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АНОТАЦІЯ 

Гутнік І.О. Динаміка ранньої постденерваційної спінальної 

гіперрефлексії та вплив на неї глюкокортикоїдів і тестостерону 

(електрофізіологічне дослідження). – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.03 «Нормальна фізіологія» (222 – Медицина). – Державний 

заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Дніпро, 2017; 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 

Львів, 2017. 

Дослідження механізмів зростання збудливості ЦНС, спричинених  

травмами периферичних нервів (ПН),  на сьогодні має високу теоретичну та 

практичну значимість. Провідне місце серед ушкоджень периферичних нервів 

посідає компресійна нейропатія (КН) сідничного нерву (СН) (Sottaz L., 2016). 

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, що 

виникають у нейронах СМ, 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 та вплив на неї 

біологічно активних речовин, зокрема гормонів. Розкриття особливостей цієї 

динаміки дасть можливість зробити припущення про нейрофізіологічні 

механізми розвитку постденерваційних ускладнень.  

Окремим питанням є ступінь залучення мото- та інтернейронних пулів 

СМ до постденерваційних змін, враховуючи особливості їх зв’язків з 

аферентною та еферентною ланкою рефлекторної дуги. 

На сучасному етапі дослідження ураження периферичних нервів є одним 

із головних питань відновної нейрохірургії, особливо в умовах військових дій. 
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Метою дослідження було з’ясування особливостей біоелектричної 

активності спінальних нейронів в умовах ранньої постденерваційної спінальної 

гіперрефлексії та вплив на них глюкокортикоїдів і тестостерону. 

Завдання дослідження стосувались визначення динаміки змін 

біоелектричної активності мотонейронних та інтернейронних пулів спинного 

мозку в умовах ранньої постденерваційної спінальної гіперрефлексії та 

впливом на неї тестостерону та преднізолону.  

Окрім того досліджувались зв'язки між змінами біоелектричної 

активності мотонейронних та інтернейронних пулів  спинного мозку в умовах 

ранньої постденерваційної спінальної гіперрефлексії з тривалістю 

постденерваційного періоду, впливом тестостерону та преднізолону.  

Об’єктом дослідження виступила біоелектрична активність 

мотонейронних та інтернейронних пулів спинного мозку  білих щурів у ранні 

терміни після периферичної денервації. 

Був визначений наступний 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 (МР ВК), потенціал дорзальної поверхні СМ 

(ПДП) у ранні терміни після периферичної денервації. 

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 «ДМА МОЗ України». Моделювання компресії СН 

здійснювали шляхом його перев’язки, тричі на рівні верхньої третини стегна 

шовковою лігатурою під ефірним наркозом. Для визначення особливостей 

функціонування мотонейронних та інтернейронних пулів СМ в ході гострого 

експеременту використовували метод відведення викликаних потенціалів СМ:  

моносинаптичний розряд вентрального корінця (МР ВК), потенціал дорсальної 

поверхні СМ (ПДП). З метою вивчення впливу на стан динаміки ранньої 

постденерваційної спінальної гіперрефлексії тестостерону та глюкокортикоїдів 
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тваринам вводили готові розчини: 11β,17α,21-тригідроксіпрегна-1,4-дієн-3,2-

діону (Преднізолон) та андростен-4-ен-17β-она-3пропіонату (Тестостерон). 

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). 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. 

Всі дослідження з лабораторними тваринами проводилися з дотриманням 

вимог біоетики. Евтаназія здійснювалася за допомогою інтракардіального 

введення летальної дози тіопенталу натрію. 

При проведенні дослідження виявлено, що динаміка розвитку феномену 

ранньої  спінальної постденерваційної гіперрефлексії має різні особливості і в 

мотонейронному пулі СМ сягає свого максимуму на 5-7-му добу, тоді як в 

інтернейронному пулі ці зміни спостерігаються пізніше, до 10-ї доби (за 

порогом) на фоні вимкненої аферентації.  Однобічне травмування СН, на фоні 

щоденного введення преднізолону, супроводжується зменшенням збудливості 

як мотонейронного пулу СМ так і інтернейронного пулу СМ. При цьому в 

інтернейронному пулі ці зміни виражені більш яскраво. Встановлено, що 

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. 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).  

Детально проаналізовано динаміку змін біоелектричної активності 

спінальних нейронів в умовах периферичної денервації, на ранніх етапах 
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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 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 в 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 порівняо з інтернейронним. Було 

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

спінальної постденерваційної гіперрефлексії, щоденне внутрішньоочеревинне 

введення щурам 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 на ранніх термінах після компресії СН. З’ясовано, 

що щоденне введення тестостерону за умов компресії СН сприяє більш 

ефективному та ранньому формуванню явища постденерваційної спінальної 

гіперрефлексії порівняно з аналогічним режимом введення преднізолону. 

Результати проведеного дослідження теоретично та методологічно 

розширюють сучасне уявлення про динаміку явища ранньої 

постденерваційної спінальної  гіперрефлексії та впливу на неї глюкокортикоїдів 

та тестостерону. Отриманї результати можна використати при виконанні 

наукових досліджень в галузі фізіології та при розробці експериментальних та 

клінічних методів лікування уражень периферичних нервів. 
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Комплексний аналіз динаміки ранньої постденерваційної спінальної 

гіперерфлексії в  умовах однобічного пошкодження СН та під впливом 

тестостерону і преднізолону дозволив отримати більш повну інформацію про 

центральні компенсаторні реакції в умовах периферичної дисфункції,  та 

спеціалізувати ці реакції відповідно до інтернейронного або мотонейронного 

пулу СМ. 

Подальщі дослідження данної задачі можливі із залученням методів 

імуногістохімічного аналізу, з метою верифікації біохімічних змін у мембрані 

нейронів спинного мозку в умовах периферичної денервації та під впливом 

глюкокортикоїдів і тестостерону. 

Дисертаційна робота викладена на 168 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 

найменуваннь (з них 149 – іноземні). 

Ключові слова: гіперрефлексія, спинний мозок, нейрон, тестостерон, 

преднізолон, сідничний нерв, динаміка, глюкокортикоїди. 

 

SUMMARY 

 

 Hutnik I.O. Dynamic of early postdenervation spinal hyperreflexia and 

influence of glucocorticoids and testosteron on it (electophysiological research). – 

Qualifying scientific work on the right of manuscript. 

 Desertation for a candidate's of medical science degree (PhD) in specialty 

14.03.03 "Normal Physiology" (222 – Medicine). – State Establishment 

"Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine" Dnipro 

2017. Danylo Halytsky National Medical University Ministry of Health of Ukraine, 

Lviv, 2017. 
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The research of mechanisms of increase excitability central nervous system 

after peripheral nerve (PN) injury, today has theoretical and practical value. Among 

the damage of PN the leading role takes the compression neuropathy (CN) of sciatic 

nerve (SN) (Sottaz L., 2016). It is known that after injury of SN neurons of the spinal 

cord (SC) for a while come to a state of increased excitability (Rodynskiy O.G., 

2013, Kao J., 2010). This situation is a convenient model which allows us to 

investigate phenomena that occur in neurons of spinal cord (SC) associated with 

compression-ischemic syndromes, convulsive states, phantom pain.  

Today is not enough studied the early (before the 10th day) dynamics of the 

phenomenon of postdenervation hyperreflexia and influence on it biologically active 

substances, such as hormones. Disclosure of features this dynamic that will enable to 

make assumptions about neurophysiological mechanisms of postdenervation 

complications. 

A separate issue is the degree of involvement of motor and interneurons pools 

of SC in postdenervation changes, taking into account the peculiarities of their links 

with the afferent and efferent link of the reflex arc. 

At the present stage, the study of lesions of peripheral nerves is one of the main 

issues of restorative neurosurgery, especially in the context of military operations. 

The aim of study was to find out the specifics of bioelectrical activity of spinal 

neurons in conditions of early spinal postdenervation hyperreflexia and the impact on 

them of glucocorticoids and testosterone. 

Were determinate the objects of the study: the dynamics of changes in the 

bioelectric activity of the motorneurons and interneurons pools of spinal cord  in the 

conditions of early postdenervation spinal hyperreflexia and the effects on it of 

testosterone and prednisolone.  

In addition, were investigated the relationships between the changes in 

bioelectric activity of the motoneurons and interneurons pools of spinal cord in the 

conditions of early postdenervation spinal hyperreflexia with the duration of 

postdenervatoin period, the effects of testosterone and prednisolone.  
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The object of the study was bioelectric activity of the motor neuronal and 

interneuronal pols of spinal cord of white rats in the early stages after peripheral 

denervation. 

The following research subject was determined: the parameters of bioelectric 

activity (excitation threshold, latent period, chronaxia, duration and amplitude of 

responses and their components) of motoneurons and interneurons pools of spinal 

cord: monosynaptic answer of the ventral root (MA VR),potential dorsal surface  of 

SM (PDS) in the early stages after peripheral denervation. 

The study was conducted on 256 male sexually mature rats of Wistar line ages 

6-8 months, weighing 200-250 g., which were kept under standard vivarium 

conditions. Compression of sciatic was modeled by ligation of the nerve at the level 

of the upper third of the thigh by silk ligature under ether anesthesia. To determine 

the features of functioning of motoneurons and interneurons pools of SC during the 

acute experiment we used the method of registration the evoked potentials of SC: 

monosynaptic answer of the ventral root (MA VR), potential dorsal surface  of SM 

(PDS). 

To study the impact on the dynamics of early postdenervation spinal 

hyperreflexia testosterone and glucocorticoids we administered to animals ready 

solutions of: 11β, 17α, 21- threehydroxyprehna-1,4-dien-3,2-dione (Prednisolone) 

and Androst-4-ene-3,17-dione-propionate (Testosterone). For processing of results 

was used the methods of variation statistics methods which were implemented in 

computer programs: EXCEL-2003® і STATISTICA 6.1 (StatSoft Inc., серійний 

№AGAR909E415822FA). Evaluation of reliability conducted by methods of 

nonparametric statistics (Mann-Whitney criterion and and Dzhonkir criterion). 

Correlation analysis of the data was performed by Spearman ρ-criterion. Changes 

considered reliable indicators at p<0,05; p<0,01. 

All studies with laboratory animals were conducted in compliance with 

bioethics. Euthanasia was carried out using intracardial administration lethal dose of 

thiopental sodium.  
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Revealed, that the dynamics of the phenomenon of early spinal postdenervation 

hyperreflexia has different characteristics: in the motoneurons pool of SC reaches its 

maximum on 5-7-th day of experiment, while in the interneurons pool these changes 

occur later, to the 10th day (from the threshold) in conditions off afferentiation. This 

may be because there is a transformation rate in the transmission of impulses to 

motor neurons from interneurons pool and functioning of post tetanic potentiation 

phenomenon. Unilateral injury of SN, in conditions of daily administration of 

prednisone, accompanied by a decrease in excitability of motoneurons pool and the 

interneurons pool of SC. In the interneurons pool these changes are expressed more 

strongly. 

Established, that unilateral traumatic injury of SN on the background of daily 

administration of testosterone contributes to an earlier occurrence of the phenomenon 

spinal postdenervation hyperreflexia in motoneurons pool on 3-5-th day after the 

compression, and in interneurons pool of SC on  5-7-th day after compression. Were 

found the reliable the correlation relations between changes in bioelectric activity of 

motor and interneurons pools of spinal cord, duration of the postdenervation period, 

and the influence of testosterone and prednisolone (p <0.05). 

The results of the conducted research theoretically and methodologically 

broaden the modern view of the dynamics the phenomenon of early postdenervation 

spinal hyperreflexia and the effects on it of glucocorticoids and testosterone. The 

obtained results can be used in the course of scientific research in the field of 

physiology and in the development of experimental and clinical methods of treating 

lesions of the peripheral nerves. 

A comprehensive analysis of the dynamics of early postdenervation spinal 

hyperperflexia under conditions of one-sided injury of SN and the influence of 

testosterone and prednisolone allowed to obtain more complete information on 

central compensatory responses in conditions of peripheral dysfunction, and to 

specialize these reactions in accordance with the interneurns or motoneurns pools of 

SC. 
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Subsequent studies of this problem are possible with the involvement of 

immunohistochemical assays for the purpose of verifying biochemical changes in the 

membrane of the neurons of the spinal cord under conditions of peripheral 

denervation and under the influence of glucocorticoids and testosterone. 

The desertation is presented on  168 pages of computer text and consists of 

introduction, literature review, materials and methods of studies, three sections of 

their research results, discussion of results, conclusions, list of sources and 

applications. The work is illustrated with figures and tables. List of references 

containing 221 names (including 149 - foreign). 

Keywords: hyperreflexia, spinal cord neurons, testosterone, prednisolone, 

sciatic nerve, dynamics, glucocorticoids. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Дослідження механізмів змін збудливості структур 

центральної та периферичної нервової системи, особливо зростання 

збудливості ЦНС в умовах норми та патології є актуальним питанням для 

сучасної теоретичної та практичної медицини [1,3,11, 217,218]. 

Відомо, що внаслідок пошкодження сідничного нерва (СН) нейрони 

спинного мозку (СМ) на деякий час приходять в стан підвищеної збудливості 

[3,10,17,43,95]. Ця ситуація являє зручну модель, яка дозволяє моделювати 

явища, пов’язані із компресійно-ішемічними синдромами, судомними станами, 

фантомними болями [32,58,76,150,174]. 

На сьогодні існують численні дослідження морфо-функціональної 

характеристики елементів спинномозкової рефлекторної дуги, в клініку 

впровадженні нові методи електрофізіологічних досліджень, але пошук нових 

теоретичних підходів до розкриття аспектів проблеми постденерваційної 

гіперрефлексії залишається актуальним [14,21,137,203] 

Дані про ранню динаміку процесу розвитку феномена підвищення 

збудливості нейронів СМ в літературних джередах – суперечливі [26,31,217]. В 

той час, як, знання точних особливостей цієї динаміки дасть можливість 

зробити припущення про нейрофізіологічні механізми розвитку 

постденерваційних ускладнень. 

Застосування експериментальних електрофізіологічних досліджень, та 

різних моделей фармакологічного впливу на метаболічні процеси нейронів та 

проникність їх мембран до певних електролітів, зокрема Са
2+

, може дати змогу 

зробити конкретні висновки щодо процесів збудження у мотонейронах та 

інтернейронах СМ за умова периферичної денервації [29,30,78,91]. 

Актуальність роботи витікає, також, з розкриття механізмів змін 

біоелектричної активності нейронів спинномозкових рефлекторних дуг, які 

розвиваються за умов впливу на них гормонів [25,38,41,43]. Відмічено, що 

після травми периферичного нерва процеси білкового синтезу в клітині значно 
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підсилюються, вірогідно, вони направлені на синтез додаткових мембранних 

рецепторів та каналів для Na+ та Ca2+
. Можна припустити, що, активується 

синтез NMDA-глутаматних рецепторів, оскільки саме вони в найбільшому 

ступені опосередковують підсилення збудливості нейронів ЦНС [11,26,29,30]. 

Враховуючи зв'язок підвищеної збудливості з появою додаткових збуджуючих 

рецепторів, можливо спробувати вплинути на біохімічні процеси  експресії  цих 

рецепторів біологічними регуляторами білкового синтезу. За чисельними 

літературними даними такими речовинами можуть бути глюкокортикоїди та 

статеві гормони, зокрема, тестостерон. [15,61,82]. 

Актуальності нашому дослідженню додає і те, що проблема 

функціональної активності периферичної та центральної нервової системи за 

умов травматичного ураження периферичних нервів є одним із головних 

питань відновної нейрохірургії, особливо в умовах військових дій 

[51,65,66,67,89,213]. Результати вивчення детальних механізмів феномену 

ранньої постденерваційної спінальної гіперрефлексії та впливу на них 

біологічно активних речовин, дадуть змогу впливати на ці процеси з метою 

досягнення відповідних терапевтичних результатів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обрана 

нами тематика наукових досліджень пов’язана з галузевими планами і 

виконувалась 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», 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.  
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Мета дослідження. З’ясувати особливості біоелектричної активності 

спінальних нейронів у ранні терміни після периферичної денервації та вплив на 

них глюкокортикоїдів і тестостерону. 

Задачі дослідження. Виходячи із поставленої мети дослідження, ми 

вирішували наступні задачі: 

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 (МР ВК), 

потенціал дорзальної поверхні СМ (ПДП) у ранні терміни після периферичної 

денервації. 

Методи дослідження. 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 «ДМА МОЗ України». 

Моделювання компресії СН здійснювали шляхом його перев’язки, тричі на 
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рівні верхньої третини стегна шовковою лігатурою під ефірним наркозом. Для 

визначення особливостей функціонування мотонейронних та інтернейронних 

пулів СМ в ході гострого експеременту використовували метод відведення 

викликаних потенціалів СМ:  моносинаптичний розряд вентрального корінця 

(МР ВК), потенціал дорзальної поверхні СМ (ПДП). З метою вивчення впливу 

на стан динаміки ранньої постденерваційної спінальної гіперрефлексії 

тестостерону та глюкокортикоїдів тваринам вводили готові розчини: 

11β,17α,21-тригідроксіпрегна-1,4-дієн-3,2-діону (Преднізолон) та андростен-4-

ен-17β-она-3пропіонату (Тестостерон). 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).  

Наукова новизна одержаних результатів. 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 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 в 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. 
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Встановлено, що тестостерон (андростен-4-ен-17β-она-3пропіонат) 

прискорює настання постденерваційної спінальної гіперрефлексії в 

мотонейронному пулі СМ порівняо 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 одержаних 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 
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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, кафедри фізіології ВДНЗУ «Українська медична 

стоматологічна академія». Вказані впровадження матеріалів дисертації 

підтверджено актами впровадження (додаток А).  

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.) (Додаток Б). 

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 
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досліджень, обговорення результатів, висновків, переліку використаних джерел 

та додатків. Робота ілюстрована рисунками та таблицями. Список літературних 

джерел містить 221 найменувань (з них 149 – іноземні). 

Публікації. Результати дисертації опубліковані у 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 

(Додаток В). 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

На сьогодні існує значна кількість експериментальних даних, 

результати яких поглиблюють уявлення про механізми формування 

підвищеної збудливості нейронів рефлекторних дуг СМ після ураження 

периферичних відділів нервової системи [6,23,52,90,150,196]. Але детальний 

аналіз механізмів цих явищ і досі залишається не достатньо висвітлений в 

літературних джерелах. 

Важливе клінічне та теоретичне значення має пошук факторів, які б 

впливали на процеси метаболізму в спінальних нейронах та сприяли б 

відновленню функцій уражених структур [57,107,220]. Серед цих факторів 

слід особливо виділити гормони: дослідження їх ролі у компенсаторних 

реакціях ЦНС та у відновленні втрачених функцій змогло суттєво поліпшити 

наслідки лікування хворих із важкими травмами нервової системи 

[25,44,61,128,132,217]. 

Відомо, що після ушкодження периферичного нерву, та при порушенні 

аферентної та еферентної провідності по ланкам спінальної рефлекторної 

дуги, нейрони СМ входять у стан підвищеної збудливості [35,43,55,143]. 

Дана проблема досить широко освітлена в літературі у вигляді питання 

взаємозв’язку «периферія – центр», та є вкрай актуальною, оскільки 

стосується механізмів регенерації нервових волокон та нейронів, особливо в 

контексті відновлення рухових функцій у пацієнтів неврологічного профілю 

[2,6,22,67,68]. У значній кількості зарубіжних та вітчизняних публікацій за 

відповідними змінами біоелектричної активності нейронів СМ закріпилася 

назва «спінальна гіперрефлексія» [37,42,54,55,66,95,176,192] 

Очевидним є зв’язок процесів синтезу білка і розвитку спінальної 

гіперрефлексії, що продемонстровано у численних роботах як вітчизняних, 

так і зарубіжних авторів [3,7,10,17,18,25,27,166,219]. Mеханізми впливу 
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багатьох гормонів на клітину тісно пов'язані зі зміною внутрішньоклітинного 

метаболізму та швидкістю синтезу білків [36,41,166,171]. 

У літературному огляді нашого дисертаційного дослідження ми 

вважаємо за доцільне проаналізувати стан змін мотонейронного та 

інтернейронного пулів СМ в умовах раннього постденерваційного періоду і 

впливу на функціональні особливості мото- та інтернейронного пулу СМ 

глюкокортикоїдів та тестостерону. 

 

1.1 Особливості впливу денервації задньої кінцівки на характер морфо 

функціональних змін та біоелектричну активності в нейронах спинного 

мозку  

 

Роботи, метою яких є системне вивчення змін в нейронах СМ, 

пов’язаних з ураженням СН, на сучасному етапі входять до пріоритетних 

напрямків нейрофізіологічних досліджень, про що свідчить значна кількість 

публікацій, присвячених цьому питанню [24,39,46,89]. Для вивчення цих 

процесів необхідно вирішити питання зв’язку підвищення збудливості 

структур ЦНС з порушенням чутливості та зворотної аферентації, дослідити 

рухові розлади на фоні ураження периферичних нервів [14,29,54,86]. 

Особливої актуальності це питання набуває під час військових дій, оскільки 

майже  20 – 25 % серед усіх травм припадає на  ураження периферичної 

нервової системи [13,22,34,65,67]. 

З літературних даних відомо, що серед усіх ушкоджень периферичних 

нервів мирного часу провідне місце займає компресійно-ішемічна нейропатія 

(КН), або так звана група «тунельних синдромів». Такий вид нейропатії 

викликає клінічні прояви, які відповідають наслідкам денервації кінцівки в 

експерименті [7,34,44,63,95,202,213].  

Особливий інтерес, звичайно, викликає компресійна мононервопатія 

сідничного нерва. Оскільки саме вона є найбільш виразною та зручною для 

моделювання такого стану в експерименті та для дослідження змін в 
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сегментарному апараті спинного мозку і власне самих мото- та 

інтернейронах після периферичної денервації [31,34,40,43,58,59,60,86,90]. 

У значній кількості досліджень відзначається, що сегментарні 

рефлекторні відповіді після травми периферичного нерва на тривалих 

строках постденерваційного періоду пригнічуються [22,78,155,160,172,184]. 

Водночас інші автори вказують на те, що до початку періоду пригнічення 

рефлекторних реакцій, існує певний відрізок часу, протягом якого ці реакції 

значно посилені, тобто має місце явище постденерваційної спінальної 

гіперрефлексії [3,17,24,34,35,37,39,56,172,217]. 

Традиційним шляхом дослідження центральних постденерваційних 

змін, особливо постденерваційної спінальної гіперрефлексії, є подразнення 

центрального відрізку перерізаного нерва [72]. Однак за цих умов 

спостерігається прогресивне зменшення амплітуди МР ВК. Можна 

припустити, що досить тривале «незастосування» синапсів від Іа-аферентів у 

сукупності із порушеннями аксоплазматичного транспорту у аферентних 

волокнах викликають порушення викиду медіатору [2,24,28,90]. Вірогідно, 

що активацію мотонейронів слід проводити не шляхом стимуляції СН, а 

шляхом стимуляції дорзального корінця  відповідного сегменту [31,36].  

