0,08* 29,23±0,21* 15,39±0,13* 25,39±0,13*
2-га 3,08±0,04 12,31±0,13 12,31±0,13 10,77±0,13 20,77±0,17 11,54±0,13 29,23±0,17
3-тя 3,27±0,09 12,50±0,17 11,54±0,09 2,69±0,09** 29,42±0,17** 15,19±0,17** 25,38±0,13**

3-тя 1-ша 5,83±0,09* 14,17±0,18* 11,67±0,14* 7,50±0,09* 27,50±0,23* 9,17±0,09* 24,17±0,23*
2-га 5,18±0,16 10,71±0,12 10,00±0,08 9,46±0,08 21,43±0,16 15,18±0,16 27,68±0,16
3-тя 5,21±0,09 14,58 ±0,18** 12,08 ±0,14** 7,08±0,09** 27,29±0,23** 9,58±0,09** 24,17±0,23**

7-ма 1-ша 5,18±0,08* 15,18±0,21* 13,75±0,21* 7,50±0,12* 28,93±0,21* 5,00±0,08* 24,46±0,28*
2-га 5,83±0,09 16,25±0,18 12,92±0,14 5,83±0,09 27,50±0,23 5,63±0,05 26,04±0,23
3-тя 4,82±0,08** 14,82±0,16** 14,46±0,16** 6,07±0,12 29,29±0,21** 5,18±0,08** 25,36±0,21**

11-та 1-ша 6,15±0,13* 16,92±0,17 11,35±0,21* 4,62±0,09* 29,62±0,26* 11,92±0,13* 19,23±0,17*
2-га 5,63±0,09 16,88±0,23 13,13±0,14 5,00±0,09 27,50±0,23 8,75±0,09 22,92±0,14
3-тя 5,96±0,13** 16,73±0,17 11,92±0,17** 4,62±0,09** 29,42±0,30** 11,54±0,13** 19,81±0,21**

14-та 1-ша 5,00±0,09 16,86±0,14* 16,25±0,18* 7,71±0,09* 30,42±0,23* 6,46±0,09* 17,29±0,18*
2-га 5,00±0,09 15,83±0,14 15,63±0,14 8,75±0,09 28,54±0,18 7,50±0,09 18,75±0,18
3-тя 4,79±0,09 16,88±0,14** 16,04±0,18 7,50±0,09** 30,00±0,18** 6,25±0,09** 18,54±0,23

21-ша 1-ша 4,62±0,09 16,15±0,17 12,50±0,13 4,81±0,09* 25,96±0,17* 14,23±0,09* 21,54±0,21*
2-га 4,79±0,09 15,63±0,18 12,71±0,18 6,86±0,09 23,54±0,23 11,66±0,14 24,79±0,23
3-тя 4,42±0,09** 15,58±0,17 13,27±0,13** 5,00±0,09** 25,96±0,21** 13,65±0,09** 22,12±0,21**

30-та 1-ша 3,08±0,09* 15,19±0,13* 14,04±0,13 5,58±0,13* 27,31±0,21* 8,46±0,13 26,35±0,21
2-га 4,23±0,18 15,96±0,14 13,65±0,14 7,50±0,14 23,27±0,18 8,46±0,09 26,92±0,23
3-тя 2,88±0,09** 14,81±0,13** 14,23±0,13** 5,96±0,13** 27,31±0,21** 8,65±0,13 26,15±0,21**

45-та 1-ша 2,31±0,09* 14,23±0,13 12,89±0,13* 3,27±0,09* 22,89±0,21 14,62±0,13 28,08±0,17*
2-га 3,08±0,09 14,62±0,17 11,54±0,13 4,81±0,09 22,31±0,21 14,81±0,13 28,85±0,21
3-тя 2,12±0,09** 15,19±0,13** 12,50±0,13** 3,85±0,09** 23,08±0,21** 14,81±0,13 28,46±0,26

60-та 1-ша 4,29±0,12* 12,68±0,12 10,89±0,08* 4,29±0,08 25,00±0,21* 17,14±0,16 25,71±0,16*
2-га 4,64±0,12 12,50±0,12 10,54±0,12 4,46±0,08 23,75±0,16 17,32±0,16 26,79±0,21
3-тя 3,93±0,12** 12,86±0,12** 10,71±0,08 4,29±0,08 25,36±0,25** 16,96±0,16 25,89±0,16**

