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КЛИНИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ  
БИОПТАТОВ ПОЧЕК 

Н.Н. Багрий, В.Я. Каминский, Н.Н. Воронич-Семченко 
Резюме. Современная классификация гломерулонефритов и рекомендации по их лечению базируются на ос-

нове морфологического исследования биоптата почки. Без этих данных невозможна правильная трактовка конкрет-
ной клинической ситуации и выбор адекватной терапии. В работе приведен терминологический глоссарий для кли-
нической интерпретации нефрологами, ревматологами и другими специалистами морфологических заключений 
нефробиоптатов патоморфологов. 
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CLINICAL INTERPRETATION OF MORPHOLOGICAL CHANGES OF RENAL  
TISSUE SAMPLING 

M.M. Bahriy, V.Ya. Kamin’skyi, N.M. Voronych-Semchenko 
Abstract. A modern classification of glomerulonephrites and recommendations for their treatment are based on mor-

phological study of the renal biopsy material. Correct interpretations of a specific clinical situation and a choice of adequate 
therapy are impossible without these data. The paper contains a glossary of terminology for a clinical interpretation by 
nephrologists, rheumatologists and other specialists of morphological conclusions for pathomorpholodists’ nephrobiopsy 
material. 

Key words: kidney biopsy, morphological changes. 
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ПЕПТИДЕРГІЧНА РЕГУЛЯЦІЯ НИРКОВИХ ФУНКЦІЙ 
Науково-дослідний інститут генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики (НДІ ГІОРПФ), Україна 

Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна 

Резюме. Робота присвячена актуальній проблемі дослі-
дження механізмів пептидергічної регуляції функції нирок за 
участю природного пептидного комплексу (ПКН), отрима-
ного із кіркової речовини нирок. Показано, що ПКН володіє 
тканиноспецифічністю, здатністю впливати на функціональ-
ний стан нирок – на процеси фільтрації, реабсорбції та секре-
ції за фізіологічних умов і при модуляції секреції та реабсор-
бції фізіологічно активними речовинами; впливати на стан 
біохімічних реакцій, гемокоагуляцію, біосинтез ДНК. Для 
ПКН визначено взаємодію з клітинами імунної системи – 
здатність модулювати активність лімфоцитів периферичної 
крові (переважно Т-клітин), викликати морфофункціональну 
перебудову в тимусі, відновлювати стан природної імуноло-
гічної толерантності організму лабораторних тварин до сумі-
ші тканинних антигенів, змінювати експресію поверхневих 
антигенних детермінант лімфоцитів та манозомісних мем-

бранних структур, впливати на процеси апоптозу лімфоцитів 
та тимоцитів. Визначено фізіологічну активність ПКН стосо-
вно показників периферичної крові та печінкових функцій. 
Синтезовано та досліджено вплив штучних пептидів-
аналогів ПКН – PEKDLRK, PEKDSRK, PEKDDRL. Резуль-
тати роботи підтверджують існування в нирках локальної 
системи пептидної регуляції, яка реалізується шляхом утво-
рення низькомолекулярних пептидних речовин та впливає на 
фізіологічні процеси не тільки в нирках, але й в інших орга-
нах та системах. Широкий спектр фізіологічної активності 
ПКН та синтетичних пептидів, створених на його основі, 
свідчить про перспективність подальшого їх дослідження з 
метою розробки ефективних лікарських засобів при нирковій 
патології. 

Ключові слова: нирки, фізіологічна регуляція, 
регуляторні пептиди, пептидний комплекс нирок. 
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Вступ. Нирки відносяться до важливих та 
багатофункціональних органів, що регулюють 
гомеостаз та беруть участь у процесах детоксика-
ції організму, виконують екскреторну, іонорегу-
люючу, кислотовидільну функції, підтримують 
сталість внутрішнього середовища шляхом утво-
рення фізіологічно активних речовин, беруть 
участь у процесах проміжного метаболізму. Такий 
широкий спектр функцій, безсумнівно, потребує 
чіткого регуляторного контролю з боку місцевих 
та центральних нейрогуморальних механізмів. 
Особливу увагу привертають механізми пептидер-
гічної регуляції, зокрема, сформульованої Моро-
зовим В.Г. та Хавінсоном В.Х. (1983) концепції 
цитомединової біорегуляції, відповідно до якої 
поліпептидні молекули, які утворюються в орга-
нах та тканинах, – цитомедини здійснюють пере-
дачу інформації, необхідної для нормального фун-
кціонування, розвитку та взаємодії клітинних по-
пуляцій [9]. Сучасні дослідження підтверджують, 
що пептидні речовини залучені в регуляцію прак-
тично будь-якої фізіологічної функції організму. 