Стимуляція може дати позитивний результат щодо зростання 

амплітуди моносинаптичної рефлекторної відповіді завдяки тому, що в цей 

корінець входить значна частина пошкоджених аферентних волокон СН, 

проте існує іх певна частина, яка не входить до складу цього нерва, але також 

може здійснювати  збудження  спинномозкових  мотонейронів 

[29,35,51,64,70].  Очевидно, що  відсутність  у  цих  волоконцях  порушень  

аксоплазматичного  транспорту  після  травми  СН та  збереження  фонового  

притоку  до  мотонейронів  можуть  призводити  до  нормального  викиду  

медіатору  в  пресинаптичних  терміналях  групи  Іа  від  даних  волоконець і 

може підвищувати  збудливість  постсинаптичної  мембрани  мотонейронів 

[18,37,39,40,42].  
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В деяких дослідженнях застосовувався принцип активації: подразнення 

синергістів частково денервованого м’яза [89]. У цьому випадку отримано 

підсилення рефлекторних відповідей, що може вказувати на постсинаптичну 

локалізацію постденерваційних змін.  

Перехідні процеси постденерваційних змін (від гіпер- до гіпорефлексії, 

орієнтовна тривалість 10-20 діб) характеризуються прогресуючими 

порушеннями проведення збудження по пресинаптичних терміналях від 

волоконець 1а, про що може свідчити зменшення амплітуди 

моносинаптичних рефлекторних розрядів при збереженій підсиленій 

активації мотонейронних пулів СМ від супраспінальних утворень 

[37,39,40,43]. Цікаво, що експерименти по зшиванню периферичного та 

центрального відрізків нервів у цій ситуації призводили до відновлення 

сегментарних моносинаптичних реакцій [36,184]. В основі зниження 

збудливості, очевидно, лежать процеси дегенеративної атрофії 

пресинаптичних терміналей, які неодноразово були описані після перерізки 

нерва і які пов’язані, скоріш за все, із порушенням аксоплазматичного 

транспорту в аферентних волоконцях [84,92,119].  

Імовірно, що постсинаптична мембрана все одно залишається 

високочутливою до синаптичної активації, у тому числі й до супраспінальної 

активації [35]. 

Слід  зазначити,  що  у  значно віддалений  період  (20-150  діб  після  

перерізуваннявання  нерва)  відбувається  повне  пригнічення  

моносинаптичних  рефлекторних  реакцій.  Можна припустити, що це  є  

об’єднаним  ефектом  дегенеративної  атрофії  та  зниження збуджуючого 

постсинаптичного потенціалу (ЗПСП)  внаслідок  хроматолітичних  змін  в  

аксотомованих  мотонейронах  [43,68,84]. 

Отже,  нами  був розглянутий  достатньо  складний  механізм  змін  в 

мотонейронному пулі  СМ,  асоційованих  із  спінальною постденерваційною 

гіперрефлексією. 



28 
 

 
 

Особливістю гіперрефлексії зазначеного ґенезу є суттєве, майже 

вибіркове, підвищення збудливості мотонейронів. За даними вітчизняних 

авторів амплітуда моносинаптичних рефлекторних відповідей СМ на фоні 

денервації здатна підвищуватися у два-три рази [37,39,40,42]. 

Таким чином, підвищення збудливості нейронів СМ за механізмом 

виникнення, після пошкодження великого периферичного нерва, можна 

умовно поділити на дві групи:  

1) пов’язане переважно з підвищенням збудливості мотонейронного 

пулу СМ;  

2) пов’язане переважно з підвищенням збудливості інтернейронного 

пулу СМ.  

Можливе також і одночасне підвищення збудливості обох типів 

нейронів, але саме такий розподіл дає змогу  більш детально вивчити 

процеси, які лежать в основі постденерваційної спінальної гіперрефлексії. 

Однак,  значна  складність  механізмів  функціонування  мотонейронів,  

звичайно  об’єднаних  на  рівні  різних  відділів  ЦНС,  не  дає  можливості   

детально   оцінити   причини   підвищення   їх збудливості [28,62]. 

Раніше були достатньо детально вивчені нейрофізіологічні механізми 

підвищення  збудливості  нейронів  СМ  в  умовах  постхордотомічної [39] 

спінальної гіперрефлексії, в умовах дії речовин, які здатні підвищувати 

збудливість спинномозкових нейронів [41,43,209,217]. Особливістю 

рефлекторних реакцій у випадках гіперрефлексії різного  ґенеза  є  суттєве  

підвищення  збудливості  мотонейронів.  Так, амплітуда  моносинаптичних  

рефлекторних  розрядів  вентрального  корінця (МР ВК),  яка  відбиває  

ступінь  підвищення  збудливості мотонейронів,  підвищувалася   у  два-три  

рази  і  в  абсолютних  значеннях  складала  близько  5-6 мВ  [35,43,55]. 

Після перетину нервового стовбура, дистальний кінець нерва підлягає 

так званому Валерівському переродженню, тобто аксонно-міеліновій 

дегенерації, що унеможливлює подальше функціонування цього відрізку 

нервового волокна до тих пір, поки не відбудеться регенерація осьового 
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циліндру [84]. Таким чином, також унеможливлюється і зворотна 

аферентація на денервованій ділянці, що призводить до процесів підвищення 

збудливості мотонейронів відповідного сегменту спинного мозку (СМ), та, як 

наслідок зняття зворотного гальмування. Гістологічно в цей час в МН 

спостерігаються виражені процеси хроматолізу [37,43,124]. 

Роботи ряду авторів демонструють, що в більш пізні строки після 

денервації (2 – 5 тижнів), на фоні виражених хроматолітичних змін, 

спостерігається значне зменшення числа синаптичних контактів на сомі 

мотонейрону, що призводить, в такому випадку, до зменшення амплітуди та 

сповільнення швидкості зростання ЗПСП та, як наслідок, виникає значне 

пригнічення процесів збудження на мембрані мотонейронів [43]. 

Проте залишаються недостатньо вивченими функціональні властивості 

мото- та інтернейронних пулів СМ, на тлі пошкодження периферичного 

нерву при збереженні супраспінальних впливів, що є типовим для 

периферичних нейропатій у людини [195,202]. 

Після ушкодження рефлекторних шляхів спинного мозку виникає 

цілий каскад перебудов в сегментарному апараті та центральних структурах, 

спрямований на відновлення рухової функції: підсилення синтезу 

мікрофеламентів аксону, перерозподіл комплексів «РНК-білок», чиселенні 

ультраструктурні зміни органел, зокрема мітохондрій 

[11,43,92,94,97,193,207]. 

Дослідження деяких авторів ілюструють зміни концентрації 

внутрішньоклітинного білка нейронів СМ після перерізування дистальних 

нервів. Показано, що в перші дні після травми СН концентрації РНК та білку 

у клітині знижуються, а згодом починається їх відновлення, яке досягає свого 

піку через певний проміжок часу, насамперед, залежно від рівня ушкодження 

нерва [37,43,96,97]. 

Суттєвий інтерес викликає вивчення процесів збудження та 

гальмування нейронів ЦНС на ранніх етапах формування гіперрефлексії. Так, 

за даними деяких авторів, у 1-ий тиждень після травми периферичного нерву 
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в мотонейронах СМ має місце феномен посттетанічної потенціації збудження 

та формування зон ектопічної біоелектричної активності [12,18,40,72]. 

Таким чином, питання про зміни збудливості нейронів після ураження 

нервової системи перетинається з питаннями пластичності взаємодій в ЦНС 

при різних патологічних станах, у тому числі й при утворенні осередків 

гіперзбудливості [72,150,202]. 

Окремим питанням є ступінь залучення мото- та інтернейронних пулів 

СМ до постденерваційних змін, враховуючи особливості їх зв’язків з 

аферентною та еферентною ланкою рефлекторної дуги. 

Так, при однобічному перетині СН на 3-му та 8-му тижні після операції 

спостерігається значне достовірне зниження кількості альфа-мотонейронів на 

боці ураження порівняно з інтактною стороною [89]. В той же час 

відмічалося, що в термін до 1-го тижня змін в чисельності альфа-

мотонейронів немає, і саме на цей часовий проміжок припадають явища 

гіперзбудливості [43,89]. Явища хроматолізу в мотонейронах  при 

мікроскопії в цей період або не визначаються, або значно не виражені [25, 

37,39,84,92]. 

Тривале вивчення мотонейронного пулу СМ на прикладі моделі 

двонейронної рефлекторної дуги дало змогу отримати гіпотетичні моделі, які 

пов’язують феномен гіперзбудлевості не тільки шляхом змін метаболізму 

альфа-мотонейронів, на тлі аксонотомії, але й визначають роль синаптичної 

передачі в цьому явищі [30].  

Дані попередніх досліджень показали, що в умовах перерізуваннявання 

СН підвищується чутливість поверхневих рецепторів мотонейронів до 

ацетилхоліну та глутамату [9,11,22,30].  

Але експерименти, де подразнення наносили  через  інтактні  аферентні  

волокна  дорзального корінця СМ  після  перерізуваннявання   нерва  

показали,  що  локалізація цих механізмів гіперзбудливості, вірогідніше,  

постсинаптична [37,39].  Також  є  дані, що свідчать  про  те, як аферентний  

стимул  різко  зменшує  вплив  на мотонейронний пул  через  процеси 
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трансгангліонарної  дегенеративної  атрофії  терміналей  від  1а  аферентних  

волокон. За цих умов  активація  мотонейронів з  боку  супраспінальних  

структур  або залишається незмінною,  або підсилюється за законом сумації 

збудження [35,54,55].  Отже, імовірно, що  підвищення  збудливості 

мотонейронного пулу СМ  в  умовах постденерваційної гіперрефлексії 

пов’язано  з  певними  постсинаптичними  механізмами [39,43]. 

Наведені дані цілком можуть пояснювати і двофазність змін реакцій 

мотонейронів: в ранні строки – посилення збудливості, у відставлені – її 

зниження, оскільки на різних етапах постденерваційних змін превалюють 

різні компенсаторні реакції [73,95,188]. 

Проте описані зміни в мотонейронному пулі СМ не збігаються з 

результатами дослідження біоелектричної активності інтернейронів. Дані 

розбіжності можна пояснити завдяки особливості поєднання синаптичних 

контактів цього типу клітин з іншими ланками рефлекторної дуги 

[57,62,69,70,72]. 

У нашому дослідженні особливо важливим є наявність 

моносинаптичних зв’язків між первинними аферентами та інтернейронним 

пулом СМ, оскільки саме на рівні цих структур відмічаються зміни, 

викликані ушкодженням периферичних нервів [8,31,71]. 

Дослідження характеру біоелектричної активності нейронів СМ після 

деаферентації шляхом перетину дорсальних корінців або видалення 

спінального ганглію показали, що в даному випадку всі моносинаптичні 

контакти з боку аферентного входу на нейрони СМ виявляються 

неефективними через дегенерацію синапсів від первинних аферентів. Але 

збудження нейронів СМ до початку дегенерації синапсів шляхом 

електростимуляції цілком можливе. Також можливе збудження через інші 

(інтактні) входи, наприклад від над сегментарних систем. В цих умовах, 

згідно з проаналізованими нами літературними джерелами, збудливість 

інтернейронного пулу значно підвищується [43,70,71]. 
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Також було виявлено, що перетин периферичного нерва, або 

дорзального корінця СМ викликає в інтернейронному пулі метаболічні зміни 

у вигляді змін концентрації речовини Р, енкефалінів, бомбезину, 

соматостатину та ін. [8,25,42,217].  

Особливо цікавими виявилися зміни в збудливості інтернейронів на тлі 

процесів регенерації ушкодженого нерва – спрутингу. Під час цих змін в 

дорсальному розі СМ відзначалася наявність у інтернейронному пулі стану 

підвищеної збудливості, що,  на думку деяких авторів, призводило до появи 

значних полісинаптичних розрядів з мотонейронного пулу СМ. Оскільки 

спрутинг є метаболічно-активним процесом, в сучасних умовах велика увага 

приділяється дослідженням речовин, що можуть впливати на процеси 

синтезу структурних елементів аксону [30,55,64]. 

Зміни збудливості нейронів безперечно пов’язані з властивостями 

клітинної мембрани, серед яких визначальною є проникність для йонів Na+ та 

K+, яка, у свою чергу, залежить від інтегральних кількості та стану 

мембранних білків. Тому важливого значення, останнім часом, набуває 

пошук факторів, які б могли впливати на метаболічні процеси у нейронах та 

сприяли б відновленню уражених структур на мембранному рівні 

[25,36,76,125]. Найбільш вагомими серед цих речовин без сумніву є так звані 

«метаболотропні»  гормони. Механізм їх дії включає вплив на генетичний 

апарат клітини, ініціює каскад реакцій синтезу внутрішньоклітинних та 

інтегральних білків.  Таким чином, в наступній частині літературного огляду 

буде доцільно розглянути вплив метаболічно активних гормонів, зокрема 

тестостерону та глюкокортикоїдів, на характер біоелектричної активності 

нейронів СМ [7,16,25,61]. 

Доволі цікавим є розгляд спінальної постденерваційної гіперрефлексії, 

як різновиду пластичності нервових центрів. Велика кількість досліджень 

пов’язує підвищення збудливості нейронів СМ, після пошкодження 

периферичних нервів, впливом біологічно активних речовин на механізми 

пластичності [38,98,117,146]. 



33 
 

 
 

Варто зазначити, що поняття «пластичність» розуміють у кількох 

можливих значеннях. По-перше, як всі зміни та компенсаторні реакції, що 

перешкоджають виникненню патологічного стану [2]. По-друге, як зміни 

ефективності міжнейронної синаптичної передачі [8]. У нашому дослідження 

ми будемо наполягати на останньому. 

Дійсно, переважна кількість змін, що обумовлюють стан 

гіперрефлексії, знаходяться у ділянці міжнейронних контактів [8,11,28,34]. 

До цих змін відносять і структурні перебудови в пре- та постсинаптичних 

мембранах. Так, відзначено, що площа постсинаптичної мембрани на фоні  

денервації може збільшуватися майже на 50 % [24]. Функціональні зміни в 

ефективності синаптичної передачі виникають протягом усього життя і є 

вагомою складовою процесів росту та адаптації [50].  

Відтепер стає зрозумілим, чому пластичні зміни при пошкодженні 

нервової системи мають бути достатньо виразні. Оскільки на прикладі 

перерізування нерва показано, що як тривала відсутність аферентної 

імпульсації викликає стан гіперрефлексії [43,54], так і підсилення 

аферентного потоку інформації викликає ті ж самі ефекти [86]. 

За даними літератури, механізми змін ефективності синаптичної 

передачі в СМ при розвитку пластичних процесів мають наступні провідні 

механізми [55]:  

  1) постсинаптичний механізм – збільшення часу відкриття каналів та 

підвищення інтенсивності синаптичних струмів;  

   2) пресинаптичний механізм – пов’язаний із гальмуванням (наприклад, 

за допомогою пресинаптичних аденозинових рецепторів – [25]), викиду 

збуджуючих медіаторів;  

           3) механізм взаємозв’язку пре- та постсинаптичних ділянок синапсу – 

короткочасна або тривала потенціація або трансформація ритму [35]. 

Сучасні дослідження  розглядають  і  більш  детальні  механізми  

нейронної  пластичності.  Наприклад, пластичність  спінальних центрів, як 

правило, обумовлена превалюючим на поверхні мембрани  L-  або  Т-типом  
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Са
2+-каналів  [29,30,78,124].  Вірогідно, що  участь  у  пластичних  змінах  під  

час  розвитку  нейропатичного  болю приймають  і  Са
2+-канали  N-типу  

[76,85,96];  виявлені, також, і модулюючі властивості  процесів  пластичності  

за  допомогою  аферентних  та  супраспінальних  впливів на нейрони СМ 

[24,35,43].  

Показана важлива роль у нейропластичних процесах глутаматних 

NMDA-рецепторів; водночас визначальною є спільність механізмів 

пластичності рухових центрів та процесів навчання й поведінки [9,115].  

Підшкірне введення Y пептиду щурам після пошкодження нерва з 

розвинутим нейропатичним та больовим синдромом практично не викликало 

зміни больової поведінки; і, навпаки, введення його в спинномозкову рідину 

підсилювало больові реакції тварин [95]; це, на думку авторів, показує, що 

нейропатичний біль має центральну природу. Введення в спинномозковий 

канал антагоністів NMDA-рецепторів, наприклад МК-801, істотно 

пригнічувало прояви больових поведінкових реакцій [8]. 

У нейрофізіологічних дослідженнях вивчення пластичності нервової 

системи проводять шляхом дослідження посттетанічної потенціації в 

міжнейронних контактах [1,2,12,24,54,57]. 

Особливо добре виявляється посттетанічна потенціація у структурах 

гіпокампа, це пов’язано з дуже високою пластичністю цієї структури, 

оскільки саме гіпокамп бере участь у процесах пам’яті: там потенціюючі 

ефекти зберігаються тривалий час після припинення подразнення[24].  

Відомо, що існує дві фази посттетанічної потенціації: короткочасна 

(приблизно 30 хв), пов’язана з пресинаптичними процесами, і довгострокова 

(триває декілька годин) пов’язана, імовірно, з підвищенням чутливості 

рецепторів глутамату [83].  

Відповідні посттетанічній потенціації явища у СМ, згідно літературних 

даних [35,40,55], здійснюються за першим типом підсилення рефлекторних 

відповідей. Це, імовірно, пояснюється менш виразними пластичними 

властивостями СМ, як більш давнього еволюційного утворення. 
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Разом з цим, доведена можливість пластичних змін спинномозкових 

сегментарних рефлексів при перехресному зшиванні нервів-антагоністів 

задньої кінцівки щура [217], а також зшивання центральної частини 

м’язового нерва зі шкірним [151].  

Значною мірою явище потеціації збудження у СМ вивчалося на котах і 

характеризувалося збільшенням амплітуди моносинаптичних розрядів 

вентрального корінця (МР ВК) у декілька разів [80]. Схожі дослідження на 

щурах показали, що має місце не тільки гомо-, але і гетеросинаптична дію 

[89], що проявляється ростом на поверхні нервових клітин нових шипіків, та 

формуванням нових між нейронних з’єднань.  

Короткочасна фаза потенціації стабільно виникає у СМ і змінюється 

при нейропластичних процесах у ЦНС. Так, у щурів з нейропатичним болем 

тривалість її складала 240 хв [148].  Ступінь посттетанічної потенціації 

зменшувався через 3 тижні після аксотомії мотонейрну [43,55].  

Зараз відомо, що окрім традиційної тріади потенціації: гіперполяризації 

мембран пресинаптичної терміналі, підсилення мобілізації запасу медіатора, 

підвищення концентрації Са
2+  в  пресинаптичному  закінченні  [29,91],  на  

ефективність  передачі  збудження суттєвий вплив має позитивний зворотний 

зв’язок між пре- та постсинаптичними мембранами, опосередкований 

нейротрансміттером – оксидом азоту [9,189].  

Дискусійним залишається питання про роль внутрішньоклітинного 

Са
2+

, розміщеного в саркоплазматичному ретикулумі пресинаптичних 

терміналей у походженні явища посттетанічної потенціації  [12,24,138].  

З’ясовано, що за умови, коли переважне збудження Iа аферентами не 

потенціюється, тільки 27 %  синаптичних  бляшок  на  сомі мотонейронів  

активні  та  виділяють  відповідний  медіатор [28,41]. 

Отже, показано, що посттетанічна потенціація  та  її  зміни  є  

обов’язковими компонентами нейропластичної активності та формування 

гіперзбудливості. Незважаючи на те, що повне дослідження всїх ії механізмів 
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наразі відсутнє, можна застосувати це явище для вивчення та пояснення 

спінальної  гіперрефлексії  як  форми  пластичності нейронів  СМ.   

 

1.2 Особливості впливу глюкокортикоїдів на функціональну активність 

нейронів спинного мозку 

 

Оскільки зв’язок синтезу білка й розвитку спінальної гіперрефлексії 

тісно пов’язані [41,55,166], слід розглянути ймовірні інгібітори цих процесів. 

Так наприклад, більшість глюкокортикоїдів пригнічують синтез білка [16]. 

Така дія пояснюється, головним чином, мобілізацією амінокислотних 

попередників глікогену з периферичних опорних структур, таких як кістки, 

шкіра, м'язи і сполучна тканина, внаслідок посилення розпаду білка, а також 

гальмування його синтезу і поглинання амінокислот цими тканинами 

[16,79,139,191]. 

З літературних джерел відомо, що додаткове введення синтетичних 

аналогів глюкокортикоїдів щурам сповільнює регенерацію структур ЦНС 

[106,120]. У той же час введення блокаторів синтезу глюкокортикоїдів, 

наприклад метирапону, не впливає на зміни кількості GFAP-позитивних 

клітин гіпокампу у щурів із ураженням гіпоталамуса [181]. Це, імовірно, 

свідчить про те, що пригнічення синтезу глюкокортикоїдів може призводити 

до обмеження активації астроцитів, що може грати певну роль у підтриманні 

трофіки нейронів після пошкодження периферичного нерву [85,123]. 

Слід зазначити, що в умовах блокади білкового синтезу зменшуються, 

або повністю вимикаються, явища спінальної гіперрефлексії, про що свідчать 

численні досліди з використанням, наприклад, колхіцину [37,41,42,55]. 

Можна припустити, що катаболічний ефект глюкокортикоїдів також 

призводить до подібних змін. 



37 
 

 
 

Відмічається експресія і центральних глюкокортикоїдних рецепторів 

під час розвитку нейропатичного болю [61,76,93,98,131,203]. Травматичне 

ушкодження периферичного нерву, активує гіпоталамо-гіпофізарно-

наднирникові механізми регуляції стресу та запалення [120]. Наприклад, ця 

система чинить прямий вплив на фактор міграції макрофагів (MIF), а отже, 

опосередковано регулює процеси руйнування та збереження нейронів і 

нервових волокон у місці ураження, які можуть сприяти виникненню і 

підтримці невропатичної болю [61,86,133]. 

Такі механізми є вкрай важливими за умов розвитку бокового 

аміотрофіцного склерозу та демієлінізуючих станів, за яких гормональна 

терапія глюкокортикоїдами відіграє провідну роль [75,101,111,130]. Оскільки 

має місце прямий імуносупресорний вплив, це дозволяє зберегти значну 

кількість мотонейронного пулу СМ [89,190]. 

Встановлено здатність глюкокортикоїдів впливати на програму 

загибелі нервових клітин за допомогою зміни рівня експресії 

антиаутофагічного білка mTOR. Аналіз впливу дексаметазону на експресію 

генів bcl-2 та mTOR показав, що під впливом дексаметазону відбувається 

зниження експресії як гена bcl-2 (антиапоптичний білок), так і mTOR 

(антіаутофагічний білок). Однак, характер впливу дексаметазону на mTOR 

відрізняється від bcl-2, якщо експресія гена bcl-2 підтримується на низькому 

рівні, то експресія mTOR підвищується [15,61,190]. 

