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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Дослідження механізмів зростання збудливості 

центральної нервової системи (ЦНС), спричинених  травмами периферичних 

нервів (ПН),  на сьогодні має високу теоретичну та практичну значимість 

(Цимбалюк В.І., 2013, Michael F. Jarvis, 2014). Пошкодження периферичної 

нервової системи (ПНС) складає від 10 до 30% всіх травм мирного часу, значну 

частку серед них займає пошкодження сідничного нерву (СН) – від 1 до 10% 

випадків (Мельцер Р.И., 2012, Gosc J.,2015). В свою чергу, провідне місце серед 

ушкоджень СН посідає компресійна нейропатія (КН) (Sottaz L., 2016). Найбільш 

поширені травми СН серед працездатної верстви населення (Ахмедова Г.М., 

2012). 

Відомо, що після травми СН нейрони спинного мозку (СМ) на деякий час 

приходять в стан підвищеної збудливості (Родинський О.Г., 2013, Kao J., 2010). 

Ця ситуація є зручною моделлю, яка дозволяє досліджувати явища, пов’язані із 

компресійно-ішемічними синдромами, судомними станами, фантомними болями. 

На сьогодні залишається недостатньо вивченою рання (до 10-ї доби) динаміка 

розвитку феномена постденерваційної гіперрефлексії. В той час, як, розкриття 

особливостей цієї динаміки дасть можливість зробити припущення про 

нейрофізіологічні механізми розвитку постденерваційних ускладнень. 

Дискутабельними залишаються, на сьогодні, механізми формування 

постденерваційної гіперрефлексії. Так, деякі автори (D’Mello R. 2008), пов’язують 

їх з явищами формування вогнища патологічного збудження в місці ушкодження 

ПН, а інші (Беспалов А.Ю.,2000, Chen Y.C., 2013), навпаки, вказують на значну 

роль зміни збудливості тіла нейрона за рахунок підвищення проникності 

клітинної мембрани до певних електролітів, зокрема Са2+. Оскільки, проникність 

мембрани нейрону залежить від кількості експресованих на її поверхні йонних 

каналів, то розкриття механізмів змін біоелектричної активності нейронів СМ під 

впливом біологічно активних речовин, що здатні змінювати швидкість синтезу 

або каталізу білків (зокрема, гормонів), має вагомий практичний інтерес. Дані 

міркування обумовили використання в нашому дослідженні глюкокортикоїдів (з 

їх відомим катаболічним ефектом) та тестостерону, (анаболічного гормону) з 

метою вплинути на динаміку постденерваційного стану, спричиненого 

однобічною травмою СН. Застосування експериментальних електрофізіологічних 

досліджень та різних моделей фармакологічного впливу на метаболічні процеси 

нейронів дадуть змогу зробити висновки про відмінності процесів збудження у 

мотонейронах та інтернейронах СМ за умов периферичної денервації. 

Актуальність нашого дослідження зростає ще і через те, що проблема 

функціональної активності ПНС та ЦНС за умов травматичного ураження ПН є 

одним із головних питань відновної нейрохірургії, особливо в умовах військових 

дій (Цимбалюк В.І., 2015). Результати вивчення детальних механізмів феномену 

ранньої постденерваційної спінальної гіперрефлексії та впливу на ці механізми 

біологічно активних речовин, дасть змогу керувати цим процесом з метою 

досягнення відповідних терапевтичних результатів. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в рамках науково-дослідницької роботи кафедри фізіології ДЗ закладу 

«Дніпропетровська медична академія МОЗ України» «Механізми функціонування 

центральної та периферичної нервової системи за нормальних та патологічних 

умов», яка затверджена відділом держреєстрації УкрІНТЕІ під номером 

0114U000932, термін виконання 2014 – 2018 рр.  Тема дисертаційного 

дослідження розглянута та затверджена проблемною комісією «Нормальна і 

патологічна фізіологія» (протокол № 3 від 18 червня 2014 р.) та на засіданні 

Вченої ради ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України (протокол № 

2 від 25 вересня 2014 р.). Автор дослідження приймав безпосередню участь у 

виконанні наукових досліджень з цієї теми. 

Мета дослідження – З’ясувати особливості біоелектричної активності 

спінальних нейронів у ранні терміни після периферичної денервації та вплив на 

них глюкокортикоїдів і тестостерону. 

Завдання дослідження:  

1. Визначити динаміку змін біоелектричної активності мотонейронних та 

інтернейронних пулів  спинного мозку за умов ранньої постденерваційної 

спінальної гіперрефлексії; 

2. Дослідити вплив преднізолону на біоелектричну активність 

мотонейронних та інтернейронних пулів  спинного мозку за умов ранньої 

постденерваційної спінальної гіперрефлексії; 

3. Вивчити особливості впливу тестостерону на біоелектричну активність 

мотонейронних та інтернейронних пулів спинного мозку за умов ранньої 

постденерваційної спінальної гіперрефлексії; 

4. Виявити зв'язок між змінами біоелектричної активності мотонейронних 

та інтернейронних пулів  спинного мозку, тривалістю постденерваційного 

періоду, впливом тестостерону та преднізолону.  

Об’єкт дослідження – біоелектрична активність мотонейронних та 

інтернейронних пулів спинного мозку  білих щурів у ранні терміни після 

периферичної денервації. 

Предмет дослідження – показники біоелектричної активності (поріг 

збудження, латентний період, хронаксія, тривалість та амплітуди викликаних 

відповідей та їх компонентів) мотонейронних та інтернейронних пулів спинного 

мозку: моносинаптичний розряд вентрального корінця, потенціал дорзальної 

поверхні спинного мозку у ранні терміни після периферичної денервації. 

Методи дослідження – моделювання компресії сідничного нерва (СН) 

шляхом його перев’язки, електрофізіологічні методи реєстрації викликаних 

відповідей СМ, фармакологічні та статистичні методи. 

Наукова новизна одержаних результатів. Детально проаналізовано 

динаміку змін біоелектричної активності спінальних нейронів в умовах 

периферичної енервації, на ранніх етапах розвитку постденерваційної 

гіперрефлексії. Шляхом фармакологічного аналізу розкрито роль 

глюкокортикоїдів та тестостерону у формуванні явиш післяденерваційних 

розладів у інтернейронному та мотонейронному пулах спинного мозку на ранніх 
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етапах після ушкодження СН. Виявлено зв’язок між динамікою 

постденерваційних змін від терміну денервації, тривалістю введення тестостерону 

та преднізолону. 

