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За результатами комплексного дослідження патогенетичних 

особливостей морфо-функціонального стану структур дорсального 

комплексу n. vagus (ядра солітарного тракта та дорсального моторного ядра) 

та locus coeruleus (блакитної плями) стовбуру мозку при етіопатогенетично 

відмінних формах артеріальної гіпертензії було встановлено, що підвищення 

артеріального тиску незалежно від причини призводить до морфоструктурної 

перебудови цих регуляторних центрів, що проявлялося збільшенням 

кількості нейронів із дрібними ядрами, дизбалансом експресії ізоформ NOS, 

порушення співвідношення пресорного нейропептида ангіотензина II та 

депресорного – мозкового натрійуретичного пептида. Проте направленість та 

характер як морфоденситометричних, так і імуогістохімічних параметрів 

різнилися в залежності від етіопатогенезу артеріальної гіпертензії. 

Проведене гістохімічне дослідження дозволило вперше у тварин з 

експериментальними моделями артеріальної гіпертензії різного ґенезу надати 

комплексну та порівняльну характеристику змін морфо- і денситометричних 

параметрів ядер нейронів блакитної плями (locus coeruleus), дорсального 

моторного ядра n. vagus та ядра солітарного тракта, описати характер 

розподілення популяцій нейронів за площею їх ядра в цих структурах. Такий 



підхід дозволив встановити ряд особливостей вивчаємих параметрів при 

досліджуваній патології в залежності від етіопатогенетичних механізмів її 

виникнення та, опосередковане, визначити функціональну активність 

нейронів досліджуваних структур.  

В результаті проведеного дослідження було встановлено, що у щурів з 

есенціальною артеріальною гіпертензією у всіх досліджуваних структурах 

спостерігалися вірогідні зміни морфоденситометричних параметрів ядер 

нейронів. Проте їх характер залежав від фізіологічної ролі структури. Так у 

ядрах нейронів блакитної плями та дорсального моторного ядра встановлено 

вірогідно більший вміст та концентрація нуклеїнових кислот, по відношенню 

до контрольних тварин вміст був більшим на 21,6 % та 25,9 %, а 

концентрація на 33,3 % та 47,3 %, відповідно. На фоні цього каріометричний 

показник (площа ядер) нейронів блакитної плями залишався на рівні 

контролю, у дорсальному моторному ядрі він був вірогідно меншим на 

17,3 %. В той же час у ядрах нейронів ядра солітарного тракта у щурів з 

есенціальною артеріальною гіпертензією денситометричні показники не 

показали вірогідної різниці з контрольною групою, тоді як площа ядра 

вірогідно була меншою на 8,2 %.  

Проведене морфоденситометричне дослідження каріометричних 

показників нейронів блакитної плями, ядра солітарного тракта та 

дорсального моторного ядра у щурів з ендокринно-сольовою артеріальною 

гіпертензією показало етіозалежні особливості змін досліджуваних 

параметрів. Так відмічалися односпрямовані зміни вмісту нуклеїнових 

кислот в ядрах нейронів блакитної плями, ядра солітарного тракта та 

дорсального моторного ядра стовбуру мозку ˗ цей показник був вірогідно 

меншим на 14,2 %, 17,7 % та 15,4 %, відповідно за значення контрольної 

групи. На фоні цього показник площі ядра у нейронах ядра солітарного 

тракта залишався на рівні контролю, тоді як у нейронах блакитної плями та 

дорсального моторного ядра був вірогідно меншим на 12,6 % та 5,2 %, 

відповідно, за значення контролю. В той же час концентрація нуклеїнових 



кислот, порівняно з контролем, в ядрах нейронів блакитної плями була без 

вірогідних змін, а в структурі ядра солітарного тракта та дорсального 

моторного ядра була меншою на 15,9 % та 13,1 %, відповідно. 