Останнім часом з’явилося багато доказів, що свідчить про наявність 

швидких безгеномних глюкокортикоїд-залежних сигнальних шляхів у 

головному мозку, хоча їх існування в спінальних і периферичних 

ноцицептивних нейронах залишається малодослідженим [15,74,81]. У СМ, 

глюкокортикоїдні рецептори переважно локалізовані в пресинаптичних 

входах ноцицептивної системи, у пере- і постсинаптичних структурах 

дорзального рогу, а також в мікроглії [74,93,168].  Зв'язування рецепторів із 

специфічним контрастом показали, що ці рецептори пов'язані з клітинною 

мембраною сенсорних нейронів і, після активації, вони викликають 
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підвищення проникності мембрани, та, як наслідок, підвищення збудливості 

інтернейронного пулу СМ [32,136,169].  

Деякі автори відзначають, що підшкірне введення  синтетичного 

глюкокортикоїду дексаметазону, викликає негайну зміну поведінки тварини, 

обумовленої гострим болем, який викликали за допомогою моделі формалін-

індукованої гіперчутливості до болю [167,220,221]. У цілому, ці дослідження 

дають переконливі докази наявності механізму впливу глюкокортикоїдів на 

нейрони спинного мозку. 

Відсутність дозозалежного ефекту глюкокортикоїдів цілком 

пояснюється тривалою дією цих гормонів навіть при низьких концентраціях 

у сироватці крові [16]. Так, при випробуваннях з тепловим больовим 

подразником, в групі тварин що отримували синтетичний глюкокортикоїд в 

порівнянні з інтактними щурами  амплітуди викликаних відповідей спинного 

мозку значно зменшилися, а латентні періоди їх були значно продовжені 

[212].  

Негативний вплив чинять глюкокортикоїди на синтез нейротрофінів, 

який рівнозначно виражений, як в структурах задніх рогів СМ так і в 

мотонейронному пулі [114,120]. Це значно затримує регенерацію 

ушкодженого нерву та мобілізацію компенсаторних механізмів. З іншого 

боку, цей ефект попереджує надмірне використання енергетичних ресурсів 

клітинами, обмежує синтез інтегральних білків, а отже, як наслідок знижує 

кількість каналів для Na+ 
та Са

2+[142,170,185]. Такий каскад реакцій гальмує 

настання явищ апоптозу та знижує збудливість сегментарних структур 

спинного мозку [117]. 

Так, результати ряду досліджень [181,193] показали суттєве зменшення 

в мітохондріонального трансмембранного потенціалу нервових структур у 

тварин що отримували дексаметазон. Ці ж автори при 

електронномікроскопічному дослідженні структур кори головного мозку 

(стріатуму, гіпокампу) показали зміни в морфології нейронних мітохондрій у 

тварин, що отримували дексаметазон, певним чином вказавали на 



39 
 

 
 

пригнічення їх функціонування. Це дало можливість зробити висновок, що 

глюкокортикоїди здійснюють гальмівний біохімічний вплив на розвиток та 

функціонування мозкових структур. 

Рецептори до глюкокортикоїдів знаходяться переважно в головному 

мозку, але також показано, що такі рецептори широко представлені і в 

нейронних структурах СМ [15]. Ці ж дослідники, на основі наявності великої 

кількості даних рецепторів в ядрах нейронів СМ, стверджують, що їх рівень 

підвищується особливо в період росту нейронів та синаптогенезу, а також в 

період відновлення після травми периферичних нервів [40,79,107]. 

 

1.3 Особливості впливу тестостерону на функціональну активності 

нейронів спинного мозку  

 

Негативні наслідки у хворих із травмами периферичних нервів і  

компресійно-ішемічними синдромами суттєво зменшилися завдяки вивченню 

ролі гормонів у відновленні функції нейронів [40,43,55,61]. Відомо, що 

виявлені певні закономірності впливу стероїдних гормонів на онтогенез та 

функціонування ЦНС [4,40,61,205]. Mеханізми впливу багатьох гормонів на 

клітину тісно пов'язаний зі зміною внутрішньоклітинного метаболізму та 

швидкістю синтезу білка [166]. 

Анаболічний ефект чоловічого статевого гормону тестостерону 

пов'язаний зі стимуляцією синтезу клітинних білків [7,127,201]. Особливо 

виражений у м’язовій тканині, він виявляє пряму стимулюючу дію на синтез 

фібрілярних білків, він за даними деяких авторів також впливає і на синтез 

інтегральних білків клітинної мембрани, що значно покращує синаптичну 

передачу [112,180]. Саме тому відомі численні випадки використання 

тестостерону в якості допінгу [64,129]. 

Існує декілька  джерел стероїдних гормонів, зокрема статевих, в ЦНС – 

по-перше це клітини мікроглії, які синтезують їх de novo, а по-друге гормони 
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вільно проникають із ситемного кровотоку через гемато-енцефалічний 

бар’єр, звісно є і інші менш біохімічно значимі шляхи [7,60,199]. 

Вплив тестостерону на нейрони спинного та головного мозку 

відмічається уже на ранніх етапах онтогенезу та, за даними різних авторів, 

має особливе значення у період з другого триместру вагітності до 3-го місяця 

постембріонального розвитку [7,61]. 

У численних експериментах відзначається вплив тестостерону на 

швидкість моторних реакцій, навчання та процеси пам’яті у щурів та людини 

[4,205,207]. Введення тестостерону вагітним самицям щурів показало, що у 

ембріонів спостерігається збільшення маси головного мозку, збільшення 

співвідношення сірої та білої речовини спинного та головного мозку в бік 

сірої речовини, а також збільшувався розмір нейронів СМ [7,61,177]. 

На сьогодні залишається дискусійним питання механізмів, якими 

анаболічні гормони та, зокрема, тестостерон впливають на мембранний 

потенціал, адже рівень мембранного потенціалу спокою є важливим 

регулятором збудливості [35,39,55]. Існують різні дані відносно цього 

питання: одні дослідники стверджують, що анаболічні гормони збільшують 

мембранний потенціал [7], другі – що зменшують [43], а треті – що зовсім не 

впливають на мембранний потенціал нейрону[61]. 

Тестостерону також відводиться також важливе місце у впливі на 

активність Na
+,K+-АТФ-ази, яка, у свою чергу, регулює іонні струми, що, 

безумовно, також змінює рівень мембранного потенціалу. Це вказує на таку 

ж залежність по відношенню до Ca
2+-АТФ-ази [77,170]. 

Виявлено, що тестостерон чинить значний вплив на процеси 

синаптогенезу. Так, у новонароджених щурів самців виявлено більшу 

кількість нейронних шипиків у порівнянні з новонародженими самками 

[59,180]. 

Існують припущення, що саме завдяки посиленню процесів 

синаптогенезу, та, як наслідок, зростанню аффернтного притоку до нейрону 

відбувається стимуляція регенерації аксонів [35,55]. Крім того, оскільки на 
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тлі даних змін підвищується метаболічна активність нейрона, як наслідок 

зростає інтенсивність синтезу елементів цитоскелету, які згодом вкриваються 

аксолемою, що робить можливим ріст нового аксону в умовах травми 

периферичних нервів [219].  

У синаптичному апараті велике значення має  холінергічна система 

передачі, але до теперішнього часу в науковій літературі немає одностайної 

думки відносно активності холінергічних систем скелетного м’язу за умов 

дефіциту тестостерону [4,61]. 

Є і протилежна точка зору, яка вказує на те, що процеси підвищення 

збудження мотонейронів СМ пов’язані перш за все зі збільшенням 

проникності їх мембрани для йонів Са
2+, що призводить до активації 

кальмодулінових протеїнкіназ, що мають негативний вплив на синтез білка 

та елементів цитоскелету нейрона [43].  

На сьогодні вірогідним механізмом ускладнень постденерваційних 

станів розглядається глутаматна ексайтотоксичність, оскільки доведено, що 

більшість каналів  для йонів Са
2+ 

активується  глутаматними NMDA-

рецепторами. Так, показано підвищення кількості NMDA-рецепторів в 

нейронах ЦНС після перерізування периферичного нерва [83,99]. На наш 

погляд підвищення проникності нейронної мембрани неодмінно пов'язане зі 

збільшенням експресії білкових каналів специфічних для даного типу йонів, 

а отже, можливо, пов’язане з анаболічними ефектами тестостерону [55,99]. 

За сучасними класифікаціями [24,55,64], рецептори глутамату можна 

поділити на дві великі групи: іонотропні (i GluRs) та метаболотропні (m 

GluRs). 

Перша група (GluRs) складається з ліганд-залежних рецептор 

керованих постсинаптичних каналів з різною проникливістю для йонів Na+, 

K+ та Са
2+

. При цьому структура рецепторів та їх функціональні властивості 

значно відрізняються.  

Метаботропні рецептори (m GluRs) представляють собою гетерогенну 

популяцію циторецепторів, які викликають ефекти в клітинах через ГТФ-



42 
 

 
 

зв’язуючі білки (G-білки). Їхня локалізація може бути і пре-, і 

постсинаптична [25,42]. Швидше за все, вони виконують модулюючу 

функцію, пов’язану з тривалими процесами адаптації. Ці рецептори можуть 

спричиняти подвійний ефект на нейрональну збудливість: синаптичне 

пригнічення і зменшення амплітуди гальмівних потенціалів у 

мотонейронному пулі [42].  

Показано,  що існує принаймні  три  групи  m  GluRs рецепторів,  що 

розподілені  на  значну  кількість  підгруп.  У  першій  групі  виділяють  дві  

субодиниці,  що  спричиняють,  відповідно,  полегшувальну  та  гальмівну  

дію [8,37,55]. 

Слід також відмітити можливу активацію рецепторів NMDA гліцином, 

що має значення в генерації пізніх ЗПСП у мотонейронах СМ ссавців [41]. 

Звертає на себе увагу взаємодія в глутаматергічному синапсі між пре- і 

постсинаптичними структурами: так, при активації первинних аферентів 

гальмується зворотний захват глутамату [41,43,54]. 

В цілому, в ЦНС визначається випадкова вірогідність виникнення 

різних форми пластичності [24], у нашому випадку при дослідженні впливу 

тестостерону можна очікувати підвищення збудливості нейронів СМ. 

Підвищення збудливості нейронів після здавлювання нерва, 

оперативній або фармакологічній деаферентації спостерігається досить 

часто, даний ефект можна відтворити навіть на культурі нейронів СМ. 

Структурною основою подібного ефекту може бути підвищення кількості 

NMDA-рецепторів у нейронах СМ щурів на боці денервації [9,64]; з цими 

даними корелюють дані щодо посилення синтезу в постсинаптичній 

мембрані при деаферентації клітин гіпокампа [24]. 

Виходячи з наведених вище даних, стає зрозумілим, чому тривала 

блокада Glu-рецепторних полів неспецифічним антагоністом цих рецепторів 

каліпсолом попереджає підвищення збудливості мотонейронів після 

денервації [41,55]. 
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Слід зазначити, що згідно з літературними даними, відмічається вплив 

тестостерону на процеси утворення вільних радикалів, що неодмінно 

супроводжують явища хроматолізу [161]. Так було виявлено, що 

тестостерону притаманний як прямий, так і рецепторно-опосередкований 

антиоксидантний ефект за умов індукованого апоптозу нейроннів СМ. 

Показано, що тестостерон нормалізує функцію NMDA-рецепторів комплексу 

йонних каналів, чим знижує продукцію активних форм кисню, тобто має 

виражений антиоксидантний вплив [180]. 

Введення тестостерону самицям щурів продемонстрували значний 

нейропротекторний вплив тестостерону після травми спинного мозку, який 

виявлявся у скорішому відновленні рухових функцій м’язів нижніх кінцівок 

у порівнянні з самицями, що ін’єкцій тестостерону не отримували [206]. 

Дослідження, виконані на кролях після травми ішемії-реперфузії СМ, 

показали збільшення рівня у нейронах каспази-3, збільшення активності 

мієлопероксидази, збільшення рівня ТБК-продуктів. На відміну від цього, 

спостерігалося зменшення рівня каталази. Після введення тестостерону, 

спостерігалося зниження рівня каспази-3, активності мієлопероксидази, рівня 

ТБК-продуктів і активності оксидази ксантину, в той час як рівень каталази 

збільшився. Крім того, лікування тестостероном показало покращені 

результати гістологічної картини, зменшилися явища набухання нейронів 

СМ, не спостерігалося порушень ядерного та мітохондріального апарату. 

Наведені дані пояснюють механізм активації процесів відновлення [193,208]. 

Встановлено [7,59], що тестостерон відіграє провідну роль в процесах 

мієлінізації в центральній та периферичній нервовій системі. Він керує як 

процесами мієлінізації, так і перемієлінізації, активно впливаючи на 

швановські клітини та олігодендроцити аксонів спинного мозку за умов де 

мієлінізації. Потім спостерігали зворотній процес відновлення мієлінової 

оболонки під дією анаболічних гормонів. Дослідниками [206] було 

встановлено пряму залежність між тривалістю терапії тестостероном та 

товщиною новосформованої мієлінової оболонки.  
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Дослідження останніх років демонструють більш якісний ступінь 

відновлення функцій у пацієнтів з травмами периферичних нервів при 

поєднанні електричної стимуляції із терапією тестостероном, при цьому 

спостерігається не тільки зменшення атрофії м’язів, а й зменшення кількості 

неврологічних ускладнень. Більш тривалий період відновлення після 

спінальної травми у літніх чоловіків порівняно із молодими, на думку деяких 

авторів, пов’язаний саме з концентрацією тестостерону в плазмі крові [7,61].  

Але відомо, що в ЦНC, зокрема у гліальних клітинах, існують 

біохімічні шляхи перетворення тестостерону на естрадіол, що може 

вказувати на непрямий вплив цього гормону на нейрони СМ [127].  

Існує також проблема визначення «терапевтичного вікна» для 

використання тестостерону в відновлювальних заходах після травми нервів 

та СМ, а також прояв небажаних побічних ефектів в жінок (гірсутизм) навіть 

при аплікаціях тестостеронового пластиру. Тому клінічне використання 

препаратів тестостерону у хворих з ураженням периферичних нервів та СМ 

на сьогодні залишається обмеженим [6,26,140]. 

Цікаво, що в літературних джерелах були описані спадкові порушення 

синтезу тестостерону, які чинять вплив на моторну функцію ЦНС. Так у 

хвори на синдром Каллманна, наслідування якого счеплено з Х-хромосомою 

(хворіють лише чоловіки), на фоні стійкого дефіциту тестостерону у плазмі 

крові спостерігаються синкінезії [4,61]. Синдром Барде-Білля на фоні 

первинного гіпогонадизму призводить у чоловіків до розвитку нижньої 

параплегії [61]. 

 
1.4 Підсумки огляду літератури 

 

На основі аналізу літературних джерел можна дійти висновку, що за 

умов травматичного ушкодження периферичного нерву змінюється 

функціональна активність нейронів спинного мозку. Зміна активності 

нейронів має залежний від терміну постденерваційного періоду характер та 
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виявляється у вигляді двох фаз: початкового підвищення збудливості, та 

згодом, на більш пізніх строках, її пригніченням.  

Більшість дослідників основну увагу приділяло пізнім строкам 

постденерваційних змін, за умов хронічних типів ураження нервових 

волокон, або описувались зміни притаманні прямим травматичним 

ушкодженням СМ. В той же час стан нейронів в ранній період 

постденерваційних змін потребує більш детальних досліджень 

Виявлені різними дослідниками зміни залежать не тільки від строків 

постденерваційного періоду, а й від пулу нейронів СМ, в якому 

реєструються, отже, мають різні прояви в системах інтер- та мотонейронів. 

Вважаючи,  що  гальмівні  механізми,  що  забезпечують  координацію  

рухів  після  перерізування  нерва,  суттєво  не  змінюються,  а  

пресинаптичне  гальмування, як правило, при невропатичному болю 

підсилюється, що є перешкодою до підвищення  збудливості  нейронів,  ми  

звернули  увагу  на  перші  два  положення,  які  можуть  викликати  

гіперзбудливість  нейронів  СМ. 

Для вирішення цих питань у своєму дослідженні ми пішли наступним 

шляхом: по-перше, обрали найбільш зручну модель експериментальної 

травми СН, яку відтворювали на щурах; по-друге, обрали для аналізу 

функціонального стану нейронів СМ ранні строки постденерваційних змін 

(до 10-ї доби); по-третє, у якості методу оцінки функціональної активності 

мото- та інтернейронного пулів СМ ми надали перевагу 

електрофізіологічному дослідженню. 

 

За розділом 1 опубліковано статтю [64] 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Вибір об’єкту досліджень 

 

Дослідження були проведені на 256 статевозрілих щурах самцях віком 

6-8 місяців з вагою 190-250 г. лінії Вістар. 

Обираючи піддослідну тварину ми керувалися наступними 

міркуваннями: 

1. Щури відносно добре переносять оперативні втручання та загальне 

знеболення, зокрема при операціях на органах центральної нервової системи 

(ламінектомія, хордотомія) [19,27,33]. Також це стосується моделювання 

хронічних станів, таких як компресія чи ушкодження периферичних нервів 

[195]. 

2. Структури спинного мозку у щурів анатомічно та гістологічно 

близькі таким в людини [51,197]. 

3. Швидкий, відносно людини, рівень метаболізму щура прискорює 

виникнення процесів регенерації після ураження периферичних нервів та 

адаптивні процеси в ЦНС [8,28,50,55]. 

4. Відсутні труднощі у відборі тварин за статтю, вагою, віком; 

використання білих щурів, як піддослідних тварин, дозволяє виконувати 

більш масові та репрезентативні за кількістю і якістю нейрофізіологічні 

дослідження, ніж у інших тварин [19].  

На сучасному етапі не існує загрози депопуляції білих щурів, кількість 

живих тварин цілком достатня для подовження виду [49]. 

Особливим фактором, що робить щурів найбільш зручними для 

електрофізіологічних досліджень нервової системи є те, що тривалість 

спінального шоку  у них складає близько 3-х годин, що дозволяє мінімізувати 

час на проведення досліджень, які потребують перерізок спинного мозку 
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[12,33,48,55]. Важливим фактором є також відносна простота ламінектомії у 

цих тварин [51,33]. 

При відборі щурів до експериментальних досліджень враховувалися 

певні фактори, за умов невідповідності тварин відбраковували та виключали 

з експеримента, а саме:  

а) відсутність у піддослідної тварини спонтанних рухів по колу, 

«манежні» рухи; 

б) при посадці на рівну поверхню тварина повинна була одночасно 

торкатися обома передніми лапами стола; 

в) при утриманні щурів у положенні вниз головою при фіксації у 

вертикальному положенні за хвіст повинно було спостерігатися рівномірне 

розведення пальців нижніх кінцівок [33,49,51]. 

У тому випадку, результати всіх зазначених тестів були позитивними, 

можна було зробити висновок про відсутність уражень нервової системи 

щура і цю тварину ми вважали придатною для проведення наших досліджень 

 

2.2 Розподіл тварин на групи відповідно меті та завданням дослідження 

 

В нашому дослідженні мало місце наступне розподілення тварин на 

групи у відповідності до мети та завданням дослідження. 

Тварини контрольної групи («Контроль», n=34) – щури, яким було 

виконано фальшиву операцію на задній кінцівці в обсязі розсікання шкірних 

покривів та розведення м’язів, СН залишали інтактним, рану пошарово 

зашивали, надалі тварини утримувались в стандартних умовах віварію. 

Тварини з групи «Гіперрефлексія» (n=74), яким було виконано 

експериментальну компрессію СН, і які згодом відбиралися для гострого 

експеримента (на 1,3,5,7,10 добу відповідно після перев’язки нерва).  

Група тварин «Тестостерон» (n=74), тварини цієї групи після 

перев’язки СН отримували ін’єкції розчину  андростен-4-ен-17β-она-
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3пропіонату  в дозі 1 мг/1000 г ваги тіла, внутрішньом'язово, щоденно до 

залучення в гострий експеримент (1,3,5,7,10 доба відповідно).  

Група тварин «Преднізолон» (n=74) – щури, які після перев’язки СН 

отримували ін’єкції розчину  11β,17α,21-тригідроксіпрегна-1,4-дієн-3,2-діону  

в дозі 5 мг/1000 г ваги тіла, інтраперитонеально, щоденно до залучення в 

гострий експеримент (1,3,5,7,10 доба відповідно). 

Дані речовини нами було обрано, як засоби корекції, що здатні 

впливати на процеси формування постденерваційних реакцій у нейронах СМ 

[10,41,56,61]. Оскільки в чисельних дослідженнях відмічається істотна роль 

регуляторів синтезу інтегральних білків на процеси збудження, то саме 

використання метаболотропних речовин, що являють собою синтетичні 

аналоги гормонів, було, на наш погляд, найбільш доцільним 

[7,15,56,61,77,103].  

Даний підхід дозволив мінімізувати кількість тварин залучених до 

експеримента без втрат статистичних даних стосовно динаміки 

постденерваційної гіперрефлексії, на обраних нами термінах та відповідно 

меті і завданням, поставлених на початку нашого дослідження. 

 

2.3 Моделювання стану постденерваційної гіперрефлексії 

(експериментальної компресійної нейропатії) 

 

Для формування стану постденерваційної гіперрефлексій ми 

використали стандартну методику відтворення компресійної нейропатії СН, 

шляхом його перев’язки. Дана модель широко представлена в попередніх 

дослідженнях нашої лабораторії та літературних джерелах 

[37,39,55,64,95,125,174]. 

Дане оперативне втручання обумовлює початкове порушення закону 

анатомічної цілісності нерву, та як зазначено в літературних джерелах вже на 

протязі 24-х годин приєднуються порушення провідності і надалі процес 
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протікає з типовими постденерваційними змінами у структурах 

спинномозкової рефлекторної дуги [3,17,39,47,55,64]. 

Заначимо, що більшість досліджень, в яких розглядається травма 

периферичної нервової системи також були виконані на СН, отже обрано 

досить зручний об’єкт для моделювання необхідного патологічного стану, 

що повністю відповідає поставленій нами меті та завданням дослідження. 

В асептичних умовах, під ефірним наркозом, проводився розтин стегна. 

Фасції розтиналися тупим шляхом, після чого розводились в боки м’язові 

шари стегна. СН виділявся за допомогою скляного гачка. 

Компресійну нейропатію моделювали шляхом перев’язки СН на рівні 

верхньої третини стегна шовковою лігатурою [3,17,64,90,174]. Рана 

вшивалася пошарово.  

Ефективність методики підтверджується морфологічними даними: на 

10 добу після перев’язки нерва виникає набряк м’язової тканин в литковому 

м’язі, порушення скоротливого апарату м’язових волокон, зникнення 

посмугованості, зменшення кількості та об’єму моторних бляшанок, 

повнокрів’я судин та їх паретичне розширення і, як наслідок, підвищення 

проникності судинної стінки. Також, при мікроскопії м’язів на боці 

ушкодження, наявні клітинні інфільтрати у складі пери- та ендомізія, а 

виявлені поодинокі еозинофільні гранульоми, можуть вказувати на початок 

накопичення аутоантитіл до дегранулюючих м’язових волокон ( Рис. 2.1). 

Після однобічного пошкодження СН у щурів відмічалася характерна 

функціональна втрата як у екстензорів, так і у флексорів стопи, з 

характерним опусканням стопи [90]. А зміни, що ми спостерігали у 

м’язовому апараті, для підтвердження нашої моделі, також знаходили своє 

підтвердження в літературних джерелах [45].  