Вперше показано, що наслідком спінальної постденерваційної 

гіперрефлексії, викликаної однобічною травмою СН, є неоднакова реакція мото- 

та інтернейронного пулів СМ протягом десяти діб після травми СН. Виявлені 

зміни в мотонейронному пулі у вигляді підвищення збудливості наступали на 7-

му добу від початку експериментальної КН, в інтернейронному пулі – в вигляді 

зростання амплітуди аферентного піку вже з першої доби після травми СН. 

Встановлено, що тестостерон (андростен-4-ен-17β-она-3пропіонат) 

прискорює настання постденерваційної спінальної гіперрефлексії в 

мотонейронному пулі СМ порівняно з інтернейронним. 

Було доведено, що за умов однобічної травми СН, під час розвитку ранньої 

спінальної постденерваційної гіперрефлексії, щоденне внутрішньоочеревинне 

введення розчину преднізолону (11β,17α,21-тригідроксіпрегна-1,4-дієн-3,2-діон) 

супроводжується зниженням збудливості (підвищення порогів збудження, 

подовження хронаксії та латентного періоду) в мото- та інтернейронному пулах 

СМ. 

З’ясовано, що щоденне введення тестостерону за умов компресії СН сприяє 

більш ефективному та тривалішому формуванню явища постденерваційної 

спінальної гіперрефлексії порівняно з аналогічним режимом введення 

преднізолону. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати дослідження 

роблять внесок у формування уявлень, що до механізмів виникнення 

постденерваційної спінальної гіперрефлексії, спричиненої однобічною травмою 

СН, а також теоретично та методологічно розширюють відомості про особливості 

динаміки постденерваційної спінальної гіперрефлексії на ранніх строках (до 10-ї 

доби) посттравматичного періоду. З’ясування місць і механізмів виникнення змін 

в функціонуванні мотонейронного та інтернейронного пулів СМ за умов 

постденерваційної спінальної гіперрефлексії дозволить здійснити 

цілеспрямований пошук шляхів та засобів корекції рухових розладів, характерних 

для компресійної нейропатії сідничного нерва, станів пов’язаних з травмами 

кінцівок поєднаних з пошкодженням нервових стовбурів. Дослідження 

особливостей дії тестостерону та преднізолону на формування та динаміку 

постденерваційної спінальної гіперрефлексії в умовах травми ПНС становить 

значний практичний інтерес, тому що обґрунтовує можливу доцільність 

використання даних препаратів за умов травми ПН. 

Результати дослідження впроваджені в учбові курси кафедр фізіології, 

патологічної фізіології, загальної та клінічної фармакології, біохімії та медичної 

хімії  ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», фізіології людини 

та тварин Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, 

кафедри нормальної фізіології Одеського національного медичного університету, 

кафедри нормальної фізіології Запорізького державного медичного університету, 
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кафедри фізіології ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». 

Вказані впровадження матеріалів дисертації підтверджено актами впровадження.   

Особистий внесок здобувача. Дисертантом особисто проведено збір та 

аналіз літератури відповідної до теми роботи, налагоджені методики дослідження, 

статистичний аналіз отриманих даних. Формулювання мети і завдання 

дослідження, а також інтерпретація отриманих в ході дослідження результатів 

виконані спільно з науковим керівником. Відповідно до завдань роботи 

самостійно проведені тривалі хронічні та гострі експерименти, сформульовано 

висновки дисертації, написані всі її розділи та автореферат, підготовлено 

матеріали для впровадження одержаних результатів.  

Права співавторів публікацій порушені не були, конфлікти інтересів 

відсутні. 

Апробація результатів дисертації: Головні положення дисертації 

викладені та обговорені на: XV конференції студентів та молодих учених 

«Новини і перспективи медичної науки» (Дніпропетровськ, 2015 р.); VIII науково-

практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних 

факторів на організм» (Тернопіль, 2015 р.); XVI конференції студентів та молодих 

учених «Новини і перспективи медичної науки» (Дніпропетровськ, 2016 р.); VII 

конгресі Українського товариства Нейронаук (Київ, 2017); підсумкової науково-

практичної конференції, присвяченої 60-річчю ТДМУ «Здобутки клінічної та 

експериментальної медицини» (Тернопіль, 2017 р.). 

Публікації. Результати дисертації опубліковані в 11 друкованих роботах, з 

них 6 статей, в тому числі 5 статей у фахових виданнях, рекомендованих МОН 

України (3 з яких включені до міжнародних наукометричних баз), одна стаття в 

іноземному журналі, 5 робіт у матеріалах наукових конференцій та конгресу. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота викладена на 173 

сторінках комп’ютерного тексту і складається з вступу, огляду літератури, розділу 

матеріалів та методів дослідження трьох розділів результатів власних досліджень, 

обговорення результатів, висновків, переліку використаних джерел та додатків. 

Робота ілюстрована рисунками та таблицями. Список літературних джерел 

містить 221 найменування (з них 149  – іноземні). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. Всі дослідження з лабораторними 

тваринами проводилися з дотриманням положень «Європейської конвенції про 

захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних цілей» 

(Страсбург, 1986), Ванкуверської декларації про проведення дослідів на тваринах, 

Постанови Першого Національного конгресу з біоетики (Київ, 2001), Положення з 

біоетики МОЗ України від 1 листопада 2000 р. № 281, закону України «Про 

захист тварин від жорстокого поводження» № 3446-IV від 21 лютого 2003 р. 

Проведення досліджень схвалено Комісією з біоетики Державного закладу «ДМА 

МОЗ України» (протокол № 1, від 07 вересня 2016 р.). Евтаназія здійснювалася за 

допомогою інтракардіального введення летальної дози тіопенталу натрію. 
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Дослідження були проведені на 256 статевозрілих щурах самцях лінії 

Вістар, віком 6-8 місяців, вагою 200-250 г., що утримувались в стандартних 

умовах віварію ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

Для відтворення постденерваційної спінальної гіперрефлексії моделювали 

компресійну нейропатію СН шляхом його перев’язки тричі на рівні верхньої 

третини стегна шовковою лігатурою під ефірним наркозом (Bennet G.J., 1993). 

Ефективність даного методу денервації підтверджено морфологічним аналізом та 

виявленням специфічних функціональних змін (Ткаченко В.П., 2004, Родинський 

О.Г., Демченко Т.В., 2013). 

Далі тварини утримувались в стандартних умовах віварію. Тварини 

залучалися до гострого експерименту на 1,3,5,7-му та 10-ту добу після перев’язки 

СН залучалися до гострого експерименту. 

Для визначення особливостей функціонування мотонейронних та 

інтернейронних пулів СМ в ході гострого експерименту використовували метод 

відведення викликаних потенціалів СМ:  моносинаптичний розряд вентрального 

корінця (МР ВК), потенціал дорсальної поверхні (ПДП) СМ. 