При міжмодельному порівнянні показників морфоденситометричних 

параметрів ядер нейронів блакитної плями, ядра солітарного тракта та 

дорсального моторного ядра стовбуру мозку щурів із патогенетично різними 

видами артеріальної гіпертензії було встановлено, що у тварин з ендокринно-

сольовою артеріальною гіпертензією по відношенню до тварин із 

есенціальною артеріальною гіпертензією у всіх трьох структурах, що 

досліджувалися, в ядрах нейронів спостерігалися вірогідно менші показники 

вмісту (у блакитній плямі – на 29,5 %, у ядрі солітарного тракта – на 13,6 %, 

у дорсальному моторному ядрі – на 32,8 %) та концентрації (у блакитній 

плямі – на 20,5 %, у ядрі солітарного тракта – на 19,6 %, у дорсальному 

моторному ядрі – на 41,1 %) нуклеїнових кислот. Тоді як показник площі 

ядер нейронів у тварин із ендокринно-сольовою артеріальною гіпертензією, 

порівняно із тваринами з есенціальною артеріальною гіпертензією, вірогідно 

був більшим лише в ядрі солітарного тракта (на 9,8 %) та в дорсальному 

моторному ядрі (на 14,6 %). 

Результати проведеного аналізу розподілення нейронів блакитної 

плями, ядра солітарного тракта та дорсального моторного ядра за площею 

ядра у експериментальних тварин дозволили встановити структурні 

характеристики нейрональної популяції у інтактних щурів та 

морфоструктурні зміни в них при артеріальній гіпертензії залежно від 

етіопатогенетичних особливостей сформованої патології. Так було 

встановлено, що у контрольних щурів в структурі блакитної плями нейрони 

із середніми ядрами становили 54,6 %, з дрібними та великми – відповідно 

22,2 % та 23,1 %. В структурі ядра солітарного тракта відсоток нейронів із 

середньою площею ядра складав 54,4 %, з дрібними ядрами – 22,3 %, з 

великими – 23,3 %. В дорсальному моторному ядрі встановлено, що нейронів 



із середньою площею ядра було 53,7 %, тоді як з дрібною та великою – 25 % 

та 21,3 %, відповідно.  

Порівняльний аналіз морфоденситометричних показників в групах 

щурів із сформованою артеріальною гіпертензією вперше показав, що у 

щурів з есенціальною артеріальною гіпертензією в структурі блакитної 

плями переважають нейрони із дрібними ядрами (42,4 %), нейрони із 

середньою та великою площами ядра займали 30,6 % та 27 %, відповідно. 

Подібна тенденція спостерігалася у них і у структурі ядра солітарного тракта, 

де нейрони із малою площею ядра становили 53,2 %, із середньою площею – 

30,9 %, а із великою – 15,9 %. В дорсальному моторному ядрі щурів з 

есенціальною артеріальною гіпертензією найбільш представленими були 

нейрони також із дрібною площею ядра (62,5 %), нейрони із середньою та 

великою площами становили 26,3 % та 11,2 %, відповідно. 

В досліджені вперше встановлено, що розподіл популяції нейронів 

блакитної плями, ядра солітарного тракта та дорсального моторного ядра за 

площею ядер нейронів у щурів з ендокринно-сольовою артеріальною 

гіпертензією залежить від функціональної ролі структури та патогенентичних 

особливостей сформованої патології. Визначено, що в блакитній плямі 

відсоток нейронів із дрібною та середньою площами ядер був майже 

однаковим: 40 % та 41,2 % відповідно, тоді як чисельність нейронів із 

великою площею ядра складало лише 18,8%. Нейрони ядра солітарного 

тракта із дрібною, середньою та великою площами ядер у тварин із 

ендокринно-сольовою артеріальною гіпертензією розподілились майже 

порівну: 32,7 %, 31,8 % та 35,5 %, відповідно. Тоді як в структурі 

дорсального моторного ядра відмічено найбільшу кількість нейронів із 

середньою площею ядра (57,3 %), в той час як кількість нейронів із дрібною 

та великою становила 30,1 % та 12,6 %, відповідно.  

При міжмодельному порівнянні характеру розподілу популяцій 

нейронів блакитної плями, ядра солітарного тракта та дорсального моторного 

ядра за площею їх ядер у тварин із експериментальними типами артеріальної 



гіпертензії встановлено залежність змін від етіопатогенезу досліджуваної 

патології та функціональної ролі структури у регуляції артеріального тиску. 