Тварини після оперативного втручання утримувалися в стандартних 

умовах віварію на звичайному харчовому, водному та температурному 

режимі [19,49]. В гострий експеримент тварин брали на 1, 3, 5, 7 та 10-ту 

добу після відтворення компресійної нейропатії. 
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 А   Б  В 

А – група контролю 

Б – п’ята доба після денервації 

В – десята доба після денервації 

Рисунок 2.1 – Динаміка морфологічних змін улитковому м’язі  щура після 

перев’язки сідничного нерва, в порівнянні з м’язовою тканиною тварини 

контрольної групи (Забарвлення гематоксилін та еозин, збільшення 

відповідно ×400,×400,×200 разів) 

 

2.4 Гострий експеримент 

 

2.4.1 Знеболення, оперативне втручання, підтримка гомеостазу у 

процесі гострого експеримента 

 

Для наркотизації тварини використовували тіопентал натрію у дозі 50 

мг/1000 г маси тіла щура, інтраперитонеально [3,10,17,37,47,55,58,59,61]. 

Протягом усього експеримента у тварин зберігалося власне дихання.  

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

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. Далі тварину фіксували у стереотаксичному апараті СЕЖ-5 (вир. 
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експериментальних майстерень Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця, 

м.Київ) (рис. 2.2). 

Температуру тіла тварини 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. 

 

Рисунок 2.2 – Загальний вигляд тварини фіксованої в стереотаксичному 

апараті для дрібних тварин СЕЖ-5, перед початком 

електрофізіологічного дослідження 

 

Відведення біоелектричної активності починали через 3 години після 

проведення оперативного втручання, після того, як минули явища 

спінального шоку[37,47,55,61]. 
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2.4.2 Подразнення збудливих структур та відведення їх біоелектричної 

активності, пристрої, особливості відведення 

 

Для нанесення подразнення нами був застосовано електростимулятор 

ЕСУ-2. Даний стимулятор відповідав поставленим перед нами задачам, 

оскільки його можливості можуть відтворювати необхідну кількість та 

тривалість імпульсів, а також генерувати стимули потрібної інтенсивності. 

Нами було застосовано прямокутні стимули тривалістю 0,3 мс, інтенсивність 

подразнення складала від 1 до 5 П, в залежності від поставлених задач. 

Біоелектричні відповіді підсилювалися за допомогою біологічного 

модульного підсилювача типу УБМ та передавалися на аналогово-цифровий 

перетворювач з реєстрацією на персональному комп’ютері.  

Здебільшого вивчали такі біоелектричні параметри як поріг, хронаксія, 

латентний період викликаної відповіді (ЛП) та її амплітуда, а акож загальна 

тривалість. За необхідності використовували стимули зростаючої 

інтенсивності від 1-го до 2-х порогів.  

Визначення порогу збудження проводили за струмом і напругою. Силу 

струму вимірювали шляхом реєстрації падіння напруги на стандартному 

опорі (100 Ом), який було включено в ланцюг подразнення. При аналізі 

амплітуду імпульсу вимірювали в мВ, а поділивши її на величину опору 

отримували силу подразнення в мкА.  

З метою оцінки біоелектричної активності мотонейронного пулу 

реєстрували моносинаптичний розряд вентрального корінця СМ. МР ВК є 

інформативним показником стану мотонейроного апарату СМ та 

синаптичних взаємозв’язків у моносинаптичній рефлекторній дузі [28].  

Для дослідження МР ВК дорсальні та вентральні корінці сегменту L5 

перетинали біля виходу з хребта. Подразнюючі електроди розташовували на 

центральних відрізках ДК СМ, відведення проводили від центральних 

відрізків ВК СМ. Для подразнення використовували прямокутні імпульси 

силою від 1-го до 2-х П. Для аналізу динаміки збудливості застосовували 
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подразники зростаючої інтенсивності (від 1-го до 2-х П). Ступінь 

гальмування МР ВК оцінювали за допомогою парних стимулів 

(міжстимульний інтервал від 2 до 20 мс) (рис. 2.3) [3,10,17,37,47,55,58,59].  

Використовуючи зазначений метод нанесення парних стимулів та 

вимірюючи тривалість відновлювального циклу, можна визначити 

функціональні можливості генерації кожної наступної відповіді 

мотонеронного пулу [55,59]. При постійному подразненні однго заднього 

корінця двома стимулами можна спостерігати як полегшення виникнення 

другої відповіді, так і її пригнічення. 

Отриманий моносинаптичний потенціал при поодинокому подразненні 

відображає відповідь 10 – 20 % всіх сегментарних мотонейронів. Інщі 

мотонейрони сегмента зазвичай знаходяться в стані підпорогової 

деполяризації, та утворюють так звану «підпорогову кайму» [35,47] 

 

Рисунок 2.3 – Відведення моносинаптичного розряду вентрального 

корінця спинного мозку 

Примітка: - - - - -   – лінія перерізування 

 

Таким чином ми матимемо змогу оцінити функціональну активність 

синаптичної передачі та основні характеристики біоелектричної активності у 

мотонейронному пулі СМ на прикладі моносинаптичної спінальної 

рефлекторної дуги, що є найбільш доцільним підходом до вирішення 

поставлених нами задач. 
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З нашої точки зору, процеси розвитку постденерваційної гіперрефлексії 

доцільно вивчати на прикладі найбільш простого структурно-

функціонального утворення ЦНС – моносинаптичної рефлекторної дуги СМ. 

Цьому сприяє мінімальна кількість синапсів, велика швидкість проведення 

по аферентних і еферентних волокнах, добре вивчені механізми 

функціонування моносинаптичної рефлекторної дуги [28,35,55]. Більше того, 

відомий нейромедіатор збудження в моносинаптичній рефлекторній дузі – 

глутамінова кислота, яка є найпоширенішим збуджуючим медіатором у 

структурах ЦНС [3,8,10,17,37,47,55,61]. 

Таким чином, використана нами проста рефлекторна дуга (яка, разом із 

тим, має практично всі утворення та фізіологічні властивості, притаманні 

більш складним утворенням ЦНС) дозволяє розкрити процеси підвищення 

збудливості на рівні більш складних утворень ЦНС, звичайно, з певними 

обмеженнями. Адже відомо, що закономірності роботи нервовових центрів є 

досить типовими [28]. Звісно, що не останню роль у виборі головного об’єкта 

дослідження відіграла велика синхронність рефлекторних відповідей в 

моносинаптичній рефлекторній дузі, їх стабільна амплітуда. 

Потенціал дорзальної поверхні спинного мозку (ПДП СМ), що 

описаний Гасером та співавторами у 1933 році є відображенням активності 

сегментарних та несегментарних нейронів СМ і добре характеризує процеси 

на його вході [35,39,52,55,64,71]. ПДП СМ достатньо повно та адекватно 

відображає функціонування інтернейронних пулів.  

Відомо, що інтернейронний пул залягає в сірій речовині дорзальних 

рогів СМ у вигляді кількох шарів (пластини Рекседа I-IX). Водночас нейрони 

пластин I-IV активуються безпосередньо аферентними волокнами,  а  клітини 

пластин V-IX мають синаптичні контакти не тільки з волокнами 

сегментарних аферентів, а й з волокнами нисхідних шляхів СМ, головним 

чином латеральних [71,72].  

Отже, за даними представленими в літературі, можна виділити 

наступні типи інтернейронів: 
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1) інтернейрони висхідних пропріочутливих шляхів; 

2) сегментарні інтернейрони; 

3) інтернейрони регуляторних, супраспінальних зв’язків. 

          Компоненти ПДП СМ дають нам інформацію про процеси на вході СМ. 

Так, аферентний пік (АП) характеризує активність низькопорогових м’язових 

аферентних волоконець, а також в певній мірі шкірних низькопорогових 

аферентів [69,71].  

В склад ПДП СМ також входять негативні N1-N3-компоненти та 

позитивний Р-компонент. N1 та Р компоненти ПДП СМ є похідним різних 

постсинаптичних структур, які містяться в області дорзального рогу 

спинного мозку [55,70,71].  

N1 та N2-компоненти ПДП СМ виникають при збудженні інтернейронів 

дорзального рогу СМ і є результатом їх постсинаптичної активації [71]. N1-

компонент є характеристикою несегментарних, а N2-сегментарних 

інтернейронів дорзального рогу. Важливо також відмітити, що N3-компонент 

ПДП СМ відображає постсинаптичну активність несегментарних 

інтернейронів, що активують менш збудливими аферентними волокнами 

[55].  

Р-компонент, ПДП СМ характеризує деполяризацію аферентних 

пресинаптичних процесів і в значній мірі пов’язаний з процесами 

пресинаптичного гальмування [55,69].  

Для реєстрації цього потенціалу центральну частину корінця L5 

накладали на біполярні подразнюючі електроди за допомогою скляних 

гачків, наносили на цей відрізок прямокутні імпульси тривалість 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 з метою 

дослідження процесів гальмування в інтернейронному пулі СМ.  

Відведення ПДП СМ проводили за допомогою монополярного 

хлорованого кулькового срібного електроду (діаметр кульки становив 0,3 мм) 

у фокусі максимальної активності, референтний електрод у вигляді круглої 
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срібної пластини (діаметр 0,5 см) розміщували на м'язах нижньої кінцівки 

(рис 2.4). 

В результаті дослідження отримували показники, які повною мірою 

характеризували стан збудливості та провідності, що є основними 

показниками функціонального стану та біоелектричної активності 

інтернейронного та мотонейронного пулів СМ та дозволяють встановити 

ступінь порушень у даних структурах [55,71,72]. 

 

Рисунок 2.4 – Відведення потенціалу дорзальної поверхні спинного 

мозку 

Примітка: - - - - -   – лінія перерізування. 

 

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 [55,71,72]. 

 

          2.5 Обробка даних та їх статистичний аналіз 

 

Статистична обробка матеріалів дослідження проводилася з 

використанням методів біометричного аналізу, реалізованих в пакетах 

ліцензійних програм EXCEL-2003® і STATISTICA 6.1 (StatSoft Inc., серійний 
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№AGAR909E415822FA) [53]. Основні статистичні характеристики включали 

розрахунок середнього арифметичного (М) та стандартної похибки 

середнього (±m), у окремих випадках застосовували показник медіани (Ме) 

та інтерквартильного розмаху (25 – 75 %) 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 выірогідності: 

p<0,05; p<0,01 [5,52]. 

 

2.6 Проблеми біоетики та евтаназія 

 

Дисертаційна робота виконана на базі державного закладу, який має 

дозвіл на використання у дослідах лабораторних тварин. Комісія з питань 

біоетики ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» порушень 

морально-етичних норм під час проведення дисертаційної роботи не виявила 

(Протокол засідання комісії з питань біомедичної етики ДЗ 

«Дніпропетровська медична академія МОЗ України №1, від 07 вересня 2016 

р.). Всі експериментальні дослідження проводилися під загальним 

знеболенням, яке підтримували протягом усього експеримента, що дозволило 

мінімізувати больові відчуття у тварин. 

Згідно сучасним засадам законів біоетики усі тварини мають право на 

життя, можливість продовження виду та захищаються законом [23,27]. 

З огляду на актуальність обраного нами дослідження, розподіл тварин 

на експериментальні групи, що дозволяють мінімізувати кількість задіяних в 

експерименті щурів, ми дійшли висновку про доцільність проведення серії 

експериментів, результати яких представленні в даній роботі 
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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.[20,27].  

Важливою умовою на протязі виконання наших досліджень було 

досягнення мінімального рівня спричинення болю піддослідній тварині. За 

для цього на всіх етапах дослідження суворо дотримувалось дозування 

препаратів для наркозу, в достатній мірі для підтримання глибокого 

наркотичного сну; в місця фіксації тварині вводили 0,5 % розчин лідокаїну 

[33]. 

Евтаназія здійснювалася за допомогою інтракардіального введення 

летальної дози тіопенталу натрію [12,49,55]. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ БІОЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ 

МОТОНЕЙРОННОГО ТА ІНТЕРНЕЙРОННОГО ПУЛІВ СПИННОГО 

МОЗКУ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ РАННЬОЇ ПОСТДЕНЕРВАЦІЙНОЇ 

СПІНАЛЬНОЇ ГІПЕРРЕФЛЕКСІЇ 

 

Суперечливі дані відносно змін біоелектричних параметрів 

мотонейронного та інтернейронного пулів СМ в дослідженнях з різною 

тривалістю захворювання на КН  мотивували нас до більш детального 

аналізу динаміки процесів збудження, які протікають у СМ тварин з 

експериментальною КН у ранній термін (1 – 10-та доба від початку компресії 

СН) [64]. В даному розділі представлені результати дослідження 

біоелектричної активності мотонейронного та інтернейронного пулів СМ в 

процесі розвитку ранньої постденерваційної гіперрефлексії [3,17,47]. 

 

3.1 Особливості моносинаптичного розряду вентрального корінця 

спинного мозку в динаміці розвитку ранньої постденерваційної 

гіперрефлексії 

  

При дослідженні МР ВК у щурів з контрольної групи нами були 

виявлені наступні характеристики біоелектричної активності 

мотонейронного пулу СМ: поріг виникнення МРВК становив 11,75±1,25 

мкА, хронаксія – 48,50±2,18 мкс, латентний період – 1,15±0,08 мс, амплітуда 

– 1,45±0,20 мВ, тривалість відповіді складала 1,60±0,09 мс (n=18).   

Досліджувалися зміни порогу збудження вентрального корінця, в групі 

«Гіперрефлексія» цей показник зменшився до 7-ї доби на 10 % 

(10,53±1,45мкА n = 6, p < 0,05) (рис. 3.1). Оскільки поріг виникнення 

відповіді є показником відносно лабільним та може змінюватися під впливом 

різноманітних факторів зовнішнього впливу ми також досліджували 

показник хронаксії. 
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Рисунок 3.1 – 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;  

рівень вірогідності * –  р<0,01; **– р<0,05 

 

Хронаксія МР ВК у тварин з групи «Гіперрефлексія» на 5-ту добу 

експеримента зменшилась на 21 % (38,30 ± 1,33 мкс n = 6, p < 0,05) (рис.3.2) 

При нанесенні на дорзальний корінець подразника супрамаксимальної 

сили (5П) були отримані наступні дані: у тварин з КН було виявлено 

несуттєве по відношенню до показників контрольної групи скорочення 

латентного періоду на 5 добу експеримента  на 9 % ( n = 7, p > 0,05). 

Таким чином ми бачимо що основні характеристики збудливості в 

системі моносинаптичної ланки спінальної рефлекторної дуги вказують на 

підвищення процесів збудливості, проте детальний механізм цих явищ можна 

пояснити як за рахунок прискорення синаптичного проведення так і за 

рахунок зниження порогу збудливості мембран мотонейронів СМ, що 

виникає на ранніх етапах постденерваційних змін. Вірогідно, в нашому 

випадку має місце посилення збудливості мотонейронного пулу СМ, яке 

пов’язане зі зменшенням порогу виникнення потенціалу дії комбінованого 

генезу. 
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Рисунок 3.2 – Середні значення хронаксії моносинаптичної відповіді (L5) 

спинного мозку у груп «Контроль» та «Гіперрефлексія» 

Примітки: --------- -показник контрольної групи; 

рівень вірогідності * –  р<0,01; **– р<0,05  

 

Амплітуда МР ВК достовірно збільшувалася в групі «Гіперрефлексія» і 

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

контрольній групі цей показник – 1,45±0,20 мВ (n = 10) (рис. 3.3). Тривалість 

МР ВК істотно не змінювалась (p > 0,05).  

 

Рисунок 3.3 – Середні значення амплітуди моносинаптичного розряду 

вентрального корінця (L5) спинного мозку у тварин контрольної групи та 

«Гіперрефлексія» 

Примітки: ----------  – показник контрольної групи; 

рівень вірогідності * –  р<0,01; **– р<0,05 
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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 (рис. 

3.4). 
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Рисунок 3.4 –  Характеристика викликаних моносинаптичних відповідей 

вентрального корінця (L5) спинного мозку у тварин контрольної групи та 

тварин з експериментальною компресійною нейропатією у різні строки після 

перев’язки сідничного нерва за умов нанесення стимулів зростаючої 

інтенсивності 

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

 

При аналізі гальмівних процесів, які протікають у вентральному 

корінці нами було використано метод  нанесення парних стимулів 

(міжстимульний інтервал від 2 до 20 мс).  

В даному блоці дослідження також 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) (Рис. 3.5). 
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Таким чином, зміни що виявлені нами в мотонейронному пулі СМ за 

умов однобічної експериментальної травми СН, можна характеризувати, як 

такі, що мають ознаки підвищеної збудливості та лабільності, що імовірно 

вказує на постсинаптичну природу цих змін, вірогідним субстратом 

виникнення яких можна вважати додаткові мембранні рецептори нейронів. 

 

 

Рисунок 3.5 – Характеристика відновлення моносинаптичного розряду 

вентрального корінця  спинного мозку (L5) у тварин контрольної групи та 

тварин з експериментальною компресійною нейропатією у різні строки після 

перев’язки сідничного нерва за умов нанесення парних стимулів. 

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

 
 

3.2  Характеристика потенціалу дорзальної поверхні спинного мозку в 

процесі розвитку ранньої постденерваційної спінальної гіперрефлексії  

 

При аналізі ПДП СМ в контрольній групі тварин нами було 

встановлено, що поріг виникнення ПДП СМ складав 1,70±0,44 мкА, 

хронаксія ПДП СМ – 87,07±19,52 мкс, латентний період становив 0,25±0,04 

мкс (n=16). Загальна тривалість ПДП СМ у тварин контрольної групи 

складала 16,60±0,97 мкс (n=16). 
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Середні амплітудні  характеристики ПДП СМ за умов 

супрамаксимальної стимуляції дорзального корінця СМ у тварин групи 

«Контроль», отримані в нашому дослідженні представлені у таблиці 3.1.  

У порівнянні з контрольною групою в групі «Гіперрефлексія» ми 

отримали прогресивне зниження порогу виникнення ПДП СМ з мінімумом 

на десяту добу експеримента –  1,11 ± 0,06 мкА (n=6; р<0,01). 

 

Таблиця 3.1 – Середні показники амплітуди компонентів ПДП СМ у 

тварин контрольної групи (M±m; n=16) 

Показник Амплітуда 

АП (мВ) 
Амплітуда 

N1 
компоненту 

(мВ) 

Амплітуда 

N2 
компоненту 

(мВ) 

Амплітуда 

N3 
компоненту 

(мВ) 

Амплітуда 

P фази 

(мВ) 

M±m 2,15±0,07 2,80±0,086 1,98±0,12 0,41±0,09 0,34±0,05 

 
 

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 експеримента 

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). 

Розглянемо зміни амплітуди компонентів ПДП СМ у тварин з 

експериментальною КН. Нами виявлено підвищення амплітуди АП (рис. 3.6) 

у порівнянні з контрольною групою на першу добу після перев’язки 

сідничного нерва на 15 % (2,47±0,22 мВ; n=7; р<0,05). Проте з 3-ї доби 
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спостерігалося її зниження, і на десяту добу вона вже становила 2,12±0,05 мВ 

(n=6). 

Як видно з малюнку (pис. 3.6) зміна амплітуди  АП має різкий, 

характер, проте згодом, згасаюча фаза, вірогідно демонструє ввімкнення 

адаптативних реакцій на рівні інтернейронного пулу СМ. 

 

Рисунок 3.6 – Амплітуда аферентного піку потенціалу дорзальної поверхні 

спинного мозку в контррольній групі та у різні строки після перев’язки 

сідничного нерву. 

Примітка: -------  – показник контрольої групи;  

рівень вірогідності  *– р<0,05 

 
Розглянемо зміни амплітуди Р-хвилі ПДП СМ (рис. 3.7). Так на сьому 

добу після перев’язки сідничного нерва вона зростала на 46 % (0,63±0,13 мВ; 

n=6; р<0,01).   

Отримані дані свідчать про підвищення функціональної активності 

високопорогових інтернейронів, що можливо пов’язано з підвищенням 

фонової активності цих нейронів на раннях термінах після денервації 

кінцівки [34]. З цього можна припустити, що компенсаторні механізми 

будуть пов’язані з утворенням додаткових збуджуючих рецепторів на 

поверхні інтернейронів, які обумовлюють гіперзбудливість цих клітин. 

Проте, виявлені зміни та їх механізми потребують більш детальних 

досліджень. 
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Рисунок 3.7 – Амплітуда Р-фази  потенціалу дорзальної поверхні спинного 

мозку в контрольній групі та у різні строки після перев’язки сідничного 

нерву. 

Примітка:---------- – показник  контрольної групи;  

рівень вірогідності * –  р<0,01; **– р<0,05 

 
Варто зазначити, що зміни амплітуди N1 N2 та N3 компонентів ПДП 

були різноспрямованими. Так, у порівнянні з контрольною 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 

контрольною групою. На 10-ту добу експеримента амплітуда N1 компоненту 

повернулася до значень близьких контрольній 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 

[19,84]. 

Була виявлена цікава закономірність, що процеси гальмування 

несегментарних аферентних складових N1-компоненту прогресивно 

знижуються до десятої доби експеримента (рис. 3.8).  
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Рисунок 3.8 – Динаміка відновлення амплітуди N1-компоненту у відповідь на 

парну стимуляцію 

Примітка: рівень вірогідності  *– р<0,05 

 

На відміну від тварин їз контрольної групи, де відновлення амплітуди 

N1-компоненту спостерігалося лише при нанесенні другого стимулу через 

1000 мс, у щурів з експериментальною КН на десяту добу це відбувалося на 

часовому проміжку від 50 до 100 мс (n=6; р<0,05). 

 

 Підсумки розділу: виявлені нами особливості біоелектричної 

активності спінальних нейронів за умов однобічної компресії СН вказують  

на розвиток постденерваційних змін в мотонейронному та інтернейронному 

пулах СМ, що можна охарактеризувати як, постденерваційну спінальну 

гіперрефлексію.  

 Так було з’ясовано, що основні  зміни в активності мтонейронного 

пулу СМ спостерігаються на 5-ту, 7-му та 10 добу добу після  після 

перев’язки СН у вигляді зменшення порогу виникнення МР ВК на 10 %, 

зменшення хронаксії на 21 % та підвищення амплітуди відповіді майже в 5 

разів. 

 Біоелектричні зміни активності інтернейронного пулу достовірного 

характеру виявлені нами на 5-ту та 10-ту добу постденерваційного періоду, у 

вигляді зниження порогу виникнення викликаної відповіді на 34 %, 

* * 
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скорочення хронаксії на 28 %, підвищення амплітуди аферентного піку ПДП 

СМ на 15 % на 1-шу добу дослідження. 

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, що збігається з даними літературних 

джерел та потребує подальших досліджень. 