Для наркотизації тварини використовували тіопентал натрію у дозі 50 

мг/1000 г маси тіла щура, який вводили інтраперитонеально. Протягом усього 

експерименту у тварин зберігалося власне дихання, доцільність даного підходу 

підтверджена у ряді попередніх досліджень нашої лабораторії (Родинський О.Г., 

Зінов’єва О.Г., 2013).  

Проводили розтин шкіри на спині щура, розсікали фасції та м’язи і 

відпрепаровували хребет. Далі проводили ламінектомію на рівні сегментів Th12-

L6. Тверду мозкову оболонку розтинали скляним гачком з затупленим кінцем. 

Хордотомію проводили на рівні Th12-L1 для виключення супраспінальних 

впливів. Після цього із клаптиків шкіри формували ванночку, яку в подальшому 

заповнювали вазеліновою олією для запобігання пересиханню та попередження 

впливу інфрачервоного випромінювання, за допомогою якого підтримувалася 

стабільна температура щура та вазелінової олії. Тварину фіксували у 

стереотаксичному апараті СЕЖ-5 (виробництво експериментальних майстерень 

Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця, м. Київ). 

Температуру тіла підтримували на рівні 37±1 °С, вимірювання температури 

тіла щура проводили за допомогою електротермометра з ректальним датчиком, 

температуру вазелінової олії також підтримували на стабільному рівні близько 35 

°С. Коливання температури корегували за допомогою інфрачервоної лампи. Всі 

маніпуляції зі СМ та його корінцями проводили з урахуванням захисту від 

інфрачервоних променів – під шаром вазелінової олії. Відведення біоелектричної 

активності починали через 3 години після проведення оперативного втручання, 

після того, як минули явища спінального шоку (Плещицкий И.Н., 2007). 

Для дослідження МР ВК дорсальні та вентральні корінці сегменту L5 

перетинали біля виходу з хребта. Подразнюючі електроди розташовували на 

центральних відрізках дорсального корінця СМ, відведення проводили від 

центральних відрізків вентрального корінця СМ. Для подразнення 

використовували прямокутні імпульси силою від 1 до 2 порогів (П). Для аналізу 
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динаміки збудливості застосовували подразники зростаючої інтенсивності (від 1,1 

до 2 П). Ступінь гальмування МР ВК оцінювали за допомогою парних стимулів 

(міжстимульний інтервал від 2 до 20 мс). 

Для реєстрації ПДП СМ центральну частину корінця L5 накладали на 

біполярні подразнюючі електроди за допомогою скляних гачків, наносили на цей 

відрізок прямокутні імпульси тривалістю 0,3 мс силою від 1 до 5 П, також 

використовували методику нанесення парних стимулів на задній корінець з 

інтервалом від 2 до 1000 мс. Відведення ПДП СМ проводили за допомогою 

монополярного кулькового срібного електроду у фокусі максимальної активності, 

референтний електрод розміщували на м'язах нижньої кінцівки. 

В результаті дослідження отримували показники, які характеризували стан 

збудливості та провідності, що є основними показниками функціонального стану 

інтернейронного та мотонейронного пулів СМ та дозволяють встановити ступінь 

порушень у даних структурах. 

У першій серії досліджень оцінювали електрофізіологічні характеристики 

МРВК та ПДП СМ у тварин контрольної групи (n=34) та у тварин групи 

«Гіперрефлексія» (n=74), із перев’язкою СН в ранньому постденерваціїйному 

періоді (до 10-ї доби), з метою виявлення особливостей динаміки розвитку 

феномену постденерваційної спінальної гіперрефлексії. 

В другій серії оцінювали електрофізіологічні характеристики МРВК та ПДП 

СМ у тварин із перев’язкою СН в ранньому постденерваціїйному періоді (n=74) в 

порівнянні із тваринами яким окрім перев’язки СН додатково щоденно, до 

залучення в гострий експеримент (1,3,5,7,10-та доба відповідно), вводили розчин 

андростен-4-ен-17β-она-3пропіонату в дозі 1 мг/1000 г ваги тіла, 

внутрішньом'язово (n=74) – група «Тестостерон». 

В третій серії оцінювали електрофізіологічні характеристики МРВК та 

ПДП СМ у тварин із перев’язкою СН в ранньому постденерваціїйному періоді 

(n=74) в порівнянні із тваринами, яким, окрім перев’язки СН, додатково щоденно, 

до залучення в гострий експеримент (1,3,5,7,10-та доба відповідно), вводили 

розчин 11β,17α,21-тригідроксіпрегна-1,4-дієн-3,2-діону в дозі 5 мг/1000 г ваги 

тіла, внутрішньоочеревинно (n=74) – група «Преднізолон». 

Статистична обробка матеріалів дослідження проводилася з використанням 

методів біометричного аналізу, реалізованих в пакетах ліцензійних програм 

EXCEL-2003® і STATISTICA 6.1 (StatSoft Inc., серійний №AGAR909E415822FA). 

Основні статистичні характеристики включали розрахунок середнього 

арифметичного (М) та стандартної похибки середнього (±m), у окремих випадках 

застосовували показник медіани (Ме) та його похибку (±me) у тих рядах, де 

спостерігався широкий діапазон даних з різкими відхиленнями (так звані «важкі 

хвости»). Перевірку на нормальність проводили за допомогою розрахунку 

критерію Шапіро-Уілка. Оскільки в більшості результатів нормальність була 

відхилена, статистичну вірогідність оцінювали за допомогою непараметричного 

критерію Манна-Уітні та критерію Джонкіра. Кореляційний аналіз отриманих 

даних проводили за критерієм ρ-Спірмена. Статистично достовірними дані 

визначали за двома рівнями: p<0,05; p<0,01. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Метою першого напрямку нашого дослідження було вивчення 

біоелектричної активності мотонейронного та інтернейронного пулів СМ на 

ранніх етапах (до 10-ї доби) після перев’язки СН.  

При дослідженні активності мотонейронного пулу СМ виявлено зменшення 

порогу (рис. 1) виникнення збудження у тварин з компресією СН в  порівнянні з 

контрольною групою на 7-му добу на 10% (10,53±1,45мкА n = 6, p < 0,05).  
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Рисунок 1 – Середні значення порогу моносинаптичної рефлекторної 

відповіді (L5) спинного мозку у тварин контрольної групи та з 

експериментальною компресійною нейропатією у різні строки  

після перев’язки сідничного нерва 

Примітки: ---------- -показник контрольної групи; * p < 0,05 – достовірність 

розбіжностей у порівнянні з контрольною групою. 