Так у щурів із ендокринно-сольовою артеріальною гіпертензією по 

відношенню до щурів з есенціальною артеріальною гіпертензією в структурі 

блакитної плями відмічалася більша кількість нейронів із середньою площею 

ядра (41,2 % проти 30,6 %) та менша з великою площею ядра (18,8 % проти 

27 %). В свою чергу в структурі ядра солітарного тракта встановлено менше 

нейронів із дрібною площею ядра (32,7 % проти 53,2 %) та майже вдвічі 

більше нейронів із великими ядрами (35,5 % проти 15,9 %), тоді як кількість 

нейронів із середнім розміром ядер лишалася приблизно на однаковому рівні 

(31,8 % проти 30,9 %). В дорсальному моторному ядрі тварин з артеріальною 

гіпертензією розподіл нейронів за площею їх ядер залежав від 

етіопатогенетичного виду патології. Так, у щурів із ендокринно-сольовою 

артеріальною гіпертензією по відношенню до щурів з есенціальною моделлю 

відсоток нейронів із дрібною площею ядра був майже вдвічі меншим (30,1 % 

проти 62,5 %), тоді як кількість нейронів із середнім розміром ядра була 

майже вдвічі більшою (57,3 % проти 26,3 %), а кількість нейронів із великою 

площею ядра характеризувалася незначною різницею (12,6 % проти 11,2 %).  

Наступним етапом роботи було проведення імуногістохімічного 

дослідження експресії ізоформ NOS в структурах блакитної плями, ядра 

солітарного тракта та дорсального моторного ядра стовбуру мозку 

контрольних та гіпертензивних щурів. Результати проведеного дослідження 

та порівняльного аналізу показників експресії ізоформного профілю NOS в 

цих структурах стовбуру мозку показали патогенетичні особливості 

розподілу ферменту в них при артеріальних гіпертензіях різного генезу. 

Вперше в роботі було визначено, що в структурі блакитної плями артеріальна 

гіпертензія призводить до різних змін в експресії всіх 3-х ізоформ, що 

залежать від головної етіопатогенетичної ланки її формування.  

Вперше імунофлюоресцентним методом визначено патогенентичні 

особливості ізоформного профілю ферменту NOS в структурі блакитної 



плями у щурів з есенціальною артеріальною гіпертензією. Показано, що в 

них спостерігаються вірогідно більші вміст, концентрація та питома площа 

імунореактивного матеріалу до nNOS, iNOS та eNOS в порівнянні із 

контрольними тваринами.  

У щурів з ендокринно-сольовою артеріальною гіпертензією 

встановлені неоднозначні відмінності показників експресії ізоформ 

досліджуваного ферменту. Дослідження показало, що експресія nNOS в 

структурі блакитної плями у щурів з ендокринно-сольовою артеріальною 

гіпертензією в порівнянні з тваринами групи контролю характеризується 

вірогідно меншим вмістом імунореактивного матеріалу до ензиму та 

вірогідно більшою питомою площею на фоні не зміненої концентрації. 

Водночас із тим для експресії iNOS визначено вірогідно нижчі значення 

вмісту та концентрації імунореактивного матеріалу до iNOS, на фоні більших 

показників питомої площі. Стосовно параметрів експресії eNOS визначені 

вірогідно більші показники питомої площі та концентрації імунореактивного 

матеріалу одночасно з незміненими показниками його вмісту. 

Проведений порівняльний аналіз показників експресії ізоформ NOS в 

структурі блакитної плями між групами з есенціальною та ендокринно-

сольовою моделями артеріальної гіпертензії довів етіозалежні відмінності. 

Так, експресія всіх трьох ізоформ NOS у блакитній плямі стовбуру мозку у 

щурів з ендокринно-сольовою артеріальною гіпертензією по відношенню до 

щурів з есенціальною артеріальною гіпертензією відрізнялася вірогідно 

меншими значеннями вмісту, концентрації та питомої площі 

імунореактивного матеріалу до відповідного ензиму.  

В структурі ядра солітарного тракта були встановлені 

етіопатогенетичні особливості експресії ізоформ NOS у щурів із 

експериментальними артеріальними гіпертензіями. Так, у щурів з 

есенціальною артеріальною гіпертензією визначалися вірогідно більший 

вміст, концентрація та питома площа до імунореактивного матеріалу всіх 

трьох ізоформ ензиму по відношенню до групи контролю.  



В той же час у щурів з ендокринно-сольовою артеріальною 

гіпертензією при дослідженні експресії nNOS спостерігали вірогідно більші 

показники вмісту та концентрації на тлі невірогідних змін питомої площі по 

відношенню до контрольних тварин. При цьому всі показники експресії iNOS 

та еNOS у щурів групи ендокринно-сольовою артеріальною гіпертензією 

показали вірогідно більші значення відносно контролю.  