 

Результати власних досліджень розділу 3 викладені в статтях [3,47], 

апробовані на наукових форумах [17,58,59]. 
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РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ БІОЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ 

МОТОНЕЙРОННОГО ТА ІНТЕРНЕЙРОННОГО ПУЛІВ СПИННОГО 

МОЗКУ В ДИНАМІЦІ РОЗВИТКУ РАННЬОЇ ПОСТДЕНЕРВАЦІЙНОЇ 

СПІНАЛЬНОЇ ГІПЕРРЕФЛЕКСІЇ У ЩУРІВ ТА ВПЛИВ 

ГЛЮКОКОРТИКОЇДІВ 

 

 На даному етапі дослідження ми оцінювали  вплив глюкокортикоїдів 

на стан біоелектричної активності мотонейронного та інтернецронного пулі 

СМ у ранні терміни постденерваційних змін за умов щоденної, до момента 

залучення тварини до гострого експеримента, фармакологічної корекції 

розчином 11β,17α,21-тригідроксіпрегна-1,4-дієн-3,2-діону (Преднізолон) в 

дозі 5 мг/1000 г інтраперітонеально [10]. 

 Зазначимо, що відповідно до концепції нашого дослідження 

11β,17α,21-тригідроксіпрегна-1,4-дієн-3,2-діон використовували, як 

речовину, що здатна опосередковано впливати на синтез мембранних білків, 

тому за мету не ставили визначення оптимальних доз препарату для 

відновлення втрачених функцій. 

 
4.1 Особливості моносинаптичного розряду вентрального корінця 

спинного мозку в процесі розвитку ранньої спінальної постденерваційної 

гіперрефлексії у щурів та вплив глюкокортикоїдів 

 
При дослідженні порогу порогу ініціації МР ВК СМ нами були 

виявилені істотні відмінності динаміки збудливості мотонейронного пулу 

СМ під впливом 11β,17α,21-тригідроксіпрегна-1,4-дієн-3,2-діону.  Так в групі 

щурів  «Преднізолон» ми отримали прогресивне зростання цього показника 

на 10-ту добу до 14,24±0,90мкА (n = 12, p < 0,01) по відношенню до 

показників тварин з компресією СН без фармакологічного втручання (рис. 

4.1).  
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Рисунок 4.1 – Середні значення порогу моносинаптичної відповіді (L5)  у 

тварин з експериментальною компресійною нейропатією (А) та у тварин з 

експериментальною компресійною нейропатією на фоні 

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

після перев’язки сідничного нерва 

Примітки:  рівень вірогідності * –  р<0,01; **– р<0,05  

 

У тварин з групи «Преднізолон» було виявлено збільшення латентного 

періоду на 7-му добу експеримента  на 16 % ( n = 6, p < 0,05), по відношенню 

до показників тварин з групи «Гіперрефлексія» (рис.4.2)  

 

Рисунок 4.2 – Середні значення латентного періоду моносинаптичної 

відповіді (L5)  у тварин групи «Гіперрефлексія» (А) та «Преднізолон» (В)  у 

різні строки після перев’язки сідничного нерву 

Примітки: рівень вірогідності *– р<0,05 
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Вочевидь зміни порогу МР ВК на тлі введення преднізолону свідчать, 

що виникають певні мембранні перебудови в мотонейронах, що неодмінно 

позначається на їх збудливості. Детально прояснить даний феномен 

дослідження хронаксії, оскільки саме вона повною мірою відображає 

процеси збудливості та має меншу лабільність ніж показник порогу. 

Порівняльні значення показників хронаксії, що ми отримали в нашому 

дослідженні між группами щурів з компрессією СН без фармакологічного в 

тручання, та щурів, що отримували преднізолон, наведено на графіку (рис. 

4.3).  
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Рисунок 4.3 – Середні значення хронаксії моносинаптичної відповіді (L5) у 

тварин з експериментальною компресійною нейропатією (А) та у тварин з 

експериментальною компресійною нейропатією на фоні 

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

після перев’язки сідничного нерву 

Примітки: рівень вірогідності * –  р<0,01; **– р<0,05 

 

В нашому дослідженні ми виявили, що хронаксія МР ВК у тварин з 

групи «Преднізолон» на 7 добу експеримента  збільшилась у порівнянні з 

групою «Гіперрефлексія» на 31 % (52,30±1,20 мкс n = 12, p < 0,01) (рис.4.2). 

Отже феномен зменшення збудливості мотонейронного пулу на фоні 

введення преднізолону в даному випадку є повністю підтвердженим, але 

механізми такої дії глюкокортикодів потребують більш детальної уваги. 
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Досить цікавою виявилася зміна амплітуди МРВК в групі тварин 

«Преднізолон» (Рис. 4.4) 
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Рисунок 4.4 – Середні значення амплітуди МР ВК (L5) СМ у щурів з групи 

«Гіперрефлексія»(А) та тварин групи «Преднізолон»  у різні строки після 

перев’язки сідничного нерву (В). 

Примітки: рівень вірогідності * –  р<0,01; **– р<0,05 

 

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

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

з третьої доби вона знижувалась і на 10 добу експеримента дорівнювала 

1,82±0,37 мВ  (n=14, p < 0,05).  Вочевидь зміни, що ми спостерігали не мають 

відношення до «перетікання» струму та збудження аферентних волокон, що 

входять до складу сусідніх з ним волоконець. В силу нашої гіпотези служить 

і те, що сила струму була досить не висока (5П). 

Таким чином ми розглянули основні аналітичні показники збудливості 

мотонейронного пулу і можемо констатувати, певні процеси гальмування 

збудливості. 

Цікавих змін, зазнала й тривалість МР ВК, яка, як ми побачимо з 

наступного етапу нашого дослідження. Відповідно даних з таблиці 4.1 

тривалість МР ВК під впливом  преднізолону достовірно збільшувалась до 

10-ї доби експеримента в порівнянні з показниками тварин, які преднізолон 

не отримували. 
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При аналізі динаміки змін збудливості за допомогою використання 

методу нанесення на сідничний нерв стимулів зростаючої інтенсивності (від 

1,1 до 2 П) нами було виявлено, що на 10-ту добу КН відбувалося достовірне 

зниження амплітуди МР ВК (n = 11, p < 0,01), при стимуляції силою 1,4 – 1,5 

П у групі тварин «Преднізолон» (Рис 4.5). 

 

Таблиця 4.1 – Середні показники тривалості моносинаптичних 

відповідей відповідей (мс) у групі «Гіперрефлексія» (M±m; n=34) та тварин з 

експериментальною компресіею сідничного нерва на фоні 

інтраперітонеального введення преднізолону у різні терміни після перев’язки 

сідничного нерву (M±m; n=74) 

 
Групи тварин 

Середні показники тривалості МР ВК СМ (мс) 
1 

Доба 
3 

Доба 
5 

Доба 
7 

Доба 
10 

Доба 
 Гіперрефлексія 1,75±0,16 

(n=7) 
1,65±0,17 

(n=7) 
1,70±0,08 

(n=7) 
1,73±0,13 

(n=7) 
1,69 

±0,15 
(n=7) 

Преднізолон 1,77±0,12 
(n=7) 

1,82±0,05 
(n=8) 

1,86±0,03** 
(n=7) 

1,88±0,10** 
(n=9) 

1,92 
±0,08* 
(n=11) 

Примітки: рівень вірогідності * –  р<0,01; **– р<0,05 

 

 

Рисунок 4.5 –  Характеристика моносинаптичних відповідей (L5) у тварин  

групи «Преднізолон» у різні строки після перев’язки сідничного нерва, за 

умов нанесення стимулів зростаючої інтенсивності. 

Примітка:  рівень вірогідності *– р<0,05 
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При аналізі 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 дослідження було 

виявлено, що амплітуда відповіді на повторний стимул на 10-у добу в групі 

«Преднізолон» відновлювалася практично повністю в проміжку від 15 – до 

20 мс між стимулами (n = 9, p < 0,05) (рис 4.6). 
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Рисунок 4.6 – Характеристика відновлення моносинаптичної відповіді (L5) у 

тварин з групи «Преднізолон» у різні строки після перев’язки сідничного 

нерва за умов нанесення парних стимулів. 

Примітка: рівень вірогідності *– р<0,05 
 
 

4.2.  Особливості потенціалу дорзальної поверхні спинного мозку в 

динаміці розвитку ранньої постденерваційної гіперрефлексії у щурів за умов 

впливу глюкокортикоїдів 

 

 При дослідженні порогу виникнення ПДП СМ в групі тварин 

«Преднізолон» було виявлено його прогресивне збільшення (2,30±0,33 мкА; 

n=11; р<0,01) до десятої доби після перев’язки СН (рис 4.7). 

  Також в порівнянні із тваринами з компресією сідничного нерва в  

групі тварин «Преднізолон»  нами було виявлено збільшення хронаксії із 
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максимумом на 7-му добу (рис. 4.8) після перев’язки сідничного нерву на 

фоні введення преднізолону (5 мг/кг), цей показник становив 110,00±10,50 

мкс (n=11; р<0,01).  

 

Рисунок 4.7 – 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: рівень вірогідності * –  р<0,01; **– р<0,05 

 

В даному випадку достовірне подовження хронаксії (рис. 4.8) в групі 

тварин тварин з експериментальною КН на фоні інтраперітонеального 

введення преднізолону починаючи вже з на 5-ї доби (n=8;р<0,05)  свідчить на 

користь нашої гіпотези відносно впливу глюкокортикоїдних гормонів на 

збудливість спінальних нейронів. 

Цілком імовірно, що за даних умов фактори, що призводили до 

зменшення хронаксії в групі тварин «Гіперрефлексія» під впливом 

11β,17α,21-тригідроксіпрегна-1,4-дієн-3,2-діону інгібуються. Дане 

спостереження також свідчить, що ці фактори мають білково-синитетичну 

природу, а отже преднізолон чинить модулюючу дію на синаптичну передачу 

у СМ вже на ранніх термінах після травматичного ушкодження сідничного 

нерву. З 10-ї доби дослідження спостерігалося зменшення хронаксії в групі 

«Преднізолон» (р>0,05) 
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Рискнок 4.8 – Середні значення хронаксії потенціалу дорзальної поверхні 

спинного мозку у тварин групи «Гіперрефлексія» (А) та  тварин групи 

«Преднізолон» (В) в різні строки після перев’язки сідничного нерву 

Примітки: рівень вірогідності * –  р<0,01; **– р<0,05 

 

Збільшувалась також і тривалість латентного періоду (ЛП) в групі 

тварин з експериментальною КН  на фоні введення преднізолону (Рис 4.9) – 

ЛП виявився найдовшим на сьому добу експеримента і становив 0,60±0,03 

мкс (n=11; р<0,01).  

 

Рисунок 4.9 – Показники латентного періоду потенціалу дорзальної поверхні 

спинного мозку у тварин групи «Гіперрефлексія» (А) та  тварин групи 

«Преднізолон» (В) в різні строки після перев’язки сідничного нерву 

Примітки: рівень вірогідності * –  р<0,01; **– р<0,05 

 

Таким чином, виявлені нами зміни вказують на зниження збудливості 

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

групі тварин з КН на фоні введення преднізолону. 
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Варто також зазначити що виявлені достовірні ( р<0,01) часові зміни 

загальної тривалості ПДП СМ (Рис. 4.10) Так у  групі тварин з КН без 

корекції преднізолоном загальна тривалість ПДП СМ складала 16,60±0,97 мс, 

а в групі «Преднізолон» цей показник прогресивно збільшувався з 

максимумом на 10 добу і становив 23,75±0,56 мкс.  

 

Рисунок 4.10 –  Загальна тривалість потенціалу дорзальної поверхні спинного 

мозку у тварин групи «Гіперрефлексія» (А) та  тварин групи «Преднізолон» 

(В) в різні строки після перев’язки сідничного нерву 

Примітки: рівень вірогідності * –  р<0,01; **– р<0,05 

 

Відбувалися також зміни амплітуди компонентів ПДП СМ, які 

характеризують активацію аферентів різних за порогом виникнення 

збудження. Так 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) 

(Рис.4.11).  

Таким чином спостерігалося пригнічення активності складових АП на 

фоні введення преднізолону, що імовірно пов’язано з його негативним 

впливом на синтез білків нейронів в даному часовому проміжку.  

Питання про вплив преднізолону на стан нервових волокон та їх 

оболонк, за даними літературних джерел на сьогодні залишається 

дискутабельним.  
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Рисунок 4.11 –  Амплітуда аферентного піку потенціалу дорзальної поверхні 

спинного мозку у тварин групи «Гіперрефлексія» (А) та  тварин групи 

«Преднізолон» (В) в різні строки після перев’язки сідничного нерву 

Примітки: рівень вірогідності * –  р<0,01 

 

Ми спостерігали зниження амплітуди N1 та N2 компонентів ПДП СМ 

відповідно до 5 та 3 доби нашого дослідження в групі тварин, яким щоденно 

вводили преднізолон. Проте амплітуда N1-компоненту залишалася 

достовірно (р<0,05) більша ніж в групі тварин без фармакологічної корекції, 

а в амплітуді N2 компоненту зміни носили протилежний характер, але 

достовірними не виявились (Рис. 4.12).  

Таким чином з отриманих даних можна зробити висновок, що в ранні 

терміни постденерваційного періоду до впливу глюкокортикоїдів найбільш 

чутливі аферентні інтрамедулярні низько порогові волокна (складові АП) та 

несегментарні інтернейрони (складові N1-компоненту). В обох випадках, 

вірогідно, основним механізмомом є виражене пригнічення синтезу білка. В 

випадку проведення по волокнам найбільш страждає транспорт медіатору, а 

в випадку несегментарних інтернейронів – чутливість постсинаптичної 

мембрани. 

Іншим механізмом може бути виникнення процесів постденерваційної 

атрофії пресинаптичних терміналей аферентних волокон, проте за даними 

літератури і вони тісно пов’язані з порушеннями синтезу та транспорту білка 

у нейроні.
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Рисунок  4.12 –  Порівняльна характеристика амплітуди N-компонентів 

потенціалу дорзальної поверхні спинного мозку у тварин групи 

«Гіперрефлексія» (А) та  тварин групи «Преднізолон» (В) в різні строки після 

перев’язки сідничного нерву 

Примітки: рівень вірогідності * –  р<0,01; **– р<0,05 

 

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=12; р<0,05) у тварин з 

експериментальною КН на фоні щоденного введення преднізолону на 10 

добу це явище спостерігалося лише при нанесенні другого стимулу через 

1000 мс. (n=7; р<0,01) (Рис 4.13). 

Показана динаміка розкриває істотне порушення процесів регенерації 

та пластичності у інтернейронному пілі СМ за умов впливу глюкокортикоїдів 

на ранніх термінах постденерваційних змін, що потребує більш детального 

дослідження. Зміни збудливості в даному випадку були чітко пов’язані зі 

змінами провідності, що реалізувалося у подовженні тривалості ПДП СМ, які 

ми виявили в строках з 5-ї по 10-ту добі після травми СН. 
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Рисунок 4.13 –  Динаміка відновлення амплітуди N1-компоненту у відповідь 

на парну стимуляцію дорзального корінця у тварин з експериментальною 

компресійнонейропатією, А – контроль, В – «Преднізолон». 

Примітки: * –  рівень вірогідності р<0,05. 

 

На нашу думку має місце і підвищення інтенсивності процесів 

гальмування несегментарних інтернейронів та провідників задніх рогів СМ, 

що підтверджується і динамікою змін амплітуди Р-хвилі ПДП СМ на ранніх 

термінах після експериментальної компресії сідничного нерва (Рис 4.14). 

 

 

Рисунок 4.14 –  Амплітуда Р-хвилі потенціалу дорзальної поверхні спинного 

мозку у тварин групи «Гіперрефлексія» (А) та  тварин групи «Преднізолон» 

(В) в різні строки після перев’язки сідничного нерву 

Примітки: рівень вірогідності * –  р<0,01 
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Підсумки розділу: виявлені нами зміни вказують, що 

інтраперітонеальне введення преднізолону сповільнює розвиток 

постденерваційних змін в мотонейронному та інтернейронному пулах СМ, 

що виявляються в збільшенні сили порогових подразників, збільшенні 

тривалості латентного періоду та хронаксії виникнення відповідей, 

збільшенні тривалості викликаних потенціалів. 

Так в мотонейронному пулі відмічається зростанняя порогу 

виникнення МР ВК на 10-у добу на 34 %, на 31 % також зросла хронаксія на 

7-у добу. Було відмічено подовження латентного періоду МР ВК на 16 % на 

7-у добу дослідження. Також виявлено подовження тривалості викликаної 

відповіді. 

 Біоелектричні зміни активності інтернейронного пулу достовірного 

характеру виявлені нами також на 7-ту та 10-ту добу постденерваційного 

періоду на фоні інтраперітонеального введення преднізолону. Дані зміни 

були представлені у вигляді прогресивним збільшенням порогу активації 

ПДП СМ на 10-у добу майже вдвічі, подовженням латентного періоду та 

збільшенням загальної тривалості викликаної відповіді до 10-ї доби 

дослідження. 

Даний фрагмент нашого дослідження виявляє, що за умов компресії 

сідничного нерва спостерігається збільшення тривалості проведення 

збудження по системі інтернейронів, що вірогідно спричинено змінами 

постсинаптичних мембран, або ж зі зміною метаболічного статусу власне 

інтернейронів під впливом глюкокортикоїдів. 

 

Результати власних досліджень розділу 4 викладені в статті [10]. 
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РОЗДІЛ 5 

 ОСОБЛИВОСТІ БІОЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ 

МОТОНЕЙРОННОГО ТА ІНТЕРНЕЙРОННОГО ПУЛІВ СПИННОГО 

МОЗКУ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ РАННЬОЇ ПОСТДЕНЕРВАЦІЙНОЇ 

СПІНАЛЬНОЇ ГІПЕРРЕФЛЕКСІЇ У ЩУРІВ ТА ВПЛИВ 

ТЕСТОСТЕРОНУ 

 

 На даному етапі дослідження ми оцінимо вплив чоловічого статевого 

гормону на стан біоелектричної активності мотонейронного та 

інтернецронного пулу СМ на ранніх строках постденерваційних змін за умов 

щоденної фармакологічної корекції розчином тестостерону в дозі 1 мг/1000г 

внутрішньом'язово [18,46,56,188]. 

 Як і в попередньму розділі, відповідно до концепції нашого 

дослідження тестостерон використовували, як речовину для 

фармакологічного аналізу, здатну опосередковано впливати на збудливість 

нейронів, тому за мету не ставили визначення оптимальних доз препарату 

для відновлення втрачених функцій, в данному випадку нас цікавила 

можливість впливу тестостерону на біоелектричну активність спінальних 

нейронів після однобічної травми СН.  

 
5.1 Моносинаптичний розряд вентрального корінця спинного мозку в 

процесі розвитку ранньої постденерваційної спінальної гіперрефлексії у 

щурів та вплив тестостерону 

 
При вивченні порогу виникнення МР ВК СМ в групі «Тесостерон» ми 

отримали прогресивне зменшення цього показника до мінімального рівня на 

5-ту добу, коли він складав 10,30±1,47 мкА (n = 15, p < 0,05) однак 

результати лежали поза межами достовірності (рис. 5.1).  

Хронаксія МРВК у тварин з групи дослідження иинаміки ранньої 

постденервацйної спінальної гіперрефлексії під впливом тестостерону на 

третю добу експеримента у порівнянні з групою тварин без фармакологічної 
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корекції також достовірно  зменшилась та складала 35,42±1,17 мкс (n = 10; p 

< 0,05) (рис. 5.2). 

 

Рисунок 5.1 –  Середні значення порогу моносинаптичної відповіді 

вентрального корінця спинного мозку (L5) у тварин з групи «Гіперрефлексія» 

(А) та у тварин з групи «Тестостерон» (В) у різні строки після перев’язки 

сідничного нерву 

Примітки: рівень вірогідності *– р<0,05 

 

При нанесенні на дорзальний корінець подразника супрамаксимальної 

сили (5П) у тварин з групи «Тестостерон» було виявлено зменшення 

латентного періоду, по відношенню до показників тварин з групи 

«Гіперрефлексія» до 5-ї доби експеримента  на 12 %, ( n = 12, p < 0,05) (рис. 

5.3).  

Одним з вірогідних механізмів підвищення збудливості  в цьому 

випадку є зменшення критичного рівня деполяризації на тлі посиленого 

синтезу білків, що входять до складу постійно активних кальцієвих каналів 

[66, 70, 110]. За цих умов надмірна концентрація позитивно заряджених йонів 

у клітині може спричинити формування явища спонтанної деполяризації та 

утворення вогнища підсиленої збудливості. 

Але хронаксія також може зростати і за рахунок збільшення загальної 

кількості збуджуючих рецепторів на мембрані нейрону. Саме цей факт ми 

зможемо дослідит при використанні андростен-4-ен-17β-она-3пропіонату , як 
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чинника, що здатен викликати зміну швидкості білкового синтезу на рівні 

генетичного апарату нейрона. 

 

Рисунок 5.2 –  Середні значення хронаксії моносинаптичної відповіді 

вентрального корінця спинного мозку (L5) у тварин з групи «Гіперрефлексія» 

(А) та у тварин з групи «Тестостерон» (В) у різні строки після перев’язки 

сідничного нерву 

Примітки: рівень вірогідності *– р<0,05 

 

Розглянемо зміни амплітуди МР ВК в групі тварин «Тестостерон» в 

порівнянні із показниками тварин у групі «Гіперрефлексія». 

 

Рисунок 5.3 – Середні значення латентного періоду моносинаптичної 

відповіді вентрального корінця спинного мозку (L5) у тварин з групи 

«Гіперрефлексія» (А) та у тварин з групи «Тестостерон» (В) у різні строки 

після перев’язки сідничного нерву  

Примітки: рівень вірогідності *– р<0,05 
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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 (р<0,01) збільшувалась і на 7 добу 

експеримента зростала майже втричі (рис. 5.4).  

 

Рисунок 5.4 – Середні значення амплітуди моносинаптичної відповіді 

вентрального корінця спинного мозку (L5) у тварин з групи «Гіперрефлексія» 

(А) та у тварин з групи «Тестостерон» (В) у різні строки після перев’язки 

сідничного нерву 

Примітки: рівень вірогідності * –  р<0,01; **– р<0,05 

 

В той самий час тривалість МР ВК практично не змінювалась (р>0,05), 

що, вірогідно, вказує на постсинаптичний генез підсилення  збудливості 

мотонейронів СМ в умовах раннього постденерваційного періоду під 

впливом тестостерону. 

При аналізі динаміки змін збудливості за допомогою використання 

методу нанесення на дорзальний корінець стимулів зростаючої інтенсивності 

(від 1,1 до 2 П) виявлено, що на 7 добу КН відбувалося достовірне (p<0,01) 

підвищення амплітуди МР ВК (n = 7), при стимуляції силою 1,7 – 1,9 П (рис. 

5.5). 

Отримані дані підтверджуються літературними джерелами, що 

вказують на зв'язок тестостерону через генетичний апарат з синтезом 

інтегральних білків мембран мотонейронів [7,59]. 
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Рисунок 5.5 – Характеристика зростання амплітуди викликаних 

моносинаптичних відповіді вентрального корінця спинного мозку (L5) у 

тварин з групи «Гіперрефлексія» (А) та «Тестостерон» (В) у різні строки 

після перев’язки сідничного нерву 

Примітки: рівень вірогідності * –  р<0,01; **– р<0,05 

 

При аналізі аналізу гальмівних процесів, які протікають у 

мотонейронному пулі СМ, нами 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 = 15, p < 0,01) 

 

Рисунок 5.6 – Характеристика відновлення амплітуди викликаних 

моносинаптичних відповіді вентрального корінця спинного мозку (L5) у 

тварин з групи «Гіперрефлексія» (А) та «Тестостерон» (В) у різні строки 

після перев’язки сідничного нерву 

Примітка: * – рівень вірогідності  p < 0,01 
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5.2  Особливості потенціалу дорзальної поверхні спинного мозку за 

умов ранньої постденерваційної спінальної гіперрефлексії у щурів та вплив 

тестостерону 

 

 При дослідженні порогу виникнення ПДП СМ в групі тварин 

«Тестостерон» було виявлено його прогресивне зменшення до 7-ї доби після 

перев’язки СН (рис 5.7). 