Термін
життя,
доба

Група
тварин

Проксималь-
ні звивисті
канальці

Низхідна
частина

петлі Генле

Висхідна
частина

петлі Генле

Дистальні
звивисті
канальці

Збиральні
канальці

Судини Сполучна
тканина
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в інтактних тварин займає тро-
хи більшу площу, ніж у ново-
народжених щурів. Проксималь-
ні звивисті канальці, відділи
петлі Генле і дистальні звивис-
ті канальці виявляються час-
тіше, ніж у 1-шу добу життя.
Збиральні канальці та судини
займають меншу площу, ніж у
новонароджених тварин. Спо-
лучна тканина трапляється тро-
хи рідше у тварин інтактної гру-
пи. У щурів, яким внутрішньо-
плодово вводили антиген, моз-
кова речовина займає більшу
площу щодо 1-ї доби життя.
Проксимальні звивисті каналь-
ці та відділи петлі нефрону
виявляються рідше в експе-
риментальній групі тварин по-
рівняно з 1-ю групою. Дисталь-
ні звивисті канальці визнача-
ються у більшій кількості, ніж
у тварин інтактної групи (див.
табл. 1). Збиральні канальці
трапляються рідше у тварин,
яким внутрішньоплодово вво-
дили антиген, порівняно з тва-
ринами 1-ї групи. Судини та
сполучна тканина виявляють-
ся частіше в антиген-премійо-
ваних тварин.

На 7-му добу життя мозко-
ва речовина становить майже
30 % від загального об’єму па-
ренхіми нирки в усіх групах
лабораторних тварин. Прокси-
мальні звивисті канальці ви-
являються приблизно з одна-
ковою частотою у тварин усіх
трьох груп, при цьому динамі-
ки з попереднім терміном не
зареєстровано. Низхідна час-
тина петлі нефрону спостеріга-
ється частіше в усіх групах до-
сліджуваних тварин порівняно
з 3-ю добою життя. Однак ви-
значається більша кількість цих
канальців у тварин експери-
ментальної групи у даному тер-
міні спостереження. Висхідна
частина петлі Генле займає біль-
шу площу порівняно з поперед-
нім терміном спостереження в
усіх досліджуваних тварин. В
антиген-премійованих тварин
ця частина петлі нефрону ви-
являється рідше, ніж у тварин
1-ї групи. Дистальні звивисті
канальці займають більшу пло-

щу у тварин інтактної групи по-
рівняно з 3-ю добою життя. У
тварин, яким внутрішньопло-
дово вводили антиген, площа,
що займають дистальні зви-
висті канальці, стає меншою
щодо 3-ї доби життя та порів-
няно з даними, одержаними в
інтактній групі тварин на 7-му
добу життя. Збиральні каналь-
ці трапляються приблизно з
однаковою частотою в усіх гру-
пах досліджуваних тварин. У
щурів інтактної групи динаміка
з попереднім терміном спосте-
реження відсутня, а у тварин
експериментальної групи зби-
ральні канальці займають біль-
шу площу, ніж на 3-тю добу
життя. Просвіти судин мозко-
вої речовини нирки стають тро-
хи ширшими. Площа, яку зай-
мають судини, незначно пре-
валює в антиген-премійованих
тварин. Відзначається змен-
шення цієї площі у трьох гру-
пах лабораторних тварин по-
рівняно з 3-ю добою післяна-
тального життя. Сполучна тка-
нина практично не має динамі-
ки щодо значень, одержаних
на 3-ю добу післянатального
періоду життя в усіх досліджу-
ваних групах тварин. Зберіга-
ється превалювання площі, яку
займає сполучна тканина у тва-
рин експериментальної групи.

На 11-ту добу життя у моз-
ковій речовині проксимальні
звивисті канальці виявляються
частіше у тварин інтактної гру-
пи порівняно з 7-ю добою жит-
тя, а в експериментальній групі
тварин динаміка практично від-
сутня. Відзначається превалю-
вання цього показника у тварин
1-ї групи над таким в антиген-
премійованих щурів. Низхідна
частина петлі Генле займає
більшу площу щодо поперед-
нього терміну спостереження в
усіх групах лабораторних щу-
рів. Висхідний відділ петлі Ген-
ле займає меншу площу у тва-
рин інтактної групи порівняно
з 7-ю добою життя, а у тварин
експериментальної групи ди-
наміка практично відсутня. У
тварин, яким внутрішньопло-
дово вводили антиген, спосте-

рігається превалювання цього
відділу нефрону над таким у
тварин 1-ї групи. Дистальні
звивисті канальці трапляються
рідше в усіх групах лаборатор-
них щурів порівняно з поперед-
нім терміном спостереження,
але відзначається незначне
превалювання цього показни-
ка в антиген-премійованих тва-
рин. Збиральні канальці зай-
мають більшу площу порівня-
но з 7-ю добою життя у тварин
інтактної групи, тимчасом як в
експериментальних щурів ди-
наміка відсутня (див. табл. 1).
Судини займають більшу пло-
щу в усіх трьох групах тварин
щодо семидобових лаборатор-
них щурів, з превалюванням
даного показника в інтактних
щурів. Сполучна тканина у тва-
рин експериментальної групи
виявляється в мозковій речо-
вині нирки частіше, ніж у кон-
тролі.