Мета дослідження. Дослідження механізмів 
пептидергічної регуляції функції нирок за участю 
тканинних пептидів. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
На базі НДІ ГІОРПФ під керівництвом професо-
ра Кайдашева І.П. за оригінальним методом шля-
хом оцтовокислої екстракції пептидних речовин, 
за наявності двовалентних катіонів, було отрима-
но природний комплекс кіркової речовини нирок 
(ПКН) [1] та досліджені його властивості. Всі 
дослідження узгоджені з комісією з біоетики 
Української медичної стоматологічної академії. 

Отримані пептидні молекули мали молеку-
лярну масу менше 10 кДа, екстракт давав позити-
вну біуретову реакцію, мав спектр поглинання в 
ультафіолетовій ділянці з максимумом  
210-220 нм, характерний для пептидного зв’язку. 

У ПКН визначено тканиноспецифічність, 
здатність впливати на функціональний стан ни-
рок за фізіологічних умов [3]. ПКН за фізіологіч-
них умов і при модуляції процесів секреції та 
реабсорбції фізіологічно активними речовинами 
регулює основні ниркові функції: підсилює клу-
бочкову фільтрацію, проявляє натрійуретичний 
ефект зменшенням реабсорбції іонів натрію на 
рівні проксимального та дистального канальців, 
пригнічує реабсорбцію іонів фосфору і кальцію в 
проксимальному відділі нефрону і підсилює їх 
виведення з організму, підвищує виділення кін-
цевих продуктів обміну з крові (креатиніну, сечо-
вини) та їх екскрецію із сечею, впливає на кана-
льцеву секрецію на рівні дистального звивистого 
канальця [3]. 

ПКН у нирках за фізіологічних умов та при 
розвитку патологічних процесів імунної системи 
здатен впливати на стан біохімічних реакцій, ге-
мокоагуляцію, біосинтез ДНК [4]. 

Окрім тканиноспецифічної дії, нашими до-
слідженнями доведено, що пептидні речовини, 
які виділені із паренхіматозних органів, здійсню-

ють інформаційний зв'язок між імунною систе-
мою та спеціалізованими клітинними популяція-
ми [6, 11]. 

Важливим аспектом досліджень стало визна-
чення у природного ПКН імунобіологічних ефек-
тів та зв'язку із молекулами головного комплексу 
гістосумісності. Показано, що пептиди головного 
комплексу гістосумісності мають власну біологі-
чну активність, не обмежену презентацією анти-
генів. Такий пептидний комплекс здатен модулю-
вати активність лімфоцитів периферичної крові 
(переважно Т-клітин) та викликати морфофункці-
ональну перебудову в тимусі [6], відновлювати 
стан природної імунологічної толерантності орга-
нізму лабораторних тварин до суміші тканинних 
антигенів, що дало підставу припустити участь 
ПКН у процесі взаємодії Т-клітинного рецептора 
з його лігандами [5]. 

Також визначено, що ПКН за фізіологічних 
умов, у комплексі з ендогенними імуномодулято-
рами, за умов модуляції активності компонентів 
найважливіших шляхів сигнальної трансдукції 
володіє здатністю впливати на імунну систему – 
змінювати експресію поверхневих антигенних 
детермінант лімфоцитів [2, 11]. Особливістю ме-
ханізмів дії ПКН є залучення процесів фосфори-
лювання за тирозином, що опосередковано впли-
вом або через власні рецептори, або безпосеред-
ньо на мембрану, про що свідчить властивість 
ПКН модулювати перегрупування рецепторів у 
площині мембрани та змінювати співвідношення 
в системі “кластери-петчі-кепи”, які є підґрунтям 
для формування структурної основи сигнальних 
каскадів – рафтів, початкового етапу формування 
контактного сайту TCR з антиген-презентуючою 
клітиною [11]. 