 

Рисунок 5.7 – Середні значення порогу потенціалу дорзальної поверхні 

спинного мозку у тварин з групи «Гіперрефлексія» (А) та у тварин з групи 

«Тестостерон» (В) у різні строки після перев’язки сідничного нерву 

Примітка:  рівень вірогідності * – р<0,05. 

 

  Також в порівнянні із тваринами з компресією сідничного нерва в  

групі тварин «Тестостерон»  нами було виявлено зменшення хронаксії із 

максимумом цих змін на сьому добу (рис. 5.8) після перев’язки сідничного 

нерву на фоні введення тестостерону (1 мг/ 1000 г); цей показник становив 

60,00±7,72 мкс (n=13; р<0,01). 

Очевидно, що така реакція є наслідком певних функціональних 

перебудов в структурі інтернейронного пулу СМ як на пресинаптичному так 

і на постсинаптичному рівнях. В першому випадку, імовірно за рахунок 

прискорення синтезу медіатору, а в другому – за рахунок підвищення 

експресії інтегральних мембранних білків. Крім того, за даними літератури 

неможливо виключити роль в розвитку цого феномена формування вогнища 

гіперзбудливості в місці ураження СН [43,55]. 
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Рисунок 5.8 – Середні значення хронаксії потенціалу дорзальної поверхні 

спинного мозку у тварин з групи «Гіперрефлексія» (А) та у тварин з групи 

«Тестостерон» (В) у різні строки після перев’язки сідничного нерву 

Примітка: рівень вірогідності * – р<0,01. 

 

Зменшувалась також і тривалість латентного періоду в групі тварин з 

експериментальною КН  на фоні введення тестостерону – він виявився 

мінімальним на 5-ту добу експеримента і становив 0,18±0,03 мкс (n=16; 

р<0,01). (рис 5.9) 

 

Рисунок 5.9 – Показники латентного періоду потенціалу дорзальної поверхні 

спинного мозку у тварин з групи «Гіперрефлексія» (А) та у тварин з групи 

«Тестостерон» (В) у різні строки після перев’язки сідничного нерву 

Примітка: рівень вірогідності * – р<0,05 

 

 Таким чином, виявлені нами зміни вказують на підвищення 

збудливості нервових волокон та нейронних пулів, що приймають участь в  
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утворенні компонентів ПДП СМ у групі тварин з КН на фоні введення 

тестостерону (1 мг / 1000 г) в порівнянні із тваринами з КН без 

фармакологічної корекції. 

Були виявлені достовірні ( р<0,01) зміни загальної тривалості ПДП СМ 

(рис. 5.10). В групі тварин «Гіперрефлексія» загальна тривалість ПДП СМ 

складала 16,60±0,97 мс, а в групі «Тестостерон» цей показник прогресивно 

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

 

Рисунок 5.10 – Загальна тривалість потенціалу дорзальної поверхні спинного 

мозку у тварин з групи «Гіперрефлексія» (А) та у тварин з групи 

«Тестостерон» (В) у різні строки після перев’язки сідничного нерву 

Примітки: рівень вірогідності  * – р<0,01; ** р<0,05 

 

Динаміка виялених нами змін амплітуди АП представлена на рисунку 

5.11. 

 

Рисунок 5.11 –  Амплітуда аферентного піку потенціалу дорзальної поверхні 

спинного мозку у тварин з групи «Гіперрефлексія» (А) та у тварин з групи 

«Тестостерон» (В) у різні строки після перев’язки сідничного нерву 

Примітка: рівень вірогідності * –р<0,05. 
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Було показано, підвищення амплітуди АП через 24 години після 

перев’язки сідничного нерву на 11 % з її подальшим поступовим зниженням, 

до рівня контрольної групи тварин (без фармакологічної корекції). В даному 

випадку під впливом тестостеронутще більше підсилилась активність 

низькопорогових аферентів, які входять до складу АП. 

Було проведено аналіз змін амплітуди N1, N2,  N3  компонентів ПДП СМ. 

Так, у порівнянні з групою тварин з експериментальною КН без 

фармакологічного втручання ми спостерігали достовірне підвищення 

амплітуди N1 та N3 компонентів відповідно до 5-ї та 3-ї доби нашого 

дослідження в групі тварин, яким щоденно вводили преднізолон. Проте 

особливих відмінностей в амплітуді N2 компоненту між порівнюваними 

групами виявлено не було  (Рис. 5.12). 
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Рисунок 5.12 – Порівняльна характеристика амплітуди N-компонентів 

потенціалу дорзальної поверхні спинного мозку у тварин з групи 

«Гіперрефлексія» (А) та у тварин з групи «Тестостерон» (В) у різні строки 

після перев’язки сідничного нерву 

Примітки: рівень вірогідності * – р<0,01; ** – р<0,05 
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Аналіз амплітуди Р-хвилі ПДП СМ (pис. 5.13) між тваринами з КН без 

фармакологічної корекції та у тварин на фоні введення тестостерону показав 

її зниження на 7-му добу після початку компресії на фоні введення 

тестостерону, 0,36±0,03 мВ (n=7; р<0,01). 

 

Рис. 5.13 – Амплітуда Р-хвилі потенціалу дорзальної поверхні спинного 

мозку у тварин з групи «Гіперрефлексія» (А) та у тварин з групи 

«Тестостерон» (В) у різні строки після перев’язки сідничного нерву 

Примітка: рівень вірогідності * – 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 [40, 71]. 

Була виявлена наступна закономірність – процеси гальмування 

несегментарних аферентних складових N1-компоненту прогресивно 

збільшуються до десятої доби експеримента (рис. 5.14). 

На відміну від тварин з експериментальною КН без фармакологічної 

корекції у яких на 10-ту добу відновлення амплітуди N1-компоненту 

відбувалося на часовому проміжку від 50 до 100 мс (n=9; 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). 

На нашу думку, виявлені зміни свідчать про зниження інтенсивності 

процесів гальмування несегментарних інтернейронів та провідників задніх 
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рогів СМ, чи навіть про полегшення проведення імпульсу в цих ділянках, що 

також підтверджується змінами амплітуди Р-хвилі ПДП СМ. 

 

Рисунок 5.14 –  Динаміка відновлення амплітуди N1-компоненту у відповідь 

на парну стимуляцію дорзального корінця у тварин з групи «Гіперрефлексія» 

(А) та у тварин з групи «Тестостерон» (В) у різні строки після перев’язки 

сідничного нерву 

Примітка: рівень вірогідності * – р<0,05 

 

Підсумки розділу: завданням цього розділу дисертації було 

дослідження активності центральних ланок спінальних рефлекторних дуг у 

ранніх термінах після перев’язки сідничного нерва, під впливом 

тестостерону. Виявлен нами зміни достовірно вказують що вплив андростен-

4-ен-17β-она-3пропіонату (тестостерону) на  розвиток постденерваційних 

змін в мотонейронному та інтернейронному пулах СМ,  виявляеться в 

зменшенні сили порогових подразників, та тривалості латентного періоду, 

зменшенні хронаксії виникнення відповідей, зменшенні тривалості 

викликаних ПДП та МР ВК СМ. 

Основні  зміни в активності мтонейронного пулу СМ спостерігаються 

на 3, 5, 7-му добу після перев’язки СН на фоні введення тестостерону. 

 Зміни біоєлектричної активності інтернейронного пулу СМ мали 

достовірний характер на 5-ту та  7-му добу постденерваційного періоду на 
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фоні введення тестостерону, та проявлялися відповідно у зменшенні сили 

порогового подразника, скороченні хронаксії та латентного періоду ПДП 

СМ, а також скороченні загальної тривалості потенціалу і підвишенні 

амплітуди його складових (АП та N1-компоненту). 

  

Результати власних досліджень розділу 5 викладені в статтях [46,188], 

апробовані на наукових форумах [18,56]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 
 

РОЗДІЛ 6 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Результати досліджень, що наведені в даній роботі, були спрямовані на 

з’ясування характеру змін біоелектричної активності інтер- та 

мотонейронного пулів СМ, на ранніх строках постденерваційного періоду, 

після експериментальної однобічної компресійної травми СН, та впливу 

глюкокортикоїдів  і тестостерону. З цією метою ми використали методи 

прямого відведення біопотенціалів від дорзальної поверхні спинного мозку 

(ПДП СМ) та моносинаптичну рефлекторну  відповідь вентрального корінця 

СМ на подразнення дорзальних (МР ВК). 

Класичні електрофізіологічні методики дозволяють отримувати 

достовірні дані про біоелектричну активність нервових клітин. Клінічним 

аналогом застосованих методик є дослідження сумарних викликаних 

потенціалів, що є одним зі світових стандартів досліджень у неврологічній 

практиці. 

Чітке дотримання положень гуманного ставлення до тварин, 

особливості дизайну дослідження (реєстрація біоелектричної активності 

мото- та інтернейронних пулів на 1,3,5,7 та 10-ту добу після денервації,  

дозволило мінімізувати кількість лабораторних тварин  що були залучені до 

гострого експерименту та, разом з тим, отримати необхідну кількість 

результатів для повноцінного статистичного аналізу. 

Отримані дані пройшли перевірку на нормальність розподілу і оскільки 

в більшості випадків нормальність була відхилена, то достовірність 

відмінностей між групами визначалася за непараметричними критеріями 

Мана-Уїтні та Джонкіра. Особливу увагу в цьому розділі ми преділили 

дослідженню кореляційних взаємозв’язків між вірогідними чинниками 

гіперзбудливості нейронів СМ. Кореляційний аналіз проводили за 

допомогою розрахунку критерїю ρ-Спірмена. 
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Дослідження зміни функціональної активності нейронів СМ в умовах 

травми периферичного нерва має вагому медико-соціальну актуальність, 

оскільки саме від стану тіла нейрону залежить швидкість та, взагалі, 

можливість регенерації пошкодженого нерва. Відомо, що після порушення 

проведення інформації по ланкам спінальної рефлекторної дуги, внаслідок 

травми периферичного нерва, розпочинається цілий каскад метаболічних 

перебудов у мотонейронах, що може призвести до значних функціональних 

порушень [28,55,64]. Одним із провідних механізмів вторинного ушкодження 

спінальних нейронів на сьогодні вважають механізм глутаматної 

ексайтотоксичності [83]. 

Особливістю проблеми відновлення функції порушеної нервової 

передачі є те що цей процес досить тривалий, оскільки залежить від багатьох 

причин в тому числі від: швидкості регенерації нервових волокон, 

ремоделювання синаптичної передачі у рефлекторній дузі сегментарних 

рефлексів, а також від нормалізації порушених метаболічних процесів в сомі 

нейрона [1,11,24,28]. Згідно багатьох експериментальних спостережень 

центральні нервові волокна регенерують слабко, периферичні – регенерують 

цілком задовільно [24,28,55,]. 

Більшість випадків хроматолітичних змін в нейронах можуть бути 

оборотніми, оскільки протікають не одномоментно, а в декілька стадій 

[43,84]. Швидкість розвитку хроматолітичних змін та їх тривалість залежать 

від того, на якій відстані від тіла нейрону відбулося пошкодження аксону. 

Чим ближче до тіла нейрону ураження, тим швидше і масштабніше 

відбуваються хроматолітичні зміни [135]. 

За своєю природую хроматоліз поєднує як анаболічні механізми – 

перерозподіл клітинного білка, так і  катаболічні – необоротні зміни 

конформації білків [43,83]. 

На сучасному етапі в якості препаратів що впливають на метаболізм 

нервових клітин для клінічного застосування з метою зменшення або 

подолання посттравматичних реакцій,  розглядають ноотропні препарати, 
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препарати ГАМК, препарати фосфоліпідів, антигіпоксанти і антиоксиданти, 

карнітин, імуноглобуліни та інтерферон  [13,114,115,137,147,149,169,187]. 

Проте, на нашу думку, досить цікаво включити до даного переліку 

синтетичні препарати гормонів – адже їх призначення, навіть в низьких 

дозах, завдяки особливостям впливу, здатне чинити виражений та тривалий 

вплив на метаболічні процеси, що відбуваються в клітині. Зазначені ефекти 

можливі завдяки особливостям реалізації біологічного впливу гормонів, як 

біологічно активних речовин, можливістю змінювати швидкість синтезу 

клітинних білків на рівні генетичного апарату [7,61]. 

Однією з таких речовин, є представник анаболічних гормонів – 

чоловічий статевий гормон – тестостерон. Синтетичний аналог тестостерону 

– андростен-4-ен-17β-она-3пропіонат, існує у вигляді розчину в етилолеаті, 

та має виражений анаболічний і антиоксидантний  ефект. Окрім того 

дослідження in vitro дозволили виявити просинаптогенний ефект 

тестостерону, що виражається в формуванні нейрональних шипіків та 

посиленню росту аксонів в культурі нервових клітин [206]. 

Ідея використання тестостерону в якості медичного препарату – 

частина стратегії пошуку лікарських засобів за структурою, подібною 

ендогенним сполукам. Одними з позитивних рис тестостерону, як 

фармакологічного агента є його здатність проникати через ГЄБ, виражена 

розчинність в ліпідах [7]. На анаш погляд ця сполука відповідає всім вимогам 

органопротекторної речовини, та при поєднанні всіх його ефектів може 

сприяти процесам відновлення. Але, слід зазначити, що в нашому 

дослідженні тестостерон не використовувався, як лікарський засіб, а був 

залучений, як речовина, що здатна чинити опосередкований, через синтез 

інтегральних мембранних білків, вплив на електрофізіологічну активність 

нейрону. За означених вищче обставин, а також враховуючи тривалий та 

виражений ефект гормонів на клітини-мішені, навіть за низьких 

концентрацій – наше дослідження не було дозозалежним. 
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Наступною речовиною ми обрали синтетичний аналог гормонів 

глюкокортикоїдного ряду – преднізолон (11β,17α,21-тригідроксіпрегна-1,4-

дієн-3,2-діон). Його катаболічний ефект, за концепцією нашого дослідження 

мав негативно впливати на синтез інтегральних білків нейронних мембран, а 

отже опосередковано мати вплив і на процеси збудливості нейронів СМ 

[87,93,112]. Дослідження даної дії також не було дозозалежним. 

Однією з основних характеристик функціональної активності нейронів 

– є їх біоелектрична активність [28]. Оскільки збудливість цілком залежить 

від властивостей мембрани нейрону, а саме від її проникності для тих, чи 

інших йонів, насиченості інтегральними білками, повноцінною ізолюючою 

функцією, то електрофізіологічний аналіз вважається найбільш оптимальним 

методом дослідження даної проблеми [29,32,64,56]. 

Окремий аналіз результатів дослідження біоелектричних відповідей 

мото- та інтернейронного пулу СМ дозволить, в даному випадку, з’ясувати 

які саме клітини реагують на ураження периферичних нервів більше 

вираженою та тривалішою реакцією. 

Наразі спостерігається тенденція до пошуку синтетичних сполук 

стимуляторів регенерації у нервовій системі, що не є природніми учасниками  

біологічних процесів у здоровому організмі. В нашому дослідженні 

використовувалися речовини наближені за будовою до своїх біологічних 

аналогів, та такі, що є фізіологічними учасниками метаболізму. Незважаючи 

на актуальність даного підходу кількість публікацій, присвячених ввченню 

впливу цих сполук на регенерацію нервових волокон та стан нейронів ЦНС 

залишається вкрай обмеженою [50,55,109,112]. 

Виходячи зі сказаного вище, настала необхідність для проведення 

досліджень впливу цих двох високоактивних біологічних речовин 

направлених на встановлення особливостей динаміки біоелектричної 

активності інтер- та мотонейронів СМ в умовах периферичної денервації 

шляхом однобічної компресійної травми СН. Особливість проведених 
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досліджень складається в детальному аналізі цих процесів в ранній період 

постденерваційних змін (до 10-ї доби). 

Наші дослідження дали можливість у відповідності з метою дисертації 

вивчити особливості ранньої постденерваційної спінальної гіперрефлексії, 

що розвивалася після однобічної травми СН щура, встановити вплив на 

динаміку цих процесів тестостерону та преднізолону, що на нашу думку, 

може деякою мірою розкривати механізми не лише фармакологічної дії 

даних препаратів, але і чутливості нейронів ЦНС у зрілому організмі до дії 

метаболічноактивних сполук в умовах експериментальної травми. 

Комплексний аналіз динаміки ранньої постденерваційної спінальної 

гіперерфлексії в  умовах однобічного пошкодження СН та під впливом 

тестостерону і преднізолону дозволив отримати більш повну інформацію про 

центральні компенсаторні реакції в умовах периферичної дисфункції,  та 

спеціалізувати ці реакції відповідно до інтернейронного або мотонейронного 

пулів СМ.  

Подальщі дослідження данної задачі можливі із залученням методів 

імуногістохімічного аналізу, з метою верифікації біохімічних змін у 

мембрані нейронів спинного мозку в умовах периферичної денервації та під 

впливом глюкокортикоїдів і тестостерону. 

 

6.1. Аналіз особливостей спінальної гіперрефлексії в ранні строки 

постденерваційного періду 

 

Матеріали даного дослідження та їх порівняльний аналіз з даними 

літературних джерел дають змогу зробити висновки про закономірні 

особливості розвитку ранніх постденерваційних змін. Разом з тим очевидним 

стає факт,  що використання біологічно активних речовин в ці терміни, має 

свої механізми, які здатні чинити істотний вплив на характер 

постденерваційної гіперрефлексії. 
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Постденерваційна спінальна гіперрефлексія виникає досить рано, вже з 

першої доби після перев’язки СН лігатурою можна помітити перші ознаки 

гіперзбудливості, які в подальшому будуть динамічно зростати [37,43,54]. 

Цьому сприяє те, що дразу після ушкодження периферичного нерву в 

нейронах ЦНС, за даними літератури, відмічаються істотні біохімічні зміни 

реактивного характеру. Так було показано, що вже через кілька годин після 

травми периферичного нерву спостерігається прискорення аксонального 

транспорту, підвищується активність скоротливих елементів цитоскелету 

нейронів [43,54].  

Очевидно, що дані перебудови керуються, безпосередньо, генетичним 

апаратом клітини, та мають компенсаторний характер. На підтвердження цієї 

версії є чисельна група досліджень по відновленню порушеного нерва 

шляхом його зшивання в ранній посттравматичний період. Дані дослідження 

показали, що після такої операції вже через кілька діб відновлюється 

провідність по нервовому стовбуру, та стає можливим отримання викликаних 

потенціалів на рівні центральної ланки досліджуваної рефлекторної дуги. 

Встановлено, що після зщивання нерву у його дистальний відрізок через 3 

міс. проростає близько 35-60% волокон, через 6 міс. - 40-85%, а через рік - 

близько 100% [40]. 

 Такі результати цілком узгоджуються з клінічною практикою, оскільки 

чим пізніше після травми проводиться зшивання ушкодженого нерва тим 

більше ускладнень виникає в відновлювальному періоді. 

Найімовірніше,  слід  вважати  порушення  аксоплазматичного  

транспорту сигналом до розвитку постденерваційної спінальної 

гіперрефлексії [8,26,39,]. Припинення постійного фонового притоку 

імпульсації до мотонейронів також може бути причиною підвищення їх 

збудливості. Це було  продемонстровано  на  прикладі  хронічної  блокади  

проведення збудження  по  нерву  за  допомогою  тетродотоксину  [39,42].  

Водночас, складно  уявити, що порушення анатомічної та фізіологічної  

цілісності нерву, наприклад,  накладання кремальєри  на  нерв  не  здійснило  
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б  своєї  дії  на  стан  аксоплазматичного  транспорту.  Проте, повна відповідь 

на це питання в  якому  ступені  перший  чи  другий вищезгадані фактори 

регламентують збудливість спинномозкових рефлекторних  дуг – поки  що  

залишається, лише, гіпотетичною. 

 Дослідження електричної активності нейронів СМ в умовах 

периферичної денервації та після хордотомії, що проводилися у нашій 

лабораторії раніше, показали, що в ранньому періоді після денервації 

спостерігається підвищення збудливості сегментарних структур СМ. В той 

же час, відзначимо, що у людини за умов травми периферичного нерву вплив 

супрапінальних структур залишається збереженим. Отже створюються 

передумови до підвищення збудливості нейронів СМ за рахунок підвищення 

імпульсації від рухових ядер та моторної ділянки кори головного мозку. Ці 

механізми можна пояснити тим, що процеси зворотного гальмування, в 

описаних умовах, унеможливлюються через  порушення сенсорної ланки 

рефлекторної дуги 

 В той же час неодноразово вказується на можливість формування 

вогнища патологічного збудження як, в центральних структурах так і в 

волокнах травмованого нерва. Відомо, що формування невроми 

супроводжується виникненням фантомного болю, парестезії, гіперальгезії. 

Дані розлади співпадають, за часовим проміжком, з періодом виникнення 

ектопічної імпульсації в травмованих нервових волоконцях у 

експериментальних моделей. 

 Дослідження нейронів після аксонотомії in vitro, показали що 

електрична активність їх після травми також істотно змінюється, і в ранніх 

термінах достовірно зростає [90]. 

 Перебудова метаболічних процесів нейрона в умовах аксотомії 

стосується, також, структур мембрани. За даними літератури відомо, що в 

ранній період після порушення цілісності аксону збільшується чутливість 

нервових клітин до нейромедіаторів, зокрема до глутамату [89]. В той же час 

неможливо виключити, що в основі такої реакції лежить не підвищення 
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афінності клітинних рецепторів до нейромедіатору, а посилення експресії 

даних рецепторів на поверхню нейрону. 

 Окрім зазначених змін, цікавим виявляється і той факт, що після 

травми периферичного нерву збільшується площа функціонально активних 

ділянок нейронів [40,43]. 

 Таким чином, цілком логічним є припущення, що реакції 

гіперрефлексії істотно залежать від проникності мембрани нейрону для 

позитивних йонів, внаслідок активації мембранних каналів через впливи 

вищих структур, або через їх надмірну експресію на мембрану нейрона. На 

користь цього свідчить відсутність змін кількості функціонуючих 

мотонейронів у рухових ядрах СМ в ранній період після травми 

периферичного нерву в перші 7 – 10 діб. Цікаво, що на сучасному етапі, в 

ролі основних йоних каналів, що обумовлюють розвиток гіперзбудливості 

розглядаються не тільки канали для K+ та Na+
, а й малодосліджені раніше 

підтипи каналів для Са
2+.  

 За літературними даними надмірна експресія кальцієвих каналів на 

поверхню нейронів, спостерігалася у тварин з моделюванням станів, що 

пов’язані із хронічним больовим синдромом [76]. 