 

Хронаксія МР ВК у тварин з перев’язкою СН на 5-ту добу експерименту 

зменшилась на 21% (38,30 ±1,33мкс n = 6, p < 0,05) в порівнянні з контрольною 

групою щурів. 

Амплітуда МР ВК достовірно збільшувалася в групі тварин з перев’язкою 

СН  і на 10 добу експерименту становила 5,78±0,79 мВ  (n = 6, p < 0,01), в 

контрольній групі цей показник – 1,45±0,20 мВ (n=18). Тривалість МР ВК істотно 

не змінювалась (p > 0,05). 

При аналізі динаміки збудливості за допомогою використання методу 

нанесення на сідничний нерв стимулів зростаючої інтенсивності (від 1,1 до 2 П) 

виявлено, що на 10-ту добу КН відбувалося достовірне підвищення амплітуди МР 

ВК (n = 6, p < 0,01), при стимуляції силою 1,8 – 1,9 П. 

У даному блоці дослідження було виявлено, що амплітуда відповіді на 

повторний стимул на 10-ту добу відновлювалася повністю в проміжку від 9 – до 

10 мс між стимулами, спостерігалася тенденція до збільшення амплітуди у 

відповідь на 2-й стимул (n = 6, p < 0,01). 

Кореляційний аналіз отриманих даних показав, що існує прямий 

кореляційний зв’язок між зростанням амплітуди МР ВК СМ та тривалістю 

постденерваційного періоду (ρ=0,88, p <0,05). 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Виявлені нами біоелектричні зміни в мотонейронному пулі СМ можна 

охарактеризувати, як явище постденерваційної спінальної гіперрефлексії, з 

максимумом прояву за на 5-7-му добу. Ймовірніше за все вони пов’язані як з 

початком хроматолізу та дегенерації травмованих аксонів, так і з підвищенням 

проникності мембран нейронів (Ando R.V.,2013,Scott V.,2014).   

При дослідженні ПДП СМ у контрольній групі тварин (n=16) нами було 

встановлено, що поріг виникнення ПДП СМ склав 1,7 ±0,44 мкА, хронаксія ПДП 

СМ складала 87,00 ±19,52 мкс, латентний період (ЛП) становив 0,25±0,04 мкс 

(n=16). Загальна тривалість ПДП СМ у інтактних тварин склала 16,60±0,97 мкс 

(n=16). 

Середні амплітудні  характеристики ПДП СМ за умов супрамаксимальної 

стимуляції дорсального корінця СМ у інтактних тварин, отримані в нашому 

дослідженні представлені у таблиці 1.  

 

Таблиця 1 – Середні показники амплітуди компонентів потенціалу 

дорсальної поверхні (ПДП) СМ у тварин контрольної групи (M±m; n=16) 

Показник Амплітуда 

аферентного 

піку (мВ) 

Амплітуда 

N1 

компоненту 

(мВ) 

Амплітуда 

N2 

компоненту 

(мВ) 

Амплітуда 

N3 

компоненту 

(мВ) 

Амплітуда 

P фази 

(мВ) 

M±m 2,15 (±0,07) 2,8 

(±0,086) 

1,98 

(±0,12) 

0,41 

(±0,09) 

0,34 

(±0,056) 

 

У порівнянні з контрольною групою в групі тварин «Гіперрефлексія» ми 

отримали прогресивне зниження порогу виникнення ПДП СМ з мінімумом на 

десяту добу експерименту, який склав 1,11 ± 0,06 мкА (n=6; р<0,01). 

Також виявлено скорочення хронаксії із мінімумом на 5-ту добу після 

перев’язки сідничного нерву, цей показник становив 62,67±8,40 мкс (n=6; р<0,01). 

Скоротилась тривалість латентного періоду, у групі тварин з експериментальною 

КН він виявився мінімальним на 5-ту добу експерименту і становив 0,2±0,024 мкс 

(n=6; р<0,01). Таким чином виявлені нами зміни вказують на підвищення 

збудливості нервових волокон та нейронних пулів, що утворюють компоненти 

ПДП СМ у групі тварин з КН. 

Варто зазначити що достовірних часових змін загальної тривалості ПДП 

СМ та його компонентів по результатам нашого дослідження не виявлено 

(p>0,05). 

Зареєтровано підвищення амплітуди аферентного (АП) піку у порівнянні з 

інтактною групою на першу добу після перев’язки сідничного нерва на 15% 

(2,47±0,22 мВ; n=6; р<0,05). Проте з 3-ї доби спостерігалося її зниження, і на 

десяту добу вона становила 2,12±0,05 мВ. 

Зміни амплітуди N-компонентів ПДП були різноспрямованими. Так, у 

порівнянні з інтактною групою достовірні зміни було визначено у амплітуді N1 

компоненту. Спостерігалося максимальне зниження амплітуди N1 компоненту, на 

5-ту добу після перев’язки сідничного нерву, на 25% (n=6; р<0,01), у порівнянні з 
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інтактною групою. На 10-ту добу експерименту амплітуда N1 компоненту 

повернулася до значень близьких інтактній групі та складала 2,85±0,12 мВ (n=6).   

Практично не змінилися, амплітуда N2 та N3 компонентів ПДП СМ.  

Для з’ясування змін ПДП СМ при нанесенні парної стимуляції в умовах 

експериментальної КН ми досліджували зміни деполяризації первинних 

аферентів, як наслідок процесів пресинаптичного гальмування. Була виявлена 

цікава закономірність, що процеси гальмування несегментарних аферентних 

складових N1-компоненту прогресивно знижуються до десятої доби 

експерименту. На відміну від контрольної групи, де відновлення амплітуди N1-

компоненту спостерігалося лише при нанесенні другого стимулу через 1000 мс, у 

тварин з групи «Гіперрефлексія» на десяту добу це відбувалося на часовому 

проміжку від 50 до 100 мс (n=12; р<0,05). 

Кореляційний аналіз даних, щодо динаміки змін збудливості 

інтернейронного пулу показав – існує статистично значущий зворотній зв’язок 

між зменшенням порогу виникнення ПДП СМ та тривалістю постденерваційного 

періоду (ρ=-0,63, р<0,05) 

Таким чином в інтернейронному пулі СМ також виявлені явища 

гіперзбудливості, які за зниженням порогу збудливості сягають максимуму на 10-

ту добу постденерваційного періоду. Цікаво, що розвиток цих явищ припадає на 

період вимкненої аферентації, відповідно до нашої експериментальної моделі. 