Для ПКН показана здатність регулювати 
функціональну активність лімфоцитів та полі-
морфноядерних лейкоцитів шляхом впливу на 
експресію їх манозомісних мембранних структур 
при автоімунному нефриті [11]. 

Дослідження впливу ПКН на процеси апоп-
тозу показали, що молекулярні механізми дії ре-
гуляторних пептидів нирок подібні до дії росто-
вих факторів та пов’язані з продуктом гена вижи-
вання Bcl-2. ПКН здатний диференційовано регу-
лювати процеси апоптозу лімфоцитів периферич-
ної крові та тимоцитів за фізіологічних умов за-
лежно від вихідного стану клітин, стійкості до 
апоптозу, зумовленої співвідношенням експресії 
Bcl-2/p53 [10, 11]. Визначено, що в реалізації ан-
тиапоптичних ефектів ПКН беруть участь безка-
льцієві і кальцієві механізми, пов’язані з регулю-
ванням балансу цитозольного кальцію, які опосе-
редковані антиапоптотичним білком Bcl-2. 

Серед неспецифічних ефектів ПКН визначе-
но фізіологічну активність стосовно показників 
периферичної крові та коагуляційного гемостазу, 
здатність викликати гіпокоагуляційні зміни за 
рахунок можливої антитромбінової активності, 
що визначається особливостями потреб нирково-
го кровообігу, виявляти дію, подібну факторам 



 17 

Буковинський медичний вісник            Том 16, № 3 (63), ч. 2, 2012 
 

росту відносно селезінки. Наявність такого широ-
ко спектра впливу ПКН дало підставу вважати, 
що препарат здатен впливати окрім нирок на фу-
нкцію інших вісцеральних органів, зокрема печі-
нки. Дослідження показали, що ПКН володіє фі-
зіологічною активністю стосовно показників пе-
чінкових функцій – впливає на вуглеводний, ліпі-
дний обміни та на білок-синтезуючу функцію 
печінки [3]. 

Сучасні тенденції дослідження пептидергіч-
ної регуляції спрямовані не тільки на визначення 
механізмів дії та терапевтичних ефектів природ-
них пептидних комплексів, але й на розробку та 
синтез на їх основі синтетичних аналогів із чіт-
кою регуляторною активністю. Нами вивчено 
загальний план структурної організації пептидно-
го комплексу нирок, на основі якого синтезовано 
три штучних пептиди-аналоги PEKDLRK, 
PEKDSRK, PEKDDRL. Результати свідчать, що 
синтетичні аналоги проявляють фізіологічну ак-
тивність, подібну активності природного пептид-
ного комплексу нирок, але терапевтичний ефект 
за умов експериментальної автоімунної патології 
нирок є різним за ступенем виразності в кожного 
з досліджуваних речовин [7]. 

Висновки 
1. Отримані в результаті багаторічних дослі-

джень дані підтверджують концепцію про існу-
вання в нирках локальної системи пептидної ре-
гуляції, яка реалізується шляхом утворення низь-
комолекулярних пептидних речовин та впливає 
не тільки на фізіологічні процеси в цьому органі, 
але й в інших органах та системах (кров, тимус, 
кістковий мозок, паренхіматозні органи). 

2. Природний комплекс кіркової речовини 
нирок бере участь у функціонуванні єдиної фізіо-
логічної системи підтримки резистентності орга-
нізму, яка, у свою чергу, утворена системами ан-
тиоксидантного захисту, гемостазу та імунітету. 

Перспективи подальших досліджень. Ши-
рокий спектр фізіологічної активності природно-
го комплексу кіркової речовини нирок, яка спря-
мована перш за все на регуляцію функцій нирок, 
та наявність фізіологічної активності в синтетич-
них пептидів, створених на основі природного 
комплексу кіркової речовини нирок, свідчить про 
перспективність подальших досліджень з метою 
розробки на їх основі ефективних лікарських за-
собів при нирковій патології. 
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ПЕПТИДЭРГИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ПОЧЕЧНЫХ ФУНКЦИЙ 

Л.Э. Веснина, Л.А. Куценко, О.А. Шлыкова, Н.А. Боброва, В.В. Рябенко, О.А. Гейко,  
О.В. Квак, И.Л. Гординская, В.М. Соколенко, Л.В. Беркало, И.П. Кайдашев 