 Дискутабельним на сьогодні залишається питання про участь феномену 

посттетанічної потенціації в описаних вище реакціях.  Оскільки аферентна 

імпульсація після перетену периферичного нерва пригнічується та практично 

повністю зникає, а роль супраспінальних впливів підвищується, то 

виникають умови сприятливі для підвищення збудливості мембран нейронів 

СМ. Зокрема, дослідниками відмічається істотне зниження порогу 

виникнення збудження [40,43].  

 Отже всі описані в літературних джерелах ситуації виникнення 

феномену постденерваційної гіперрефлексії вказують на її участь як у 

компенсаторних реакціях так і в формуванні патологічних процесів. 

В нашому дослідженні продемонстровано, що вже з першої доби 

експерименту в групі тварин «Гіперрефлексія» почав прогресивно 
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знижуватися поріг виникнення МР ВК СМ (див. рис. 3.1)  скорочуватись.його 

хронаксія (див. рис. 3.2), разом з тим амплітуда моносинаптичної відповіді 

прогресивно зростала (див. рис 3.3). 

Інтернейронний пул спинного мозку на цьому етапі також проявив 

подібні зміни у вигляді зростання амплітуди аферентного піку ПДП СМ, 

проте згодом величина цього показника поступово знижувалась (див. рис. 

3.6)   

Описані нами зміни біоелектричної активності нейронів СМ  

узгоджуються з результатами інших досліджень, у яких було виявлено, що 

найбільшим чином на порушення цілісності нерву реагує мотонейронний пул 

СМ [24,43,55]. З літературних джерел відомо, що амплітуда 

моносинаптичних розрядів вентрального корінця СМ, протягом перших двох 

тижнів з моменту перетину СН зростала в 2-2,5 рази у порівнянні з інтактною 

стороною, поступове згасання явища постденерваційної спінальної 

гіперрефлексії починається з третього тижня після ушкодження СН [54,55]. 

 Оскільки спінальна гіперрефлексія, таким чином, сягає свого 

максимального розвитку в часовому проміжку від 1-ї до 10-ї доби, то 

обраний нами ранній постденерваційний період є оптимальним для 

дослідження її механізмів та можливостей впливу на них за допомогою 

додаткових факторів, в якості яких ми обрали гормони. 

 В зазначений нами термін після травми СН зміни рефлекторних 

відповідей визначаються, головним чином, ступінню ураження аферентних 

волокон. Відомо, що при перерізці дорзального корінця СМ проксимальніше 

чутливого спінального ганглію можна отримати модель деаферентації досить 

високої якості, але в такому випадку, як показали більш ранні дослідження, 

виникають дегенеративні зміни синаптичних полів від Іа-аферентів, що 

ускладнює отримання моносинаптичної відповіді вже через 2-і доби після 

операції. Перерізання дорзального корінця СМ дистальніше чутливого 

спінального ганглію призводить до виражених хроматолітичних змін в 

клітинах ганглію, швидкої загибелі значної кількості нейронів і, як наслідок, 
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до дегенерації синапсів від Іа-аферентів, що також ускладнює дослідження на 

моносинаптичній рефлекторній дузі [34]. 

 Вибрана нами модель перев’язки сідничного нерва шовковою 

лігатурою дозволяє досліджувати процеси збудження в мотонейронах в 

умовах виключеної аферентації від периферії при відсутності виражених 

дегенеративні зміни синаптичних полів від Іа-аферентів, у ранньому 

постденерваційному періоді. Оскільки описане ураження відбувається на 

значній відстані від нейронів чутливого спінального ганглію, не прериває 

перехресних між сегментарних взаємодій, та значно віддалено як від мото- 

так і від інтернейронного пулів СМ. 

 Виконані нами дослідження дозволяють виключити можливість впливу 

надмірної ектопічної імпульсації, що виникає в місці перев’язування СН, або 

в нейронах чутливого спінального ганглію, оскільки досягається зниження 

аферентації у СМ рівнозначне тому, що викликане перерізанням СН. 

Таким чином, логічно витікає припущення, що причиною виникнення 

ранньої постденерваційної гіперрефлексії на ранніх термінах 

постденерваційного періоду та її динамічних змін можна вважати дефіцит 

притоку аферентної імпульсації у СМ, тобто реалізація механізму 

«невикористання» аферентних входів. Що зовсім не значить, що в клінічних 

умовах, коли не приймаються всі необхідні терапевтичні заходи з 

профілактики ускладнень травм периферичних нервів додатковою причиною 

гіперрефлексії, гіперальгезії та парестезій не може бути зареєстрований 

інтенсивний поток імпульсації з ділянки травми, що деполяризує 

мотонейрони та утворює патологічне вогнище збудження у СМ, особливо на 

фоні розвитку постденерваційної невроми [67,179]. 

Проте, за даними клінічних досліджень навіть при хірургічному 

видаленні невроми неможливо повністю запобігти розвитку гіперзбудливості 

нейронів СМ, що пов’язана з «невикористанням» шляхів зворотної 

аферентації [44,67,184].  
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Дискутабільним залишається питання про механізми розвитку  

підсиленної  збудливості  моносинаптичної  рефлекторної  дуги  після  

денервації та локалізація  цих  процесів:  в  ділянці  пре-  або  

постсинаптичних  мембран  спінальних мотонейронів.  

В літературі зустрічаються свідчення того, що підвищення 

ефективності синаптичної передачі після перерізування нерва розвивається 

тільки в синапсах від перерізаних аферентних волокон, що за думкою авторів 

вказує на пресинаптичний характер механізмів, які приймають участь у 

розвитку спінальної постденерваційної гіперрефлексії [40,55]. Проте існують 

і певні докази того, що участь в цьому процесі приймають не тільки пре-, але 

й постсинаптичні механізми [43,172].  

 За літературними даними відомо, що при застосуванні подразнення 

м’язів синергістів, відносно частково денервованого м’язу, можна 

спостерігати підсилення рефлекторних відповідей мотонейронів СМ на боці 

ураження, що вказує на постсинаптичну локалізацію описаних змін [172]. 

Активація мотонейронів з боку супраспінальних структур після 

перетину нерва, як показали більш ранні дослідження нашої лабораторії, 

також викликає посилення відповідей з боку деаферентованих мотонейронів 

[34].  

Наші дослідження  з  подразненням мотонейронів  через  аферентні  

волокна  дорзальних корінців  після  перев’язки СН не дають вичерпної 

відповіді відносно локалізації провідних механізмів постденерваційної 

гіперрефлексії пре- або постсинаптично, оскільки спостерігалося зменшення 

хронаксії МР ВК (рис. 3.2) на 21 % (р<0,05) на 5-ту добу постденеваційного 

періоду, в цей же часовий проміжок поріг МР ВК (рис. 3.1) сягає найменшого 

значення (р<0,01), а амплітуда викликаної відповіді (рис. 3.3)  майже в п’ять 

разів зростає на 10-ту добу дослідження (р<0,01).   Виявлені зміни можна 

пояснити як підвищенням ефективності сиаптичної передачі, так і змінами 

постсинаптичної мембрани пулу мотонейронів, що призвело до підвищення 
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їх чутливості до збуджуючого медіатора, тому для чіткої диференціації змін в 

майбутньому можуть бути проведені додаткові гістохімічні дослідження. 

За умов перев’язки сідничного нерва процеси, що протікають у 

мотонейронах СМ, характеризуються посиленням синтезу речовин 

необхідних для відновлення травмованих аксонів.  В той же час синтез 

речовин, необхідних для підтримання зв’язку мотонейрону з аферентними 

закінченнями, пригнічується. Отже перебудова метаболічних процесів, 

необхідна для відновлення ушкоджених аксонів, у даному випадку пизводить 

до дегенеративних змін в місцях синаптичних контактів [25,41,55]. 

Очевидно, що після перев’язки нерва відбувається утворення 

додаткових хеморецептивних зон на мембрані мотонейрону, даний процес є, 

вірогідно, аналогом синтезу додаткових ацетилхолінорецепторів на 

денервованому  м’язовому волокні [45]. 

Кореляційний аналіз отриманих даних показав, що існує прямий 

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

постденерваційного періоду (ρ=0,88,  n=34,  p <0,05). Отже можна зробити 

припущення, що за цей час на поверхні мотонейронів експресується значна 

кількість чутливих до збуджуючого медіатору рецепторів. Окрім того, 

ймовірно зростає не тільки збудливість окремих нейронів, а і кількість 

мотонейронів, що приймають участь у формуванні моносинаптичної 

рефлекторної відповіді. Збільшеня кількості мотонейронів, що формують 

дану реакцію, вірогідно, відбувається за рахунок мотонейронів 

функціонального резерву, які раніше знаходилися в стані підпорогової 

деполяризації – «підпорогова кайма» мотонейронного пулу. 

З огляду на виявлені зв’язки, одним із найбільш суттєвих факторів змін 

біоелектричної актиності в СМ після перерізки СН є деаферентація 

мотонейронного пулу. Відомо, що підвищення амплітуди пов’язано зі 

збільшенням чутливість постсинаптичної мембрани до синаптичної 

активації, але як показали деякі дослідження електричні властивості мембран 

мотонейронів за цих умов суттєво не змінюються [122]. Таке збільшення 
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чутливості мембрани, найбільш вірогідно, пояснити зростанням кількості 

глутаматних рецепторів постсинаптичної мембрани після ушкодження нерва 

[79] та підвищення, внаслідок цього, ефективності синаптичної передачі [65]. 

Спираючись на дані літератури, можна припустити, що саме в цей час 

відбувається процеси синтезу та експресії на поверхню мембрани 

мотонейронів додаткових йонних каналів, зокрема для Na+ та Ca2+
. Оскільки 

медіатором в даній системі є глутамінова кислота, то, цілком можливо, що 

дана група білків належить до родини NMDA-рецепторів. Їх чутливість 

підсилюється й за механізмом ексайтотоксичності. 

Велика  кількість  робіт  підкреслює  зв’язок  денервації  (зокрема,  

переріз  аферентних  волокон  певного  нерва)  з  підвищенням  кількості  

ефективних  синапсів  на  мембрані мотонейронів СМ  [109].  Імовірно, що  ці 

зміни  пов’язані  з  якісною модифікацією  рецепторів  глутаматної кислоти  в  

ділянці  постсинаптичної  мембрани.  Було показано, що має місце значне 

збільшення   кількості  експресованих NMDA-рецепторів  в  мотонейронному 

пулі СМ  після  перерізування сідничного нерва  у кролів, та щурів [53,57,96].  

Разом  з  цим існують  дані щодо зменшення  збуджуючої  синаптичної  

активації  після  денервації  кінцівки  [5]. 

  Імовірно,  це  пов’язано  як із  пригніченням  синтезу   певних   

потенціалзалежних   Na+-каналів   [63] після  пошкодження  нерва  [25,26], 

так і з загибеллю нейронів за механізмомом «невикористання».  Дані про  

модифікацію  Ca2+-каналів під час зростання синаптичної ефективності 

внаслідок пошкодження нерва тісно пов’язані з механізмами 

ексайтотоксичності [29,77,156,180]. Так фрагменти мієлінових оболонок та 

мембран аксонів травмованого нерва, що потрапляють в системний кровообіг 

після травми призводять до виникнення аутоімунної відповіді, завдяки якій 

посилюється проникність мембрани нейронів до Ca2+
. Дані механізми досить 

поширені при демілієнізуючих хворобах ЦНС . Наслідком цього є спочатку 

зростання збудження, це напевно і відбувається у ранні строки 

постденерваційного періоду, а згодом, внаслідок кальцієвої-токсичності, 
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різке її пригнічення. Саме такі зміни відмічалися авторами, що досліджували 

постденерваційні зміни на більш тривалих часових проміжках [34,37,55].  

За даними літературних джерел має місце наступне: використання 

блокаторів білкового синтезу показало, що  явища постденерваційної 

спінальної гіперрефлексії не настають [52]. Імовірно, що активація синтезу 

направленого на утворення додаткових глутаматних рецепторів та каналів 

для Na+ або Ca2+ 
і сам процес синтезу мембранних рецепторів нейрону 

потребують певного часу. Цей час, на наш погляд, і відповідає фазі 

латентного періоду постденерваційних змін.  

Окрім того в фазу латентних змін можна також включити і час 

необхідний для виникнення змін у аксонах ураженого нерва. Раніше було 

встановлено деяку залежність феномена спінальної гіперрефлексії від 

швидкості аксоплазматичного транспорту, що продемонстровано при 

дослідженні взаємозв’язку між довжиною проксимальної ділянки 

перерізаного нерва та швидкістю настання процесів гіперзбудливості [64]. 

Сигнальним фактором для нейронів, що повідомляє про доцільність 

«вмикання» механізмів гіперрефлексії, може бути порушення механізмів 

ретроградного аксонального транспорту в мотонейронному пулі або у 

нейронах спінального ганглія [51,145,172] після ушкодження  їх аксонів. З 

нашої точки зору, роль порушень аксоплазматичного транспорту в ґенезі 

постденерваційної спінальної гіперрефлексії потребує окремих детальних 

досліджень. Що стосується раннього постденерваційного періоду то в перші 

декілька діб досит складно виявити достатні хроматолітичні зміни, але як 

було відмічено в розділі 2, нашого дослідження, в цей час вже повноцінно 

розвиваються зміни в денервованому м’язі (див. рис. 2.1). Таким чином 

можна зробити висновок, що функціональні зміни, що обумовлюють 

розвиток явища ранньої спінальної потденерваційної гіперрефлексії можуть 

наступати швидше ніж морфологічні перебудови у досліджуваному сегменті. 

Також спираючись на літературні дані можна припустити, що 

активується синтез і не-NMDA глутаматних рецепторів, оскільки саме вони в 



108 
 

 
 

найбільшій мірі опосередковують підсилення моносинаптичних збуджуючих 

постсинаптичних потенціалів [100].  

Пояснення отриманих нами результатів неможливе, також, без 

урахування можливостей супраспінальних впливів. Відомо, що за умов 

реальної травми периферичного нерву зберігають свою активність не більше 

однієї третини синаптичних бляшок від Іа-аферентів [24]. Причому ці зміни, 

очевидно, торкаються не тільки постсинаптичної  мембрани  в  місці  їх 

локалізації але й терміналей від супраспінальних структур ЦНС [17]. 

Механізм такого поширення  підвищеної  чутливості  мембрани  поки  що  

залишається невивченим.  

В літературних джерелах є  дані  про  те,  що  якщо  навіть  аферентний  

стимул  різко  зменшує  вплив  на мотонейрони  через  трансгангліонарну  

дегенеративну  атрофію  терміналей  від  Іа- аферентних  волокон  [112],  їх 

активація з боку супраспінальних структур лишається підсиленою [122].  

Однак, дослідження взаємозв’язків супраспінальних та сегментарних 

структур СМ складає окрему науково-практичну проблематику, а відтак не 

входило до завдань даної дисертаційної работи. 

Таким чином,  досить імовірно, що  підвищення  збудливості  

мотонейронного пулу СМ  в  умовах постденерваційної гіперрефлексії  

пов’язано  з  певними  постсинаптичними  механізмами. 

Окрім цього, за даними багатьох досліджень відомо, що  деаферентація 

мотонейронного пулу значно збільшує чутливість постсинаптичної мембрани 

до подразників. За деякими джерелами підвищення активності мотонейронів 

з максимумом до 7-ї добу постденерваційного періоду, є компенсаторною 

реакцією у відповідь на «відключення» від іннервованих структур і сприяє 

відновленню ушкоджених зв’язків [61,64]. 

Аналізуючи процеси, що протікають в мотонейроному пулі спинного 

мозку після перетину аксону, деякі автори приходять до висновку, що нейрон 

після травми аксону посилено синтезує речовини необхідні для його 
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відновлення, в той час як синтез речовин для підтримання функціональних 

зв’язків інгібується, але це не значить, що знижується і збудливість.  

В нашому дослідженні, і певною мірою це обумовлено ранніми 

строками його проведення, навпаки спостерігається підвишення збудливості, 

що може бути пов’язано з компенсаторними механізмами відновлення 

центрального контролю над периферією. На нашу думку дані зміни 

обумовлені не тільки зростанням кількості постсинаптичних збуджуючих 

рецепторів, а й підвищенням їх чутливості до медіатору.  

На наш погляд, цілком імовірно, що підвищення збудливості в 

моносинаптичному рефлекторному ланцюзі також призводить і до 

збільшення кількості нейронів, що збуджуються, за рахунок низькопорогових 

клітин «підпорогової кайми» мотонейронного пулу СМ, що викликає, в свою 

чергу збільшення амплітуди МР ВК, прогресивно до 10-ї доби експеримента 

(р<0,01). Така функціональна неоднорідність мотонейронного пулу СМ є 

цілком доцільною, оскільк являє собою не тільки функціональний резерв 

системи, а й дозволяє вже на рівні сегментарного апарату диференціювати 

аферентні подразники. 

На користь цього висновку свідчить збільшення полегшення 

потенціалу при парній стимуляції одного і того ж дорзального корінця (рис. 

3.4 та рис. 3.5). 

Збільшення амплітуди та зменшення порогів і хронаксії МР ВК СМ– 

впевнено свідчить на користь настання явищ підвищеної збудливості в 

мотонейронному пулі.  

Таким чином підвищення збудливості нейронів «підпорогової кайми» 

призводить до розрядження більшої кількості нейронів у відповідь на 

поодинокий подразник, та їх більш швидку реполярізацію, що обумовлює 

скорочення рефрактерного періоду і підвищену готовність до генерації 

потенціалу дії (рис. 3.4). 
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Необхідно відмітити, що виявлене нами полегшення, при подразненні 

дорзального корінця подвійними стимулами значно виражене у порівнянні з 

контролем, та має місце вже з  проміжку 8 – 9 мс (р<0,01).  

Отже, мають місце наступні процеси: зникнення імпульсації по 

аферентним волокнам, що розвивається після перев’язки сідничного нерва є 

предиктором, необхідним для активації каскаду змін, які в свою чергу 

призводять до посилення рефлекторних відповідей. Ціми змінами, що 

призводять до підсилення рефлекторних відповідей шляхом підвищення 

синаптичної ефективності, вірогідно є процеси синтезу білків в пре- або 

постсинаптичній мембрані. Модифікація ефективності синаптичної передачі 

виявляється не тільки в покращенні діяльності існуючих синапсів, а цілком 

імовірно, що в рефлекторну відповідь можуть залучатися і додаткові, раніше 

неактивні синапси. 

Разом з цим, з огляду літератури відомо, що саме по собі вимкнення 

аферентної імпульсації, особливо з обмеженого рецептивного поля  (від 

невеликої кількості нервових волокон), не дає таких результатів як пере 

різання або перев’язування цілого нерва. Так деякі дослідження показали, що 

відключення аферентної імпульсації шляхом ізольованої денервації м’яза 

нижньої кінцівки щура, не призводило до таких ранніх та виражених змін в 

моносинаптичних рефлекторних реакціях [98]. Очевидно, що суттєве 

значення для достатньо вираженого посилення моносинаптичних відповідей 

має одночасне зникнення імпульсації в нерві та порушення 

аксоплазматичного транспорту в центральних сенсорних волокнах. Про 

доцільність даної гіпотези свідчать численні експерименти по перетину нерва 

на різноманітній відстані від СМ.  

В контексті викладеного доцільно розглянути можливість формування 

у мотонейронному пулі СМ (в його рухових ядрах) вогнища посиленого 

патологічного збудження, яке динамічно розвивається та спричинює видиму 

нами біоелектричну картину постденерваційної спінальної гіперрефлексії. 

Частково деаферентований після перев’язки СН мотонейронний пул дійсно 
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володіє однією з властивостей вогнища патологічної гіперзбудливості – його 

збудливість в таких умовах підвищена [55]. Проте, існують умови необхідні 

для підтримання стану підвищеної збудливості, наприклад, недостатність 

гальмівних механізмів [42]. В нашому випадку пошкодження аксонів альфа- 

та гамма-мотонейронів аферентних волокон, після перев’язки СН, 

перешкоджає розвитку зворотніх збуджуючих зв’язків, а відтак ускладнює 

формування вогнища патологічної збудливості. 

З іншого боку ситуація, яка розвивається в інтернейронному пулі СМ в 

цьому відношенні є більш сприятливою. Інтернейронний пул представлений 

нейронними ланцюгами, що містяться в дорзальному розі [71]. В даній 

системі практично відсутня слідова гіперполярізація, наявна висока здатність 

до реверберації зудження [54,57,70,72]. Крім того, збереження частини 

синаптичних входів після розвитку процесів дегенеративної атрофії 

пресинаптичних терміналей чутливих нейронів, підвищення синаптичної 

ефективності у зв’язку з «невикористанням» синаптичних входів, 

гіпотетична генерація спонтанних збуджуючих потенціалів у місці травми 

сідничного нерва цілком імовірно може призводити до утворення в системі 

нейронів дорзального рогу СМ вогнища патологічної гіперзбудливості. 

Проявами утворення такої ділянки, очевидно, є широко описані в літературі 

та клінічних спостереженнях постденерваційні розлади та невропатичні 

синдроми: фантомний біль, каузалгія, парестезія, гіперальгезія та ін. 

[100,144]. 

Що стосується особливостей ПДП СМ на ранньому етапі 

постденерваційних змін то, тут  ми мали досить цікаву картину. 

Нами спостерігалось прогресивне зниження порогу звиникення ПДП 

СМ в групі «Гіперрефлексія» з мінімумом на десяту добу експеримента –  

1,11 ± 0,06 мкА (n=6; р<0,01), але із запізненням по відношенню до зміни 

порогу МР ВК СМ. На нашу думку, достовірні зміни зменшення порогу на  

10-у добу експеримента свідчить про можливу наявність трансформації 

ритму на шляху від інтер- до мотонейронів, що підтверджується даними 
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деяких авторів, що виникає частіше за все, через функціонування в даній 

системі вогнища підвищеної збудливості, природу якого ми розглянемо 

нижче. 

На користь цієї гіпотези можна розглянути збільшення амплітуди 

аферентного піку ПДП СМ (див. рис. 3.6), що значно зростала вже на першу 

добу після денервації задньої кінцівки щура на 15 % (р<0,05).  Відомо, що 

АП генерується низькопороговими аферентами інтерамедулярно та 

електротонічно проводиться до поверхні спинного мозку [46,94]. Сила 

подразнення, яку ми застосували (5П) є достатньою для збудження усіх 

низькопорогових волоконець дорзального корінця – подальше посилення 

подразнення суттєво не збільшує амплітуди аферентного піку у щурів 

контрольної групи. Проте її зниження вже з третьої доби демонструє початок 

гальмування ритму в системі інтернейрон-мотонейрон. 

Особливо цікавою, на нашу думку, є зміна в динаміці Р-хвилі ПДП СМ 

(див. рис. 3.7). З літературних даних відомо, що Р-хвиля відображає процеси 

пресинаптичного гальмування в СМ, що керується супрасегментарними 

відділами ЦНС [71]. Не дивлячись на настання гіперрефлексії в ранні строки 

після однобічної компресії СН, пресинаптичне гальмування, відбитком якого 

є Р-фаза, виконує попереджувальну функцію і захищає мотонейрони від 

спонтанної імпульсації з боку поступово відмираючих, внаслідок денервації, 

клітин спінального ганглію.  