Отже ймовірне походження даного феномену, може бути пов’язано не тільки з 

модифікацією мембрани інтернейронів, а й з формуванням вогнища ектопічного 

збудження в місці травматичного ушкодження СН вже на ранніх термінах після 

ушкодження нерва, що збігається з даними літератури (D’Mello R. 2008). 

Другий етап дослідження стосується змін, що виникають в мото- та 

інтернейронному пулах СМ у тварин з експериментальною КН на фоні введення  

тестостерону. При дослідженні порогу виникнення МР ВК СМ ми отримали його 

зменшення до мінімального рівня на 5-ту добу, коли він складав 10,30±1,47 мкА 

(n = 15) однак результати лежали поза межами достовірності.  

Хронаксія МР ВК, як більш точний показник, що характеризує ступінь 

збудливості нейрону у тварин з КН під впливом тестостерону на 3 добу 

експерименту у порівнянні з групою тварин без фармакологічної корекції 

достовірно зменшилась і складала 35,42±1,17 мкс (n = 10, p < 0,05). 

При нанесенні на дорзальний корінець подразника супрамаксимальної сили 

(5П) у тварин з групи тварин, що отримували ін’єкції тестостерону було виявлено 

зменшення, по відношенню до показників тварин з компресією сідничного нерву 

без фармакологічного втручання, латентного періоду на 5 добу експерименту  на 

12% ( n = 12, p < 0,05).  

Через 24 години після перев’язки СН на фоні введення тестостерону 

амплітуда МР ВК СМ становила до 2,84±0,68 (n = 6, p < 0,05) мВ, проте вже з 

третьої доби вона достовірно збільшувалась і на 10-ту добу експерименту зросла 

майже втричі. В той же час тривалість МР ВК практично не змінювалась. 

При аналізі динаміки збудливості за допомогою використання методу 

нанесення на дорзальний корінець стимулів зростаючої інтенсивності (від 1,1 до 2 
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П) виявлено, що на 7 добу КН відбувалося достовірне підвищення амплітуди МР 

ВК (n = 6, p < 0,01), при стимуляції силою 1,7 – 1,9 П. 

При аналізі гальмівних процесів, які протікають у вентральному корінці 

нами було використано метод  нанесення парних стимулів (міжстимульний 

інтервал від 2 до 20 мс). Виявлено, що амплітуда відповіді на повторний стимул 

на 10 добу відновлювалася повністю в проміжку від 9 – до 10 мс між стимулами, 

спостерігалася тенденція до збільшення амплітуди у відповідь на 2-й стимул (n = 

15, p < 0,01). 

Кореляційний аналіз дозволив виявити, що в групі тварин, які щоденно 

отримували тестостерон мають місце прямі кореляційні зв’язки між тривалістю 

введення тестостерону та зростанням амплітуди МР ВК СМ (ρ=0,86, p < 0,05). 

При дослідженні порогу виникнення ПДП СМ в групі тварин з КН під 

впливом тестостерону було виявлено його прогресивне зменшення до 7 доби 

після перев’язки СН (рис 2.). 

 Також в порівнянні із тваринами з компресією СН в  групі тварин під 

впливом тестостерону  нами було виявлено зменшення хронаксії із максимумом 

на сьому добу після перев’язки сідничного нерву на фоні введення тестостерону 

(1 мг/кг), цей показник становив 60,00±7,72 мкс (n=13; р<0,01). Зменшувалась, 

також, тривалість латентного періоду у групі тварин з експериментальною КН  на 

фоні введення тестостерону – він виявився мінімальним на 5 добу експерименту і 

становив 0,18±0,03 мкс (n=16; р<0,01).  

 Таким чином виявлені нами зміни вказують на підвищення збудливості 

нервових волокон та нейронних пулів, що утворюють компоненти ПДП СМ у 

групі тварин з КН на фоні введення тестостерону в порівнянні із тваринами з 

групи «Гіперрефлексія», без фармакологічної корекції. 

 

 
Рисунок 2 – Середні значення порогу ПДП СМ у тварин з 

експериментальною КН (А) та у тварин з експериментальною КН на фоні 

внутрішньом’язового введення тестостерону (1 мг/1000 г) (В) у різні строки  

після перев’язки сідничного нерву 

Примітки:  ** р<0,05-достовірність відмінностей між групами. 

 

Варто також зазначити що виявлені достовірні ( р<0,01) часові зміни 

загальної тривалості ПДП СМ. Так у групі тварин з КН без корекції 

тестостероном загальна тривалість ПДП СМ складала 16,60±0,97 мс, а в групі 
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тварин під впливом тестостерону цей показник прогресивно зменшувався з 

максимумом на 10 добу і становив 15,12±0,56 мкс.  

Відбулися зміни амплітуди компонентів ПДП СМ у тварин з 

експериментальною КН на фоні введення тестостерону. Було виявлено 

підвищення амплітуди АП через 24 години після перев’язки сідничного нерву з її 

подальшим поступовим зниженням.  

Спостерігалося  достовірне підвищення амплітуди N1 та N3 компонентів 

відповідно до 5-ї та 3-ї доби нашого дослідження в групі тварин «Преднізолон». 

Особливих відмінностей в амплітуді N2 компоненту між порівнюваними групами 

виявлено не було. 

 Аналіз амплітуди Р-хвилі ПДП СМ між тваринами з КН без 

фармакологічної корекції та на фоні введення тестостерону показав її зниження на 

7-му добу після початку компресії на фоні введення тестостерону (р<0,05). 

Для з’ясування змін ПДП СМ при нанесенні парної стимуляції в умовах 

експериментальної КН на фоні введення тестостерону ми досліджували зміни 

деполяризації первинних аферентів, як наслідок процесів пресинаптичного 

гальмування. Була виявлена наступна закономірність, що процеси гальмування 

несегментарних аферентних складових N1-компоненту прогресивно збільшуються 

до десятої доби експерименту. Також на відміну від тварин з експериментальною 

КН без фармакологічної корекції у яких на 10 добу відновлення амплітуди N1-

компоненту відбувалося на часовому проміжку від 50 до 100 мс (n=6; р<0,05) у 

тварин з експериментальною КН на фоні щоденного введення тестостерону на 10 

добу це явище спостерігалося при нанесенні другого стимулу через 20 мс. (n=11; 

р<0,01). 

Кореляційний аналіз дозволив виявити, що існує зворотній зв'язок між 

тривалістю введення тестостерону у ранньому постденерваційному періоді та 

показником порогу збудження інтернейронного пулу СМ (ρ=-0,55; р<0,05). 

Таким чином однобічне травматичне ушкодження СН на фоні щоденного 

введення тестостерону сприяє більш ранньому виникненню явища спінальної 

постденерваційної гіперрефлексії в мотонейронному пулі на 3-5-ту добу після 

початку КН, а в інтернейронному пулі СМ –  на 5-7-му добу після компресії СН. 