Резюме. Работа посвящена актуальной проблеме исследования механизмов пептидэргической регуляции фун-
кции почек при участии природного пептидного комплекса, полученного из коркового вещества почек (ПКП). По-
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казано, что ПКП обладает тканеспецифичностью, способностью влиять на функциональное состояние почек – на 
процессы фильтрации, реабсорбции и секреции при физиологических условиях и при модуляции секреции и реаб-
сорбции физиологически активными веществами; влиять на состояние биохимических реакций, гемокоагуляцию, 
биосинтез ДНК. Для ПКП определено взаимодействие с клетками иммунной системы - способность модулировать 
активность лимфоцитов периферической крови (преимущественно Т-клеток), вызывать морфофункциональную 
перестройку в тимусе, восстанавливать состояние природной иммунологической толерантности организма лабора-
торных животных к смеси тканевых антигенов, изменять экспрессию поверхностных антигенных детерминант 
лимфоцитов и маннозосодержащих мембранных структур, влиять на процессы апоптоза лимфоцитов и тимоцитов. 
Определено физиологическую активность ПКП относительно показателей периферической крови и печеночных 
функций. Синтезировано и исследовано влияние синтетических пептидов-аналогов ПКП – PEKDLRK, PEKDSRK, 
PEKDDRL. Результаты работы подтверждают существование в почках локальной системы пептидной регуляции, 
которая реализуется путем образования низкомолекулярных пептидных веществ и влияет на физиологические про-
цессы не только в почках, но и в других органах и системах. Широкий спектр физиологической активности ПКП и 
синтетических пептидов, созданных на его основе, свидетельствуют о перспективности дальнейшего их исследова-
ния с целью разработки эффективных лекарственных средств при почечной патологии. 

Ключевые слова: почки, физиологическая регуляция, регуляторные пептиды, пептидный комплекс почек. 

PEPTIDERGIC REGULATION OF THE RENAL FUNCTIONS 

L.Ye. Vesnina, L.O. Kutsenko, O.A. Shlykova, N.O. Bobrova, V.V. Riabenko, O.O. Heiko,  
O.V. Kvak, I.L. Gordyns’ka, V.M. Sokolenko, L.V. Berkalo, I.P. Kaidashev 

Abstract. The paper discusses the topical research problem of the mechanisms of a peptidergic regulation of the renal 
function, involving the natural peptide complex derived from the renal cortical substance (RCS). It has been demonstrated 
that the RCS manifests tissue specifity, the ability to affect the renal functional status – the processes of filtration, reabsorp-
tion and secretion under physiological conditions and under the modulation of secretion and reabsorption by physiologically 
active substances; the ability to affect biochemical reactions, hemocoagulation, DNA biosynthesis. The following interac-
tion with cells of the immune system has been determined for RCS: the ability to modulate the activity of peripheral blood 
lymphocytes (mainly T-cells); to induce morphofunctional restructuring in the thymus; to restore the natural state of immu-
nological tolerance in the organism of laboratory animals to a mixture of tissue antigens; to alter the surface expression of 
antigenic determinants of lymphocytes and mannose-containing membrane structures; to influence on the apoptosis of lym-
phocytes and thymocytes. The physiological activity of the RCS pertaining to the indices of the peripheral blood and liver 
functions has been evaluated. The effect of synthetic peptide-analogues of the RCS (PEKDLRK, PEKDSRK, PEKDDRL) 
has been synthesized and investigated. The obtained results confirm the existence of a local peptide regulation system in the 
kidneys which is implemented through the formation of low molecular weight peptide substances and affects physiological 
processes not only in the kidneys, but also in other organs and systems. A wide range of the physiological activity of the 
RCS and synthetic peptides created on its basis are indicative of the prospects of their further research in order to develop 
effective medications for renal pathology. 

Key words: kidneys, physiological regulation, regulatory peptides, renal peptide complex 
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Резюме. Представлена роль функционального 
почечного резерва, в частности, в регуляции почечного 
гомеостаза, что подтверждено исследованиями, прове-
денными нефрологической школой автора. Представле-
ны физиологические основы и методы определения 
функционального почечного резерва. 
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