На 14-ту добу життя у моз-
ковій речовині проксимальні
звивисті канальці трапляються
рідше в усіх групах досліджува-
них тварин порівняно з 14-ю
добою життя. Площа, яку зай-
мають ці канальці, стає при-
близно однаковою у трьох гру-
пах лабораторних щурів. Низ-
хідна частина петлі нефрону
не має динаміки у тварин 1-ї
групи порівняно з 11-ю добою
життя, а в експериментальній
групі спостерігається незначне
зменшення даного показника.
Площа, яку займають каналь-
ці низхідної частини нефрону,
менша у тварин, яким внут-
рішньоплодово вводили анти-
ген, ніж у тварин інтактної гру-
пи. Висхідний відділ петлі Ген-
ле займає більшу площу у
тварин усіх груп порівняно з
попереднім терміном спосте-
реження. Ці канальці зай-
мають більшу площу у тварин
1-ї групи. Дистальні звивисті ка-
нальці частіше виявляються
в усіх досліджуваних тварин
щодо одинадцятидобових щу-
рів. Кількість цих структур у
тварин, яким внутрішньопло-
дово вводили антиген, стано-
вить (8,75±0,09) %, а в інтакт-
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них тварин — (7,71±0,09) %
(р≤0,05). Збиральні канальці
частіше виявляються в усіх до-
сліджуваних лабораторних щу-
рів порівняно з 11-ю добою жит-
тя. Більше цих структур спосте-
рігається в інтактній групі щу-
рів. Судини трапляються рід-
ше порівняно з попереднім
терміном спостереження, в усіх
групах тварин, однак визна-
чаються у більшій кількості в
експериментальній групі щу-
рів і становлять (7,50±0,09) %
(р≤0,05), а в інтактних тварин
— (6,46±0,09) %. Сполучна
тканина займає меншу площу
у тварин усіх груп щодо такої
на 11-ту добу життя. Зберіга-
ється превалювання цього по-
казника в антиген-премійованих
тварин — (18,75±0,18) % по-
рівняно з інтактною групою —
(17,29±0,18) %.

На 21-шу добу післянаталь-
ного життя у мозковій речовині
проксимальні звивисті каналь-
ці розташовуються на межі з
кірковою речовиною і займа-
ють меншу площу в усіх групах
лабораторних щурів, ніж на
14-ту добу. Відзначається при-
близно однакова кількість цих
канальців у тварин усіх груп.
Канальці низхідної частини пет-
лі нефрону практично не ма-
ють динаміки порівняно з по-
переднім терміном спостере-
ження та виявляються майже
з однаковою частотою. Висхід-
ний відділ петлі нефрону трап-
ляється рідше в усіх групах
тварин порівняно з 14-ю добою
життя і приблизно з однаковою
частотою. Дистальні звивисті
канальці виявляються з мен-
шою інтенсивністю в усіх до-
сліджуваних лабораторних щу-
рів порівняно з двотижневими
тваринами, але при цьому збе-
рігається превалювання дано-
го показника в антиген-премі-
йованій групі. Збиральні ка-
нальці виявлено в меншій кіль-
кості в усіх групах тварин, вони
становлять (25,96±0,17) % у ін-
тактних щурів і (23,54±0,23) %
у експериментальних (р≤0,05).
Судини виявляються частіше,
ніж у попередньому терміні спо-

стереження, їхня кількість пе-
реважає в інтактній групі. Спо-
лучна тканина займає в екс-
периментальній групі тварин
(24,79±0,23) % площі порівняно
з інтактною — (21,54±0,21) %.
Площа, яку займає сполучна
тканина, стає більшою в усіх
групах досліджуваних тварин.