Міжмодельне порівняння ізоформного профілю NOS в структурі ядра 

солітарного тракта у щурів з ендокринно-сольовою артеріальною 

гіпертензією відносно значень щурів з есенціальною артеріальною 

гіпертензією показало вірогідно менші концентрації імунореактивного 

матеріалу та питомої площі до всіх трьох ізоформ NOS. Одночасно з цим 

вміст імунореактивного матеріалу до nNOS у тварин з ендокринно-сольовою 

артеріальною гіпертензією у порівнянні з щурами з есенціальною 

артеріальною гіпертензією був вірогідно більшим, проте цей же показник 

експресії iNOS та eNOS вірогідно не відрізнявся. 

В дорсальному моторному ядрі показники експресії всіх ізоформ NOS у 

тварин з есенціальною артеріальною гіпертензією продемонстрували 

вірогідно більші значення, ніж у щурів контрольної групи. У щурів з 

ендокринно-сольовою артеріальною гіпертензією порівняно з контролем у 

досліджуваній структурі було встановлено вірогідно більші значення вмісту 

та концентрації до nNOS на тлі вірогідно незміненої питомої площі. При 

цьому експресія iNOS у щурів з ендокринно-сольовою артеріальною 

гіпертензією відрізнялася від значень контрольних щурів вірогідно більшими 

показниками вмісту, концентрації та питомої площі імунореактивного 

матеріалу до ензиму. При дослідженні експресії еNOS в структурі 

дорсального моторного ядра у щурів з ендокринно-сольовою артеріальною 

гіпертензією порівняно із контролем визначені вірогідно більші значення 

вмісту та концентрації при вірогідно незміненій площі імунореактивного 

матеріалу до цієї ізоформи ферменту. 



Порівняння результатів дослідження показників експресії ізоформ NOS 

між групами із експериментальною артеріальною гіпертензією у тварин з 

ендокринно-сольовою моделлю відносно тварин з есенціальною показало, що 

експресія nNOS характеризується вірогідно меншими питомою площею та 

концентрацією імунореактивного матеріалу і одночасно більшим рівнем його 

вмісту. В той же час вміст та концентрація iNOS у тварин з ендокринно-

сольовою артеріальною гіпертензією були вірогідно вище, але питома площа 

– вірогідно нижче, порівняно з тваринами з есенціальною артеріальною 

гіпертензією. Необхідно відмітити, що показники експресії еNOS в структурі 

дорсального моторного ядра щурів з ендокринно-сольовою артеріальною 

гіпертензією були вірогідно менші, ніж у щурів з есенціальною артеріальною 

гіпертензією. 

За результатами паралельно проведеного дослідження особливостей 

експресії нейропептидів BNP та ангіотензину ІІ в структурах блакитної 

плями, ядра солітарного тракта та дорсального моторного ядра стовбуру 

мозку при різних етіопатогенентичних формах артеріальної гіпертензії 

вперше було встановлено, що в структурі блакитної плями щурів із 

есенціальною артеріальною гіпертензією по відношенню до контрольних 

тварин експресія BNP характеризується лише вірогідно більшою питомою 

площею імунореактивного матеріалу до нейропептиду, тоді як у випадку 

ангіотензину ІІ – вірогідно більшими були показники вмісту та концентрації 

імунореактивного матеріалу. Характер експресії BNP та ангіотензину ІІ в тій 

же структурі щурів з ендокринно-сольовою артеріальною гіпертензією 

показав вірогідно більші показники вмісту та питомої площі 

імунореактивного матеріалу до нейропептиду. В свою чергу експресія 

ангіотензину ІІ характеризується більшими показниками вмісту, концентрації 

та питомої  площі імунореактивного матеріалу. Міжмодельне порівняння 

показників експресії BNP та ангіотензину ІІ у блакитній плямі тварин із 

есенціальною  та ендокринно-сольовою артеріальними гіпертензіями 

показало що в останніх, порівняно із щурами з есенціальною артеріальною 



гіпертензією спостерігається вірогідно більший вміст імунореактивного 

матеріалу до BNP. Тоді як експресія ангіотензину ІІ у щурів з ендокринно-

сольовою артеріальною гіпертензією в порівнянні із щурами з есенціальною 

характеризується вірогідно нижчим показником концентрації 

імунореактивного матеріалу на фоні вірогідно більшої його питомої площі. 

