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Актуальність обраної теми. За даними сучасних клінічних досліджень 

кількість травм периферичних нервів з кожним роком зростає. Оперативні 

втручання з цього приводу не гарантують уникнення низки ускладнень, серед 

яких формування невром, гіперестезія, каузалгії і, як наслідок, різкого 

погіршення якості життя. Особливо підкреслюється, що найбільш поширені 

ці травми є серед працездатної верстви населення, що значно впливає на 

економічні показники. Таким чином питання віддалених наслідків травм 

периферичних нервів залишаються актуальними. 

На теперішній час є багато робіт, присвячених змінам у центральній та 

периферичній нервовій системі в умовах периферичної денервації. Проте, 

найчастіше розкриваються механізми постденерваційних явищ, що мають 

місце в ізольованих нервових волокнах чи на виділених нервах, а досліджень, 

які б характеризували функціональний стан центральної ланки рефлекторної 

дуги спинного мозку, особливо мото- та інтернейронного пулу спинного 

мозку, знайдено вкрай мало. У зв’язку з цим актуальним є доповнення вже 

існуючих даних новими результатами електрофізіологічних досліджень 

функціонального стану спинномозкових нейронів за умов периферичної 

денервації. Вивчення ранньої динаміки цих змін, допоможе визначити 

найбільш доцільні терміни впливу на ці процеси, а дослідження ролі 

біологічно активних речовин, зокрема гормонів, може бути використано в 

розробці лікувальних підходів у наступних клінічних дослідженнях. 

Таким чином, вивчення біоелектричної активності нейронних пулів 



спинного мозку за умов периферичної денервації залишається актуальним на 

даному етапі досліджень. 

Новизна дослідження та отриманих результатів. Наукова новизна 

даного дослідження полягає в тому, що автором детально проаналізовано 

динаміку змін біоелектричної активності спінальних нейронів в умовах 

периферичної денервації, 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 етапах після ушкодження сідничного нерва. 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 сідничного нерва, є 

неоднакова реакція мото- та інтернейронного пулів спинного мозку протягом 

десяти діб після травми.  

Встановлено, що тестостерон прискорює настання постденерваційної 

спінальної гіперрефлексії в мотонейронному пулі спинного мозку порівняо з 

інтернейронним. Також показано, що за умов однобічної травми сідничного 

нерва, під час розвитку ранньої спінальної постденерваційної гіперрефлексії, 

щоденне внутрішньоочеревинне введення розчину преднізолону  

супроводжується зниженням збудливості в мото- та інтернейронному пулах 

спинного мозку.  

Практичне значення результатів дослідження. Отримані в роботі 

дані можуть бути використані як для теоретичної медицини, що дозволить 

збагатити вже існуючі дані новими фактами, в особливості те, що стосується 

строків та особливостей розвитку невропатії, а також для практичної 

медицини – для розробки нових методів лікування та профілактики 

неврологічного компоненту постденерваційних синдромів у ранньому 

відновному періоді. 



Також результати даного дисертаційного дослідження можуть бути 

використані для підготовки спеціалістів медико-біологічного профілю. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень та висновків, 

сформульованих у дисертації. Високий рівень наукових результатів і 

висновків, наведених в дисертації, підтверджується значною кількістю 

експериментів, які було проведено автором. Дані результати були 

обґрунтовані теоретично на підставі літературних даних, та існуючих 

уявлень про постденерваційні механізми. Послідовність викладення 

матеріалу повністю відповідає поставленій меті і задачам дисертації. 

Отримані дані і висновки роботи були опубліковані у достатній кількості 

наукових видань, а також були апробовані на науково-практичних 

конференціях. Матеріал оброблений сучасними методами статистики. 

Наукові положення і висновки, наведені в дисертації Гутніка І.О. достатньо 

обґрунтовані.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в рамках науково-дослідницької роботи кафедри 

фізіології Державного закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ 

України» «Механізми функціонування центральної та периферичної нервової 

системи за нормальних та патологічних умов». Тема дисертаційного 

дослідження розглянута та затверджена проблемною комісією «Нормальна і 

патологічна фізіологія» та на засіданні Вченої ради Державного закладу 

«Дніпропетровська медична академія МОЗ України. 

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих 

роботах і авторефераті. Дисертант є автором і співавтором в 11 друкованих 

роботах. За матеріалами власних досліджень надруковано 6 статей, в тому 

числі, 5 статей у фахових виданнях, рекомендованих МОН України, 3 з яких 

внесені до міжнародних науко метричних баз. Одна стаття представлена в 

іноземному журналі. 5 робіт надаються у матеріалах наукових конференцій 

та конгресу.  



Подана на захист дисертаційна робота Гутніка І.О. складається зі вступу, 

огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, результатів власних 

досліджень, їх аналізу та узагальнення, а також висновків. Дисертація 

написана чітко і лаконічно, 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).  

Текст автореферату, відповідає змісту дисертації. 

У літературному огляді наведено системні уявлення про вплив травми 

периферичних нервів на нейрони спинного мозку, особлива увага 

приділяється публікаціям, що висвітлюють ранні зміни. Описані джерела, що 

розкривають вплив на нейрони та нервові волокна глюкокортикоїдів та 

тестостерону, а також подібних до них речовин. Огляд даних літератури 

достатньо повно висвітлює сучасний стан проблеми. Здобувач обґрунтовує 

необхідність виконання даної дисертаційної роботи, використовуючи для 

аналізу велику кількість як вітчизняних, так і іноземних літературних джерел 

останніх років. Наведені у даному розділі дані свідчать про наявність 

порушень у функціонуванні мото- та інтернейронів спинного мозку за умов 

периферичної нейропатії, а також клінічні прояви нестачі або гіперсекреції 

тестостерону і глюкокортикоїдів з боку нервової. Нез’ясованою залишається 

динаміка біоелектричних змін нейронів спинного мозку за умов раннього 

постденерваційного періоду, особливо in vivo. Автором також були 

представлені деякі патофізіологічні аспекти розвитку даних порушень, які 

лежать в основі розвитку постденерваційної гіперрефлексії, як, наприклад, 

формування вогнища підвищеної збудливості. Автором також було 

проведено огляд можливих шляхів лікування та профілактики 

постденерваційних синдромів. 



