
досліджень можуть свідчити про інкрецію фермента в кров внаслідок 
клітинного пошкодження підшлункової залози. Підставою для такого вис
новку є патоморфологічні зміни в препаратах підшлункових залоз тварин, 
що підлягали дії гострого стресу.
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Нам було цікаво виділити комплекс білків Нїр-70 для подальшого 
дослідження ііого взаємодії з комплексом пептидів. Виділення Няр-70 про
водили за методом, який запропонували Н.ибопо, Р.КЛгІуаяІас'а (1993) в 
нашій модифікації, яка полягає в тому, що виділення проводили з тканин 
нирок великої рогатої худоби гомогенізованої в гіпотонічному буфері. Ма
теріал, який не зв’язався на колонці з КопА-сефарозою, діалізували проти 
дистильованої води. Діалізовану фракцію прсципітували сульфатом амонію 
50-70% концентрації, розчиняли в буфері, який містить іони кальцію та 
магнію, і діалізували. Метод дає вихід продукту в необхідній нам концент
рації, задовільної чистоти.
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На даний час запропоновано багато методів виділення високомолску- 
лярноїДНК. Але всі ці методи відрізняються ступенем чистоти та впсоко- 
молекулярністю отриманих препаратів ДНК, що має особливе значення 
для проведення полімеразної ланцюгової реакції.

Нами було проведено порівняння методів хлороформ-фенольної екст
ракції, які запропонували А.В.Мазін із співавт., (1990), та Мах Е.Е. сі аі 
(1992) в нашій модифікації. Модифікація полягає втому, що для виділення 
лейкоцитарної суміші використовується осадження ерітроцитів 1.8% роз
чином декстрану □екзігап-ригшп» ЕІика») з М.м. 110 Кб.
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Проблема терапії пародонту є надзвичайно складною. Розмаїття медика
ментів і способів їх застосування не дають бажаного лікувального ефекту. У
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