На 30-ту добу життя у моз-
ковій речовині проксимальні
звивисті канальці трапляються
рідше, порівняно з поперед-
нім терміном спостереження, у
тварин інтактної групи, тимча-
сом як в експериментальній
групі лабораторних щурів ди-
наміка практично не простежу-
ється. Відзначається прева-
лювання площі, що займають
проксимальні звивисті каналь-
ці у тварин, яким внутрішньо-
плодово вводили антиген, по-
рівняно з такою у 1-й групі щу-
рів. Низхідний відділ петлі Ген-
ле займає меншу площу щодо
показників, одержаних у три-
тижневих щурів інтактної гру-
пи, а в антиген-премійованих
тварин динаміка не просте-
жується. Експериментальні тва-
рини містять більшу кількість
канальців низхідного відділу
петлі нефрону, ніж інтактні
тварини. Висхідний відділ пет-
лі нефрону займає більшу пло-
щу у тварин усіх груп порівня-
но з 21-ю добою життя. Про-
стежується превалювання цьо-
го показника у тварин 1-ї гру-
пи. Дистальні звивисті каналь-
ці частіше виявляються у до-
сліджуваних лабораторних щу-
рів щодо попереднього термі-
ну спостереження, зберігаючи
тенденцію до превалювання у
тварин експериментальної гру-
пи. Збиральні канальці займа-
ють більшу площу порівняно з
21-ю добою у тварин інтактної
групи, а в антиген-премійованих
щурів динаміка не простежу-
ється. Відзначається достовір-
не превалювання даного по-
казника у тварин 1-ї групи. Су-
дини рідше визначаються в
усіх групах щурів порівняно з
21-ю добою життя і становлять
приблизно однакову кількість.
Площа, яку займає сполучна

тканина, зростає порівняно з
попереднім терміном спосте-
реження в усіх лабораторних
щурів. Зберігається невелике
превалювання цього показни-
ка мозкової речовини у тварин,
яким внутрішньоплодово вве-
ли антиген (див. табл. 1).

На 45-ту добу життя у моз-
ковій речовині проксимальні
звивисті канальці займають
меншу площу в усіх лаборатор-
них щурів порівняно з 30-ю
добою. Частіше вони вияв-
ляються у тварин, яким внут-
рішньоплодово ввели антиген.
Низхідні та висхідні відділи пет-
лі Генле займають меншу пло-
щу щодо попереднього тер-
міну спостереження. Низхідні
відділи трапляються приблизно
з однаковою частотою у тва-
рин усіх досліджуваних груп,
а канальці висхідного відділу
виявляються в більшій кіль-
кості у тварин інтактної групи.
Дистальні звивисті канальці пе-
реважають у тварин, яким внут-
рішньоплодово вводили анти-
ген, порівняно з 1-ю групою.
Площа збиральних канальців
стає меншою щодо 30-ї доби
життя в усіх тварин і має при-
близно однакові значення у да-
ний термін спостереження. Су-
дини займають більшу площу
порівняно з попереднім термі-
ном спостереження, і ця пло-
ща має приблизно однакові
значення в усіх групах лабора-
торних щурів. Сполучна ткани-
на частіше виявляється в дослі-
джуваних тварин, як і на 30-ту
добу життя, цей показник є ви-
щим в антиген-премійованих
щурів (див. табл. 1).

У мозковій речовині на
60-ту добу життя проксималь-
ні звивисті канальці займають
приблизно однакову площу,
яка стає більшою щодо попе-
реднього терміну спостере-
ження. Відділи петлі нефрону
трапляються з однаковою час-
тотою в усіх лабораторних щу-
рів, і їхня площа стає трохи мен-
шою порівняно з 45-ю добою
життя. Дистальні звивисті ка-
нальці займають приблизно
однакову площу в усіх групах
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тварин. Збиральні канальці
виявляються частіше у тва-
рин інтактної групи, їхня пло-
ща стає трохи більшою, ніж у
попередньому терміні спосте-
реження, в усіх групах щурів.
Судини мозкової речовини нир-
ки займають більшу площу що-
до даних, одержаних на 45-ту
добу життя, і ця площа при-
близно однакова в усіх групах
лабораторних щурів. Сполучна
тканина представлена в біль-
шому об’ємі у тварин, яким
внутрішньоплодово вводили
антиген, ніж в інтактній групі.

Таким чином, внутрішньо-
плодове введення антигену
приводить до низки змін у нир-
ці порівняно з інтактними тва-
ринами та щурами, що одер-
жали внутрішньоплодово фі-
зіологічний розчин. Відміча-
ється менша загальна площа
мозкової речовини в антиген-
премійованих тварин в усі тер-
міни спостереження. Приско-
рюються етапи становлення та
диференціювання відділів неф-
рону, особливо дистальних ка-
нальців. Зростає площа спо-
лучної тканини в усі терміни
спостереження.
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