З одного боку, обсяг і глибина проведеного огляду літератури 

демонструють, що автор володіє сучасною науковою літературою з даної 

тематики, а з іншого боку – вказують на протиріччя і недостатню 

обґрунтованість деяких наукових положень. Інформація, представлена в 

літературному огляді, ще раз підкреслює актуальність даного дослідження.  

Матеріали і методи дослідження досить детально описано методики, 

які застосовано дисертантом, а також обсяг використаного матеріалу. 

Автором використано електрофізіологічні методи дослідження, такі як 

дослідження біоелектричної активності мотонейронного та інтернейронного 

пулів спинного мозку. Дані методи є адекватними і доцільними відносно 

поставленої мети і завдань дисертаційного дослідження. Автором було 

детально описано методику формування компресійної невропатії сідничного 

нерва, яка призводила до формування явища постденерваційної спінальної 

гіперрефлексії. За допомогою морфологічного дослідження литкового м’язу 

було досягнуто  верифікації моделі. Здобувачем поставлено досліди на 256 

щурах. Таким чином, матеріал дисертації отримано у достатній кількості 

досліджень і на високому методичному рівні з використанням комплекс 

сучасних методик, що відповідає поставленим завданням і забезпечує 

достовірність отриманих результатів.  

Результати власних досліджень, які викладені у розділі 3 

представляють дані про особливості біоелектричної активності 

мотонейронного та інтернейронного пулів спинного мозку в процесі 

розвитку ранньої постденерваційної гіперрефлексії. В даному розділі було 

представлено інформацію, про виявлені  зміни в активності мотонейронного 

пулу спинного мозку, які спостерігаються на 5-ту, 7-му та 10 добу  після 

перев’язки сідничного нерва у вигляді зменшення порогу виникнення 

викликаних відповідей, зменшення їх хронаксії на та підвищення амплітуди 

відповіді майже в 5 разів. Біоелектричні зміни активності інтернейронного 

пулу достовірного характеру, виявлені на 5-ту та 10-ту добу 

постденерваційного періоду, у вигляді зниження порогу виникнення 



викликаної відповіді, скорочення хронаксії, підвищення амплітуди 

аферентного піку потенціалу дорзальної поверхні спинного мозку. 

У розділі 4 досліджувались особливості біоелектричної активності 

мотонейронного та інтернейронного пулів спинного мозку в динаміці 

розвитку ранньої постденерваційної спінальної гіперрефлексії у щурів та 

вплив глюкокортикоїдів. 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 мотонейронному пулі ці 

зміни виражені більш яскраво (за рахунок підвищення порогу збудження 

відповідно на 34%, та хронаксії на 31%). 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. 

У розділі 5 наведено характеристику біоелектричної активності 

мотонейронного та інтернейронного пулів спинного мозку в процесі 

розвитку ранньої постденерваційної спінальної гіперрефлексії у щурів та 

вплив тестостерону. 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 травми нерва, а в інтернейронному 

пулі спинного мозку –  на 5-7-му добу після початку компресійної нейропатії. 

З заключного аналізу роботи (розділ 6) логічно витікають шість 

висновків. У висновках викладено найбільш важливі наукові результати, 

одержані в дисертаційній роботі, наголошено на якісних та кількісних 

показниках здобутих результатів. Висновки і узагальнюючі дані роботи 

достатньо обґрунтовані та відповідають отриманому фактичному матеріалу.  

Недоліки дисертації і автореферату за їх змістом і оформленням.  



1. Деякі положення роботи та її оформлення викликають певні 

зауваження. Зокрема, в тексті роботи не згадується чи враховувалась відстань 

між подразнюючими та реєструючими електродами під час вимірювання 

тривалості латентного періоду.  

2. Недостатньо пояснено вибір саме таких строків формування моделі.  

3. Стосовно практичної цінності роботи – бажано зазначити прикладне 

значення отриманих даних, зокрема, особливості біоелектричної активності 

інтернейронного пулу.  

4. Задля наочності варто було  навести схеми дослідів із позначенням 

областей розташування електродів безпосередньо перед викладенням 

результатів дослідження.  

5. Що до оформлення автореферату та дисертації, рекомендовано в 

таблицях додати колонку з символічним позначенням напрямку зміни 

відповідного показника, що додасть наочності та полегшить сприйняття 

інформації.  

Запитання: 

1. Чому для відтворення експериментальної моделі компресійної 

невропатії Вами було обрано саме накладання лігатури на сідничний нерв, 

адже неодноразово було описано використання для подібних досліджень 

кремальєри, або хімічно індукованого набряку м’язів? 

2. Який провідний механізм впливу глюкокортикоїдів ви вважаєте 

найбільш пов’язаним із гальмівними змінами у нейронах спинного мозку, що 

були продемонстровані у вашому дослідженні? 

3. Недостатньо обґрунтовано вибір доз та схеми введення тестостерону 

та преднізолону. Чому було обрано саме преднізолон, а не гідрокортизон?  

4. Які подальші перспективи використання результатів вашого 

дослідження ви бачите в клінічній практиці, чи існує на сьогодні досвід 

використання глюкокортикоїдів та тестостерону в умовах наближених до 

тих, що ви відтворювали в експерименті? 

 



 
 