Імунофлюоресцентне дослідження показало в структурі ядра 

солітарного тракта щурів з есенціальною артеріальною гіпертензією певні 

особливості експресії досліджуваних нейропептидів. Встановлено, що 

експресія BNP характеризується вірогідно більшим значенням концентрації 

але нижчим показником питомої площі. Тоді як експресія ангіотензину ІІ 

характеризується вірогідно більшими вмістом, концентрацією та питомою 

площею імунореактивного матеріалу.  

При ендокринно-сольовій артеріальній гіпертензії в ядрі солітарного 

тракта визначено, що відносно контролю експресія BNP характеризується 

вірогідно більшими показниками вмісту та питомої площі імунореактивного 

матеріалу. На відміну, від показників експресії ангіотензину ІІ, де було 

відмічено вірогідно менші значення вмісту та концентрації нейропептиду на 

фоні вірогідно більшої питомої площі.  

Проведений порівняльний аналіз показників експресії BNP та 

ангіотензину ІІ у структурі ядра солітарного тракта тварин із есенціальною  

та ендокринно-сольовою артеріальними гіпертензіями показав, що у тварин 

із ендокринно-сольовою артеріальною гіпертензією відмічаються вірогідно 

більші показники вмісту та питомої площі імунореактивного матеріалу до 

BNP на фоні вірогідно меншої його концентрації. Параметри експресії 

ангіотензину ІІ у структурі ядра солітарного тракта тварин з ендокринно-

сольовою артеріальною гіпертензією по відношенню до тварин з 

есенціальною демонструють вірогідно менші показники вмісту та 

концентрації імунореактивного до нейропептиду одночасно з більшими 

показниками його питомої площі.  



В структурі дорсального моторного ядра щурів із есенціальною 

артеріальною гіпертензією по відношенню до групи контролю експресія BNP 

характеризується вірогідно більшою концентрацією та вірогідно меншою 

питомою площею імунореактивного матеріалу. Експресія ангіотензину ІІ 

характеризується вірогідно більшим вмістом, концентрацією та питомою 

площею імунореактивного матеріалу до нейропептиду. 

Доведено, що у щурів з ендокринно-сольовою артеріальною 

гіпертензією порівняно із контролем, в дорсальному моторному ядрі 

визначаються вірогідно більші вміст, концентрація та питома площа 

імунореактивного матеріалу до обох нейропептидів  BNP та ангіотензину ІІ. 

Міжмодельне порівняння показників експресії BNP та ангіотензину ІІ в 

структурі дорсального моторного ядра щурів з ендокринно-сольовою 

артеріальною гіпертензією із щурами з есенціальною моделлю, довело в 

перших вірогідно більшу питому площу імунореактивного матеріалу до BNP 

та вірогідно більші вміст та питому площу ІРМ до ангіотензину ІІ але меншу 

концентрацію нейропептиду.  

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше на тваринних 

(щури) експериментальних моделях артеріальної гіпертензії (есенціальній та 

ендокринно-сольовій), що відповідають первинній артеріальній гіпертензії 

(гіпертонічна хвороба) та вторинній ендокринно-асоційованій артеріальній 

гіпертензії людини надана комплексна характеристика морфо-

функціональних особливостей структур блакитної плями, ядра солітарного 

тракта та дорсального моторного ядра. 

Доповнено уявлення про морфоденситометиричні та популяційні 

особливості нейронів блакитної плями, ядра солітарного тракта та 

дорсального моторного ядра при есенціальній та ендокринно-сольовій 

моделях артеріальної гіпертензії щурів. Продемонстровані особливості 

вмісту нуклеїнових кислот в дрібних, середніх та великих ядрах нейронів 

вищезазначених структур гіпертензивних тварин. Вказано, що стійке 

підвищення артеріального тиску призводить до збільшення кількості 



нейронів із дрібними ядрами у досліджуваних структурах, що знижує 

показники середньої площі ядра в них при есенціальній та ендокринно-

сольовій артеріальній гіпертензіях, але внаслідок структурно-популяційної 

перебудови та зміни кількості нейронів із середнім та великим ядром, 

середній показник вмісту нуклеїнових кислот може як збільшуватись так і 

зменшуватись. 