Вірогідно, дані зміни є наслідком підвищення проникності мембрани нейронів до 

електролітів, зокрема Сa2+ (N. L. Lam, M. S. Sun 2017). В цьому періоді зростає і 

кількість збуджуючих рецепторів на поверхні нейрону, більшість з яких 

представлена глутаматними NMDA- та AMPA- рецепторами. В даному випадку 

анаболічний ефект тестостерону може посилювати синтез трансмембранних 

білків та швидкість експресії зазначених типів рецепторів на мембрані 

інтернейронів (Bronfman F.C.,2014, Bantel C., 2002). 

На третьому етапі дослідження ми вивчали особливості біоелектричної 

активності мото- та інтернейронів СМ на фоні компресії СН під впливом 

преднізолону.  При дослідженні порогу порогу виникнення МР ВК СМ в групі 

«Преднізолон» ми отримали прогресивне зростання цього показника на 10 добу 

до 14,24±0,90мкА (n = 12, p < 0,01).  
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Хронаксія МР ВК у тварин з групи «Преднізолон» на 7 добу експерименту  

збільшилась у порівнянні з контрольною групою  на 31 % (52,30±1,20 мкс n = 12, 

p < 0,05)  

При нанесенні на дорзальний корінець подразника супрамаксимальної сили 

(5П) у тварин з групи «Преднізолон» було виявлено збільшення, по відношенню 

до показників тварин з групи «Гіперрефлексія», латентного періоду на 7 добу 

експерименту  на 16%, ( n = 6, p < 0,05).  

Цікаво, що через 24 години після перев’язки СН на фоні введення 

преднізолону амплітуда МР ВК СМ становила 2,53±0,18 (n = 17, p < 0,05) мВ, 

проте вже з третьої доби вона знижувалась і на 10 добу експерименту становила 

1,82±0,37 мВ  (n = 14, p < 0,05).  

Тривалість МР ВК також достовірно збільшилась до 10-ї доби (табл. 2). 

При аналізі динаміки збудливості за допомогою використання методу 

нанесення на сідничний нерв стимулів зростаючої інтенсивності (від 1,1 до 2 П) 

виявлено, що на 10 добу КН відбувалося достовірне зниження амплітуди МР ВК 

(n = 11, p < 0,01), при стимуляції силою 1,4 – 1,5 П. 

При дослідженні гальмівних процесів, які протікають у мотонейронному 

пулі СМ нами було використано метод  нанесення парних стимулів 

(міжстимульний інтервал від 2 до 20 мс). У даному блоці було виявлено, що 

амплітуда відповіді на повторний стимул на 10 добу відновлювалася повністю в 

проміжку від 15 – до 20 мс між стимулами (n = 9, p < 0,05)  

 

Таблиця 2 – Середні показники тривалості МР ВК СМ (мс) у тварин з 

експериментальною КН та тварин з експериментальною КН на фоні введення 

преднізолону (5 мг/1000г) у різні строки після перев’язки сідничного нерву (M±m) 

Групи тварин 1 

доба 

3 

Доба 

5 

Доба 

7 

доба 

10 

Доба 

Динаміка  1,75±0,16 1,65±0,17 1,70±0,08 1,73±0,13 1,69±0,15 

Преднізолон 1,77±0,12 1,82±0,05 1,86±0,03** 1,88±0,10** 1,92±0,08* 

Примітка: ** – рівень вірогідності p < 0,05; * – рівень вірогідності p < 0,01. 

 

Кореляційний аналіз, отриманих нами даних, показав, що існує прямий 

кореляційний зв'язок між тривалістю введення преднізолону протягом раннього 

постденерваційного періоду та збільшенням тривалості МР ВК (ρ=0,54; р<0,05) і 

наростанням сили порогового подразника, необхідного для виникнення 

моносинаптичної відповіді СМ (ρ=0,65; р<0,05). Разом з тим зв'язок між 

тривалістю введення преднізолону протягом раннього постденерваційного 

періоду та  амплітудою МР ВК носить зворотній характер (ρ=-0,45; р<0,05). 

При дослідженні порогу виникнення ПДП СМ в групі тварин з КН під 

впливом преднізолону було виявлено його прогресивне збільшення, вдвічі, до 

десятої доби після перев’язки СН (2,30±0,33 мкА; n=11; р<0,01) (рис. 4.) 
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Рисунок 4 – Середні значення порогу ПДП СМ у тварин з 

експериментальною КН (А) та у тварин з експериментальною КН на фоні 

інтраперітонеального введення преднізолону (5 мг/1000 г) (В) у різні строки  

після перев’язки сідничного нерву 

Примітки: * р<0,01; ** р<0,05 – достовірність розбіжностей між групами. 

 

В порівнянні із тваринами з компресією сідничного нерва без 

фармакологічної корекції нами було виявлено збільшення хронаксії ПДП СМ на 

45% (n=11; р<0,01) із максимумом на сьому добу після перев’язки сідничного 

нерва у тварин, що отримували ін’єкції преднізолону. Збільшувалась і тривалість 

латентного періоду  у групі тварин з експериментальною КН  на фоні введення 

преднізолону – він виявився максимальним на сьому добу експерименту і 

становив 0,60±0,03 мкс (n=11; р<0,01). Таким чином продемонстровані нами 

зміни вказують на зниження збудливості нервових волокон та нейронних пулів, 

що утворюють компоненти ПДП СМ у групі тварин «Преднізолон» 

У  групі тварин з КН без корекції преднізолоном загальна тривалість ПДП 

СМ складала 16,60±0,97 мс, тоді як у тварин, що отримували ін’єкції 

преднізолону цей показник прогресивно збільшувався з максимумом на 10 добу і 

становив 23,75±0,56 мкс.  

Відбулися зміни амплітуди компонентів ПДП СМ у тварин з 

експериментальною КН на фоні введення преднізолону. Було виявлено 

максимальне зниження амплітуди АП, у порівнянні з групою тварин без 

фармакологічного втручання, на п’яту добу після перев’язки сідничного нерва 

майже на 20% (1,75±0,07 мВ; n=6; р<0,01). У порівнянні з групою тварин з 

експериментальною КН без фармакологічного втручання ми спостерігали 

зниження амплітуди N1 та N2 компонентів відповідно до 5 та 3 доби нашого 

дослідження в групі тварин, яким щоденно вводили преднізолон. Проте амплітуда 

N1 компоненту залишалася достовірно більша ніж в групі тварин без 

фармакологічної корекції, а в амплітуді N2 компоненту зміни носили протилежний 

характер, але достовірними не виявились. Також виявлено поступове зростання 

амплітуди Р-хвилі, яка на десяту добу експерименту становила 0,68±0,05 мВ 

(n=11; р<0,01). 

Була виявлена наступна закономірність, що процеси гальмування 

несегментарних аферентних складових N1-компоненту прогресивно збільшуються 

до десятої доби експерименту. Так у тварин з експериментальною КН на фоні 
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щоденного введення преднізолону на 10 добу це явище спостерігалося лише при 

нанесенні другого стимулу через 1000 мс. (n=11; р<0,01). 

Оцінка кореляційних зв’язків показала, що існує позитивний кореляційний 

зв'язок між тривалістю введення преднізолону в постденерваційному періоді та 

зростанням порогу збудження інтернейронного пулу СМ (ρ=0,71; р<0,05) 

Отримані результати свідчать, що на фоні введення преднізолону суттєво 

пригнічується збудливість нейронів СМ, що найбільш яскраво виражено в 

мотонейронному пулі СМ (за рахунок підвищення порогу збудження відповідно 

на 34%). Вірогідно даний ефект можна пояснити значним катаболічним впливом 

гормонів глюкокортикоїдної групи на процеси синтезу білків, який на ранньому 

періоді постденерваційних змін сприяє прискоренню тигролізу в сомі нейрону, а 

відповідно й викликає й протеоліз клітинних білків (Burnett M.G., 2004, Cao J., 

2010). Описані процеси викликають порушення трансмембранних градієнтів 

К+,Са2+ та Na+, що й виявляється електрофізіологічно в зниженні збудливості 

мото- та інтернейронних пулів СМ у тварин з КН на фоні введення преднізолону. 

 

ВИСНОВКИ  

В ході нашого дослідження проаналізовано стан біоелектричної активності 

мото- та інтернейронного пулів спинного мозку в ранній (до 10-ї доби) 

постденерваційний період, спричинений односторонньою компресійною травмою 

сідничного нерва, та вплив на цей стан щоденного введення тестостерону та 

преднізолону. 

1. Виявлено, що динаміка розвитку феномену ранньої  спінальної 

постденерваційної гіперрефлексії має різні особливості і в мотонейронному пулі 

спинного мозку сягає свого максимуму на 5-7-му добу, тоді як в інтернейронному 

пулі ці зміни (за порогом викликаної відповіді) спостерігаються пізніше, з  10-ї 

доби.  

2. Виявлено, що однобічне травмування сідничного нерва на фоні 

щоденного введення преднізолону супроводжується зменшенням збудливості як 

мотонейронного пулу спинного мозку так і інтернейронного пулу спинного 

мозку. При цьому в інтернейронному пулі ці зміни виражені більш яскраво, за 

рахунок підвищення порогу збудження вдвічі та хронаксії на 45% (р<0,01). 

3. Показано, що преднізолон чинить гальмівний вплив на механізми 

постденерваційної спінальної гіперрефлексії, його дія переважно має 

постсинаптичний характер та не прибирає явища гіперзбудливості повною мірою, 

лише відтерміновує їх появу та згладжує біоелектричні прояви. 

4. Встановлено, що однобічне травматичне ушкодження сідничного нерва 

на фоні щоденного введення тестостерону сприяє більш ранньому виникненню 

явища спінальної постденерваційної гіперрефлексії в мотонейронному пулі на 3-

5-ту добу після початку компресійної нейропатії, а в інтернейронному пулі 

спинного мозку –  на 5-7-му добу після компресії сідничного нерва. 

5. Виявлено достовірні кореляційні зв’язки між змінами біоелектричної 

активності мотонейронних та інтернейронних пулів  спинного мозку, тривалістю 

постденерваційного періоду, впливом тестостерону та преднізолону (р<0,05). Так, 
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поріг виникнення моносинаптичного розряду вентрального корінця спинного 

мозку після перев’язки сідничного нерва на фоні введення преднізолону зростає 

(ρ=0,65); тривалість моносинаптичного розряду вентрального корінця на фоні 

введення преднізолону подовжується (ρ=0,54); амплітуда моносинаптичного 

розряду вентрального корінця зростає прямо пропорційно тривалості 

постденерваційного періоду (ρ=0,88) та на фоні введення тестостерону (ρ=0,86), 

введення преднізолону показало протилежний ефект (ρ=-0,45); поріг потенціалу 

дорсальної поверхні спинного мозку знижується у ранні терміни після перев’язки 

СН (ρ=-0,63) та на фоні введення тестостерону (ρ=-0,55), а за умов введення 

преднізолону навпаки – зростає (ρ=0,71). 

6. З’ясовано, що щоденне введення тестостерону за умов компресії 

сідничного нерва сприяє більш ефективнішому та тривалішому формуванню 

явища ранньої спінальної постденерваційної гіперрефлексії, що зберігається 

протягом 10-ти діб, призводить до полегшення виникнення збудження, тоді як 

при аналогічному режимі введення преднізолону даного ефекту не виникає. 
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АНОТАЦІЯ  

 

Гутнік І.О. Динаміка ранньої постденерваційної спінальної гіперрефлексії та 

вплив на неї глюкокортикоїдів і тестостерону (електрофізіологічне дослідження). 

– На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія. – Львівській національний 

медичний університет ім. Данила Галицького, Львів, 2018. 

Дослідження присвячені аналізу особливостей процесів збудження у 

нейронних пулах спинного мозку, на фоні однобічної експериментальної 

компресії сідничного нерва і впливу на них глюкокортикоїдів і тестостерону 

Явище постденерваційної спінальної постденерваційної гіперрефлексії,  в 

мотонейронному пулі спинного мозку сягає максимуму на 5-7-му добу, в 

інтернейронному пулі це спостерігається значно пізніше. Однобічне травматичне 

ушкодження сідничного нерва на фоні щоденного введення тестостерону сприяє 

більш ранньому виникненню спінальної постденерваційної гіперрефлексії. 

Однобічне травмування сідничного нерва, на фоні щоденного введення 

преднізолону, призводить до зменшення збудливості нейронів спинного мозку.  

Ключові слова: рання спінальна постденерваційна гіперрефлексія, 

інтернейрони, мотонейрони, спинний мозок, центральна нервова система, 

тестостерон, глюкокортикоїди. 

 

SUMMARY 

 

Hutnik I.O.  Dynamic of erly postdenervation spinal hyperreflexy and influence 

of glucocorticoids and testosteron on it (electrophysiological research). – On the right of 

the manuscript. 