Поглиблено сучасні знання про особливості експресії ізоформ синтази 

оксиду азоту в структурах блакитної плями, ядра солітарного тракта та 

дорсального моторного ядра стовбуру мозку у щурів із етіопатогенетично 

відмінними формами артеріальної гіпертензії, а також вперше надана їх 

комплексна оцінка в цих структурах. Показано, що у щурів із артеріальною 

гіпертензією, порівняно із контролем змінюється експресія ізоформ синтази 

монооксиду азоту як в сторону збільшення (у всіх досліджуваних структурах 

щурів із есенціальною артеріальною гіпертензією, та в структурах ядра 

солітарного тракта і дорсального моторного ядра щурів із ендокринно-

сольовою артеріальною гіпертензією) так і в сторону зменшення (в структурі 

блакитної плями щурів із ендокринно-сольовою артеріальною гіпертензією). 

Встановлено формування дисбалансу ізоформ синтази монооксиду азоту при 

сформованій артеріальній гіпертензії в структурі ядра солітарного тракта та 

дорсального моторного ядра  

Розширено уявлення про експресію депресорного (BNP) та пресорного 

(ангіотензин ІІ) нейропептидів у вищезазначених структурах а також про 

зміни співвідношення показників їх експресії у структурах блакитної плями, 

ядра солітарного тракта та дорсального моторного ядра стовбуру мозку при 

артеріальній гіпертензії різного генезу. Показано, шо найбільш виражені 

зміни експресії у зазначених структурах гіпертензивних тварин відносно 

контролю притаманні ангіотензину ІІ ніж BNP, проте направленість 

експресії, їх характер та зміна співідношення нейропептидів у гіпертензивних 

тварин є етіозалежними.  



Практичне значення отриманих результатів. Робота є 

фундаментальним дослідженням. Її результати розширюють наукові 

уявлення про патогенетичні особливості морфо-функціонального стану 

структур дорсального комплексу n. vagus та locus coeruleus при 

експериментальній артеріальній гіпертензії різного ґенезу. Отримані 

результати характеризують морфоденситометирчні, структурно-популяційні 

зміни їх нейронів, описують особливості експресії ізоформного профілю 

синтази монооксиду азоту, пресорного (BNP) та депресорного (ангіотензин 

ІІ) нейропептидів на фоні стійкого підвищення артеріального тиску. Крім 

того на фундаментальному рівні встановлені відмінності морфо-

функціонального стану структур дорсального комплексу n. vagus та locus 

coeruleus від етіопатогенезу артеріальної гіпертензії, що демонструє 

патогенетичні особливості стану регуляторних систем при різних за 

походженням формах артеріальної гіпертензії. Так середній вміст 

нуклеїнових кислот в ядрах нейронів всіх досліджуваних структур менший, 

проте середній показник площі нейронів в ядрі солітарного тракта та 

дорсальному моторному ядрі більший у щурів із ендокрино-сольовою 

моделлю артеріальної гіпертензії порівняно із щурами з есенціальною 

артеріальною гіпертензією, що обумовлено особливостями 

морфоструктурної перебудови нейронів цих регуляторних центрів у тварин із 

вторинною артеріальною гіпертензією. Разом із тим показано, що 

ізоформний профіль синтази монооксиду азоту характеризується меншими 

показниками експресії в структурі блактиної плями, більшим вмістом nNOS 

та eNOS в струкурі ядра слітарного тракта та більшим вмістом nNOS та 

eNOS в струкурі дорсального моторного ядра щурів із ендокрино-сольовою 

моделлю артеріальної гіпертензії порівняно із щурами з есенціальною 

моделлю. Порівняльна оцінка експресії BNP та ангіотензину ІІ у 

гіпертензивних тварин показала різнонаправлені зміни їх експресії (більші 

показники експресії BNP та менші – ангіотензину ІІ ) у структурах блакитної 

плями та ядра солітарного тракта та збільшення експресії як BNP так і 



ангіотензину ІІ в структурі дорсального моторного ядра щурів із ендокрино-

сольовою моделлю артеріальної гіпертензії порівняно із щурами з 

есенціальною артеріальною гіпертензією 
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