Dissertation for a Ph.D. of medicine degree by specialty 03.14.03 – normal 

physiology. – Danylo Halytsky Lviv National Medical University Ministry of Helth of 

Ukraine, Lviv, 2018. 
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Research devoted to analyzing the features of neurons pools of spinal cord on the 

background of experimental unilateral sciatic nerve compression and exposure to 

glucocorticoids and testosterone 

The phenomenon of spinal postdenervation hyperreflexia in motoneurons pool of 

spinal cord reaches its maximum on 5-7-th day, while interneurons pool is there much 

later. It was found that one-sided traumatic injury of sciatic nerve on the background of 

daily administration of testosterone contributes to an earlier occurrence of the 

phenomenon of spinal postdenervation hyperreflexia in motoneurons pool. The one-

sided sciatic nerve injury against the background of daily administration of prednisolone 

accompanied by a decrease in excitability of spinal cord neurons.  

Key words: early spinal postdenervation hyperreflexia, interneurons, 

motoneurons, spinal cord, central nervous system, testosterone, glucocorticosteroids. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Гутник И.А. Динамика ранней постденервационной спинальной 

гиперрефлексии и влияние на нее глюкокортикоидов и тестостерона 

(электрофизиологическое исследование). – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.03.03 – нормальная физиология. Львовский национальный 

медицинский университет им. Данилы Галицкого, Львов, 2018. 

Исследования посвящены анализу особенностей процессов возбуждения, 

возникающих в мото- и интернейронных пулах спинного мозга на фоне 

односторонней экспериментальной компрессии седалищного нерва и влияния на 

них глюкокортикоидов и тестостерона. Результаты проведенного исследования 

расширяют теореические представления о явлениях ранней постденервационной 

спинальной гиперрефлексии. 

Исследования были проведены на 256 половозрелых крысах самцах в 

возрасте 6-8 месяцев с весом 200-250 г. линии Вистар. 

В нашем исследовании имело место следующее распределение животных на 

группы, в соответствии с целью и задачей исследования. 

Животные контрольной группы – крысы, которым не проводили 

оперативного вмешательства, не получали инъекций фармакологических 

препаратов. Животные из группы «Динамика», которым было выполнено 

экспериментальную компрессию седалищного нерва, и которые впоследствии 

отбирались к острому эксперименту (на 1,3,5,7,10-е сутки соответственно). 

Группа животных «Тестостерон» после перевязки седалищного нерва получали 

инъекции раствора «Тестостерон» (в дозе 1 мг / 1000 г веса тела), 

внутриммышечно, ежедневно до привлечения  в острый эксперимент (1,3,5,7,10-е 

сутки соответственно). Группа животных «Преднизолон» после перевязки 

седалищного нерва получали инъекции раствора «Преднизолон» (в дозе 5 мг / 

1000 г веса тела), интраперитонеально, ежедневно до привлечения в острый 

эксперимент (1,3,5,7,10-е сутки соответственно). 
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Для формирования постденервационной гиперрефлексий мы использовали 

стандартную методику воспроизведения компрессионной нейропатии 

седалищного нерва, путем его перевязки, еффективность методики подтверждали 

морфологически. 

С использованием стандартных електрофизиологических методик 

регистрировались вызванные потенциалы мото- и интернейронных пулов 

спинного мозга  с последующим статистическим анализом полученных данных. 

Выявлено, что динамика развития феномена ранней спинальной 

постденервационной гиперрефлексии имеет различные особенности и в 

мотонейронном пуле спинного мозга достигает своего максимума на 5-7-е сутки, 

в интернейронном пуле это наблюдается позже (на 10-е сутки. Это может 

объясняться возникновением трансформация ритма при передаче импульсов к 

мотонейронам от интернейронного пула, а также явлением посттетанической 

потенциации. 

Показано, что односторонняя травма седалищного нерва на фоне 

ежедневного введения преднизолона сопровождается уменьшением возбудимости 

как мотонейронного так и интернейронного пулов спинного мозга. При этом в 

интернейронном пуле эти изменения выражены более ярко, за счет повышения 

порога возбуждения соответственно в два раза и хронаксии на 45%. Установлено, 

что одностороннее травматическое повреждение седалищного нерва на фоне 

ежедневного введения тестостерона способствует более раннему возникновению 

явления спинальной постденервационной гиперрефлексии в мотонейронном пуле, 

на 3-5-е сутки после начала компрессионной нейропатии, а в интернейронном 

пуле спинного мозга –  на 5-7-е сутки после компрессии седалищного нерва. 

Выявлены достоверные корреляционные связи между изменениями 

биоэлектрической активности мотонейронного и интернейронного пулов 

спинного мозга, продолжительностью постденервацийного периода, влияние 

тестостерона и преднизолона (р <0,05). Так, порог возникновения 

моносинаптического разряда вентрального корешка после перевязки седалищного 

нерва на фоне введения преднизолона возрастает (ρ = 0,65); продолжительность 

моносинаптического разряда вентрального корешка на фоне введения 

преднизолона увеличивается (ρ = 0,54), а на фоне введения тестостерона 

сокращается (ρ = -0,20); амплитуда моносинаптического разряда вентрального 

корешка спинного мозга растет прямо пропорционально длительности 

постденервационного периода (ρ = 0,88) и на фоне введения тестостерона (ρ = 

0,86), введение преднизолона показало противоположный эффект (ρ = -0,45); 

порог возникновения потенциала дорсальной поверхности снижается в ранние 

сроки после перевязки седалищного нерва (ρ = -0,63) и на фоне введения 

тестостерона (ρ = -0,55), а в условиях введения преднизолона наоборот –  

возрастет (ρ = 0,71). 

Установлено, что ежедневное введение тестостерона в условиях компрессии 

седалищного нерва способствует более эффективному и длительному 

формированию явления ранней спинальной постденервационной гиперрефлексии, 

что сохраняется в течение 10-ти суток, приводит к облегчению возникновения 
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возбуждения, тогда как при аналогичном режиме введения преднизолона данного 

эффекта не возникает. 

Ключевые слова: ранняя спинальная постденервационная гиперрефлексия, 

интернейронов, мотонейроны, спинной мозг, центральная нервная система, 

тестостерон, глюкокортикоиды. 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА ПОЗНАЧЕНЬ 

 
АП                         - аферентний пік 

КН                          - компресійна нейропатія 

ЛП                          - латентний період 

МР ВК         - моносинаптичний розряд вентрального корінця 

П - поріг 

ПДП               - потенціал дорзальної поверхні 

ПН - периферичний нерв 

ПНС - периферична нервова система 

СМ             - спинний мозок 

СН               - сідничний нерв 

ЦНС                       - центральна нервова система 
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