Також логічним буде припущення, що короткочасне підвищення 

амплітуди Р-хвилі ПДП СМ відображає гіперчутливість клітин драглистої 

субстанції після вимкнення притоку аферентних імпульсів, за своїми 

механізмами схожу з підвищенням чутливості денервованих нейронів [153].  

Дослідження процесів гальмування несегментарних аферентів, які 

складають основне джерело N1-компоненту ПДП СМ показало, що  явища 

гіперзбудливості в інтернейронному пулі СМ припадають на період 

вимкненої аферентації, згідно експериментальної моделі нашого 

дослідження, на що указує більш рання динаміка відновлення цього 
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компоненту у групі з компресією СН. Отже ймовірними причинами даного 

феномену можуть бути, або накопичення медіатору з його спонтанними 

викидами в синаптичні щілини, що здається нам менш вірогідним, чи з 

появою вогнища ектопічного збудження в місті травми СН, і ми більше 

схиляємося до другого варіанту. На користь даної гіпотези свідчать 

літературні дані про особливості перебігу реіннервації, зокрема з можливим 

формуванням невром. Порушення аксонального транспорту, росту осьових 

циліндрів в місці формування невроми сприяє формуванню ектопічних очагів 

збудження [51]. 

Таким чинум, на сучасному етапі фактично має місце дві теорії 

вірогідних механізмів цих змін. На думку значної кількості дослідників 

порушення аксонального транспорту має пріоритетне значення, особливо 

враховуючи той факт, що воно супроводжуеться припиненням надходження 

факторів росту до центральних закінчень первинних сенсорних нейронів 

[28,55,65-68].   

Проте також відомо, що тривале виключення аферентної імпульсації до 

нейронів СМ може відігравати суттєву роль в змін їх функціональних 

властивостей. 

Згідно  кореляційного аналізу отриманих нами 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, n=31, р<0,05). Отже в 

даному випадку електрофізіологічні зміни, що зареєстровані нами не дають 

можливості чітко визначити локалізацію морфологічного субстрату 

гіперзбудливості, про те чітко свідчать про активну динаміку та комплексний 

ґенез розвитку цих змін. 

Детальні літературні  дані  про  зміни  на субклітинному та клітинному  

рівнях,  які  сприяють  спінальній  гіперрефлексії,  досить  неоднорідні.  

Дослідження спрутингу  після  перерізування  нерва,  як  механізму  

гіперзбудливості  нейронів доволі часто заперечуються  іншими  роботами 
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[194].  Існують  дані  про  роль  нейроглії  у  збільшенні  аферентного  

припливу  після  перерізування  нерва  [34,219]. Крім того гліальні клітини 

часто слугують локусами накопичення біологічно активних речовин у ЦНС 

[61,201,211]. 

  Описане в літературі підвищення  кількості  опіоїдних  мю-рецепторів 

також є  пристосувальною  реакцією  на  зростання  збудливості  

ноцицептивних  нейронів  дорзального  рогу  внаслідок  деаферентації  

[102,105].  Надзвичайно значимим в процесі регенерації  є  і  збільшення  

кількості  нейротрофічного  фактора  NT-3  після  відповідного  

пошкодження  нерва  [156], що також сприяє появі додаткових збуджуючих 

рецепторів на поверхні спінальних нейронів. Дані метаболічні перетворення 

можуть бути поясненням виявлених в нашому дослідженні біоелектричних 

змін в активності спінальних нейронів. 

Таким чином, спираючись на отримані результати нашого дослідження 

та численні дані літератури, можемо дійти наступних висновків, що травма 

СН на ранніх строках постденерваційного періоду (до 10-ї доби) призводить 

до виникнення явища спінальної постденерваційної гіперрефлексії, що в 

мотонейронному пулі СМ сягає свого максимуму на 5-7-му добу, тоді як в 

інтернейронному пулі ці явища настають пізніше (на 10-ту добу за порогом) 

на фоні вимкненої аферентації. Це може пояснюватися комплексом факторів 

серед яких підвищення синтезу збуджуючих рецепторів, явище 

трансформації ритму при передачі імпульсів до мотонейронів від 

інтернейронного пулу, прискорення синаптичної передачі шляхом зниження 

порогу збудливості, через посилений доступ Сa2+ 
до цитоплазми спінальних 

нейронів. Отже питання про пре- або постсинаптичний генез ранньої 

постденерваційної гіперрефлексії залишається відкритим до подальшої 

дискусії та досліджень. Перспективу подальших досліджень динаміки ранніх 

постденерваційних біоелектричних змін складають також і біоелектричні 

дослідження потенціалу окремих клітин мотонейронного та інтернейронного 

пулів СМ. 
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Деякі літературні джерела також вказують і на вікові особливості 

феномену гіперзбудливості. З цього приводу можна відмітити, що зміни 

поверхні нейронної мембрани, швидкість синаптичної передачі та синтез 

нейромедіаторів насправді залежать від великої кількості факторів, оскільки 

це є невідємною складовою розвитку організму. Отже можна припустити, що 

динаміка феномену гіперзбудливості може мати специфічні особливості 

серед певних вікових груп. Даний висновок також становить перспективу 

подальших досліджень. 

Особливістю нашого дослідження стало вивчення біоелектричних 

відповідей нейронів СМ саме в ранній період після денервації. З клінічної 

точки зору цей період є найбільш вразливим і його перебіг має  істотний 

вплив на прогноз, щодо одужання.  

 Використані нами методики дозволили чітко розмежувати особливості 

динаміки ранньої постденерваційної спінальної гіперрефлексії відповідно до 

окремих нейронних пулів СМ. 

 Причинами розбіжностей в біоелектричній активності мото- та 

інтернейронного пулу СМ стає цілий ряд чинників, серед яких особливості 

взаємодії з супраспінальними та периферичними збудливими структурами, 

особливості міжклітинних синаптичних взаємодій між нейронами цих двох 

пулів та різна швидкість компенсаторних реакцій. 

 

 

6.2. Аналіз особливостей спінальної гіперрефлексії в ранні строки 

постденерваційного періоду під впливом глюкокортикоїдів 

 

Перш ніж розглянути виявлені зміни динаміки біоелектричної 

активності нейронів СМ під впливом глюкокортикоїдів варто відмітити, що 

локальна денервація завжди має системні наслідки [26]. Так відомо, що 

факторами, які свідчать на користь того, що процес денервації охоплює і інші 

системи організму, є підвищення рівня нейротрофічних речовин в плазмі 
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крові та у лікворі, підвищення температури тіла, активація метаболічних 

реакцій [103,134]. Інші дослідження показали, що в постсинаптичних 

структурах, зокрема і в мотонейронах  СМ, після перерізування нерва 

спостерігається підвищення рівня протоонкогена с-fos [55,151,164], зміни 

GABA (A) та GABA (B) рецепторів в нейронах дорзального рогу [40,55], що 

також призводить до гіперзбудливості. Показано також зменшення розмірів, 

навіть, нейронів кори головного мозку після перерізування СН [104]. 

Не минає цей процес і ендокринної системи, зокрема, больовий 

синдром та запалення спричинене стисканням периферичного нерва здатні 

обумовити підвищення інтенсивність синтезу глюкокортикоїдів, як 

фізіологічну реакцію організма на стрес [159,204,210]. В свою чергу 

підсилення за допомогою глюкокортикоїдів модулюючих властивостей і 

функції NMDA-рецепторів [15,152] підвищує проникність нейронної 

мембрани до позитивно заряджених йонів, а отже виникнення деполяризації 

полегшується.  

В той же час за даними деяких авторів додаткове введення 

глюкокортикоїдів істотно сповільнює регенераційні процеси в ЦНС [120]. 

Подібний ефект, ймовірно досягається за рахунок зменшення синтезу 

нейротрофінів, що є безпосереднім наслідком катаболічної дії даних 

гормонів [160]. 

В той же час можна припустити, що пригнічення реакцій 

гіперзбудливості може мати і нейропротекторний вплив, оскільки 

попереджається виснаження функціональних резервів нейронів. 

Цікавим було б дослідження специфічного синтезу трансмембранних 

білків в умовах постденерваційної спінальної гіперрефлексії за умов 

додаткового введення глюкокортикоїдів. 

Збільшення порогу МР ВК можна пояснити ще й тим, що частина 

аферентних волокон групи Іа, по яких проводиться збудження до 

мотонейронів, втрачає свою провідність [35,43]. Це відбувається, вочевидь, і 

за механізмом глюкокортикоїд-індукованого вивільнення АТФ з гліальних 
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клітин, що стимулює пуринергічні рецептори та викликає появу гальмівних 

постсинаптичних потенціалів на мембрані мотонейрона [212,219]. 

В нашому дослідженні ми виявили, що щоденне введення щурам з 

однобічною травмою СН преднізолону (5 мг/1000 г) викликає прогресивне, в 

порівнянні з контрольною групою та тваринами без фармакологічної корекції 

постденерваційних змін збільшення порогу виникнення МР ВК СМ (рис. 6.1) 

на 34 %. Достовірного максимуму ці зміни сягають на 10 добу експеримента 

(р<0,05). 

Підвищення порогу збудливості, лабільний показник, оскільки він 

невідємно залежить від сили подразника та тривалості його дії, що може 

створити хибне враження про чутливість постсинаптичних рецепторів 

інтернейронів СМ до нейромедіаторів, тому доцільно розглянути додатково 

зміни хронаксії. 

 

Рисунок 6.1 – Середні значення порогу моносинаптичної відповіді 

вентрального корінця спинного мозку (L5) СМ у тварин контрольної групи, 

групи «Гіперрефлексія» (А), групи «Преднізолон» (В) 

Примітки: ------- - показник контрольної групи;  

рівень вірогідності * – p < 0,01, ** – p < 0,05 

 

Збільшення хронаксії МР ВК СМ на 7-у добу дослідження більш точно 

вказує на зниження збудливості (рис. 6.2). Даний феномен можна розглянути 
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с такої точки зору, що на збудливість впливає не тільки чутливість 

мембранних рецепторів до медіатору, а й загальна кількість функціонуючих 

йонних каналів, як потенціал- та хемокерованих так і постійно активних. Як 

було видно з проведеного огляду літературних джерел: в умовах гальмування 

процесів білкового синтезу прояви спінальної гіперрефлексії зменшуються, 

або повністю зникають [37,41,42,55]. Вірогідно, що катаболічний ефект 

глюкокортикоїдів також призводить до подібних змін, оскільки знижується й 

експресія постійно активних йонних каналів.  

 

Рисунок 6.2 – Середні значення хронаксії моносинаптичної відповіді 

вентрального корінця спинного мозку (L5) СМ у тварин контрольної групи, 

групи «Гіперрефлексія» (А), групи «Преднізолон» (В) 

Примітки: ------- - показник контрольної групи;  

рівень вірогідності * – p < 0,01, ** – p < 0,05 

 

На нашу думку пригнічення обмінних процесів та синтезу білку в 

мотонейронах СМ під дією преднізолону,  в свою чергу призводить до 

зниження проникності мембрани для йонів Na+ та Ca2+. Подібні ефекти 

можна відтворити при введенні щурам аурантину, або  колхіцину – 

безпосередніх інгібіторів синтезу білка, що описується в літературних даних 

[39,41].  



119 
 

 
 

Однак, слід врахувати, що катаболічний вплив преднізолону, в даному 

випадку також може призвести до значного виснаження запасів 

нейромедіатору, що може значно загальмувати процеси проведення 

збудження, регенерації та побудови аксону [61]. В такому випадку чутливість 

постсинаптичної мембрани до нейромедіатору компенсаторно збільшується, 

а отже може зростати й збудливість. 

Також пригнічується й трофічна функція гліального комплексу, адже 

саме на клітинах глії, за літературними даними сконцентрована значна 

кількість рецепторів до глюкокортикоїдів [15,61,118,126,168,180]. 

Подовження латентного періоду виникнення МР ВК на 17%  

(максимум на 7-му добу дослідження), на фоні введення преднізолону вказує, 

що при одиничному подразненні процеси деполяризації відбуваються 

повільніше, оскільки менше число мотонейронів залучається до хвилі 

збудження (рис. 6.3).  

 

Рисунок 6.3 – Середні значення латентного періоду моносинаптичної 

відповіді вентрального корінця спинного мозку (L5) СМ у тварин 

контрольної групи, групи «Гіперрефлексія» (А), групи «Преднізолон» (В) 

Примітки: ------- - показник контрольної групи;  

рівень вірогідності * – p < 0,01, ** – p < 0,05 
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В даному випадку знову постає питання про роль мотонейронів резерву 

в формуванні явища гіперзбудливості. Вірогідно, що ці клітини більш 

чутливі до біологічно активних речовин, ніж мотонейрони, що формують 

основну складову моносинаптичної відповіді. Це припущення виявляється 

досить логічним, оскільки запуск компенсаторних реакцій повинен мати 

швидкісні механізми активації при патологічних змінах. Таким чином, 

імовірна, висока чутливість мотонейронів «підпорогової кайми» до 

глюкокортикоїдів в умовах зниження аферентної імпульсації є  досить 

вагомою складовою в формуванні виявленої динаміки ранньої 

постденерваційної спінальної гіперрефлексії в описаних умовах. 

Тим самим, до речі, можна пояснити і зниження амплітуди 

моносинаптичної викликаної відповіді СМ (рис 6.4). Наші результати 

збігаються з дослідженнями, які за допомогою гістологічних методик 

показали, що блокатори синтезу білку загальмовують реакцію нервових 

клітин на подразник та пригнічують процесе постденерваційних змін. 

 

Рисунок 6.4 – Середні значення амплітуди моносинаптичної відповіді 

вентрального корінця спинного мозку (L5) СМ у тварин контрольної групи, 

групи «Гіперрефлексія» (А), групи «Преднізолон» (В) 

Примітки: ------- - показник контрольної групи;  

рівень вірогідності * – p < 0,01 
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Як зазначається в літературі, на фоні введення інгібіторів протеїнового 

синтезу та пошкодженні ефферентних волоконець спостерігається 

збільшення латентного періоду та амплітуди моносинаптичних потенціалів 

[36]. Отже, як наслідок, знижується ефективність моносинаптичної дії на 

мотонейрон, збільшується час на сумацію ЗПСП. Дані зміни узгоджуються з 

результатами ми, які ми отримали в ході дисертаційного дослідження. Цей 

факт розширює уявлення про формування збуджуючих потенціалів у 

мотонейронному пулі СМ за умов травм периферичних нервів, а отже може 

бути використаний у подальших дослідженнях.  

Збільшення тривалості МР ВК на фоні введення преднізолону здалося 

нам досить цікавим, адже може вказувати на наявність процесів 

посттетанічної потенціації у мотонейронах СМ за умов компресійної 

нейропатії під впливом преднізолону (див. табл. 4.1) 

Зниження амплітуди викликаних МР ВК показав і тест зростаючих 

стимулів, спостерігаася підвищення толерантності мотонейронів до 

подразника, а значить як наслідок зменшується збудливість сегментрного 

апарату СМ (див. рис. 4.5) 

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, n=42, р<0,05) і наростанням сили порогового подразника, 

необхідного для виникнення моносинаптичної відповіді СМ (ρ=0,65, n=42, 

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, n=42, р<0,05). 

Зміни, що ми спостерігали на прикладі ПДП СМ у тварин з компресією 

СН на фоні введення преднізолону також продемонстрували пригнічення 

функціональної активності інтернейронного пулу СМ, проте ці зміни не були 

виражені настільки яскраво, як реакція мотонейронів. 
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За нашими даними найбільш страждає реакція низькопорогових 

больових аферентів, як основних складових та N1-компоненту ПДП СМ. Це 

підтверджується не тільки подовженням порогу та хронаксії, а й 

подовженням тривалості латентного періоду викликаної відповіді та, 

найголовніше зменшенням амплітуди  N1-компоненту (див. рис. 4.2.6) В 

першу добу після перев’язки СН можна спостерігати її зростання як у тварин 

без фармакологічного втручання, так і в щурів, що отримували преднізолон. 

Проте амплітуда  N1-компоненту під дією преднізолону починає  

зменшуватися вже з 3-ї доби і її пригнічення триває до 7-го дня дослідження 

з момента перев’язки СН. Це може свідчити про порушення синаптичних 

процесів на вході у СМ, в тому числі в синапсах від Іа-аферентних волокон, 

що робить неможливим в подальшому активацію мотонейронів з даного 

аферентного входу [71]. 

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, n=43, р<0,05) 

Відомо, що аферентний пік ПДП СМ відображає збудження 

інтрамедулярно розташованих волокон швидкісних первинних аферентів 

[70]. Відтак, зміни порогу виникнення ПДП СМ свідчать про порушення 

проведення збудження, перш за все, в аферентних волокнах дорзального 

корінця. Вірогідно, підвищення порогу виникнення ПДП СМ та збільшення 

його латентного періоду відображає зменшення кількості мембранних 

потенціалкерованих каналів через їх недостатню експресію в умовах 

катаболічного впливу глюкокортикоїдів, що видно з кореляційного аналізу. 

Гістохімічні та біохімічні дослідження останніх років показали, що 

надлишок глюкокортикоїдів чинить негативний вплив на культури нейронів 

in vitro: преднізолон призводить до затримки міграції та диференціації 

нейронів, що веде до зниження ступіню гістологічної зрілості нервових 
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клітин, також порушується процеси мієлінізації та утворення нових 

міжнейронних контактів [116,163,165,173]. 

Відмічено роль глюкокортикоїдів у коливанні добових ритмів 

хронічного невропатичного болю у щурів з експериментальною травмою 

сідничного нерва, що також пов’язано з їх впливом на сегментарні структури 

спинного мозку [86,93,183]. Так, автори зазначають, що має місце 

глюкокортикоїд-індуковане підвищення позаклітинного вивільнення АТФ з 

астроцитів у СМ, це стимулює пуринергічні рецептори на інтернейронах в 

задньому розі, шляхом відкриття каналів до паннексіну-1, що прискорює 

процеси апоптозу [61,92].  

Окрім того травма СН викликає дегенерацію синаптичних закінчень 

інтернейронів, які були спрямовані до мотенейронного пулу СМ, а 

глюкокортикоїди, в свою чергу, значно сповільнюють їх регенерацію [162]. 

Таким чином, на підставі отриманих нами даних про вплив  11β,17α,21-

тригідроксіпрегна-1,4-дієн-3,2-діону (преднізолону) на біоелектричну 

активність мото- та інтернейронного пулів СМ можна дійти наступного 

висновку: глюкокортикоїди чинять гальмівний вплив на механізми 

постденерваційної спінальної гіперрефлексії, їх дія відносно мотонейронів 

переважно має комбінований, пре- та постсинаптичний характер, і не 

прибирає явища гіперзбудливості повною мірою (пресенаптичний вплив), а 

лише відтерміновує їх появу та згладжує біоелектричні прояви 

(постсинаптичний вплив) 

 

6.3. Аналіз особливостей спінальної гіперрефлексії в ранні строки 

постденерваційного періоду під впливом тестостерону 

 

Найбільш цікавим на нашу думку є ефект тестостерону на процеси 

формування спінальної гіперрефлексії. З огляду літератури відомо про 

виражений анаболічний ефект даної сполуки, який здатний підсилювати на 

генетичному рівні процеси синтеза внутрішньоклітинних та мембранних 
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білків, а отже, як наслідок, може мати значний вплив на процеси збудження 

[7,61]. 

Тестостерон, в порівнянні з контрольною групою, призводить, в 

експериментальній групі, до більш вираженого зниження порогу (рис. 6.5) та 

хронасії виникнення МР ВК СМ. Це свідчить про функціональну перебудову 

мотонейронного пулу СМ та появу в ньому значної кількості 

низькопорогових клітин. Дані нейрони входять до комплексу «підпорогової 

кайми» та в нормі вони підтримують основну частину пулу в стані 

функціонального збудження [29]. Найбільш поширені такі клітини серед 

нейронів драглистої речовини [62]. Окрім того тестостерон стимулє 

відновлення у достатній кількості синтезу речовин, що необхідні для 

відновлення аксону і підтримання синаптичних контактів на поверхні соми 

нейрону та його дендритів [140]. Як зазначалося вище синаптичні контакти 

на поверхні мотонейнейронів СМ після травми периферичного нерва 

зазнають істотних дегенеративних змін. 

Відзначається, що тестостерон значно впливає на трансмембранні іонні 

процеси [7,55,180]. Як і всі анаболічні гормони, тестостерон чинить виразну 

дію на Na
+-K+-транспорт. Наприклад, тестостерон впливає на транспорт Na

+ 

та K
+ та концентрацію Na

+,K+ -насосу та АТФ-аз в  нейроні [46,83]. Так, було 

показано, що при введенні тестостерону збільшується швидкість вихідного 

потоку К
+ та вхідного потоку Na

+ на 20 % та 12 % відповідно, що, безумовно 

призводить до більш швидкої деполяризації мембрани при подразненні. Такі 

ефекти спостерігалися навіть при разовому введенні тестостерону [177]. А в 

експериментах при хронічному введенню цієї речовини (3 місяці) було 

встановлено, що швидкість потоків К
+ та Na

+ збільшується на 80 % та 40 % 

відповідно. При подальшому введенні цього препарату швидкість продовжує 

збільшуватися [180]. 

Такі результати можна пояснити дією анаболічних гормонів, яка 

виражається в інтенсифікації процесу синтезу К
+, Na+-АТФ-ази на 

постсинаптичній мембрані [7]. 
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Необхідно додати, що змін однієї лише деполяризації не достатньо. 

Вочевидь, під впливом тестостерону, змінюється також і рівень критичної 

деполяризації, та електричний опір мембрани мотонейрону. На нашу думку 

вірогідною причиною цих змін є зміна внутрішньоклітинного метаболізму, 

синтез та інтеграція значної кількості нових трансмембранних білків, 

підвищенн проникності мембрани для йонів кальцію за рахунок вбудови та 

розмноження глутаматних NMDA-рецепторів [146,180]. 

 

Рисунок 6.5 – Середні значення порогу моносинаптичної відповіді 

вентрального корінця спинного мозку (L5) СМ у тварин контрольної групи, 

групи «Гіперрефлексія» (А), групи «Тестостерон» (В) 

Примітки: ------- - показник контрольної групи;  

рівень вірогідності * – p < 0,01, ** – p < 0,05 

 

Збільшення концентрації внутрішньоклітинного кальцію, за 

літературними даними, в цьому випадку також призводить до зменшення 

порогу збудження [55]. 

 Описані зміни можуть бути пов’язані із модифікацією властивостей 

постсинаптичної мембрани, а саме зі збільшенням кількості активних йонних 

каналів. Наслідком цього є зниження реобази мотонейронів, що створює 

передумови  до появи спонтанної спайкової активності. 

На 3-ю добу експерименту було відмічено достовірне (р<0,05) 

зменшення хронаксії МР ВК (рис. 6.6) та скорочення латентного періоду на 

12 % в порівнянні із тваринами, які не отримували тестостерон. Даний ефект 
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свідчить, що після компресійної травми СН в мотонейронному пулі СМ 

істотно прискорюються процеси обміну речовин, в наслідок чого 

підвищується збудливість, особливо серед низькопорогових клітин, шо 

призводить до більш швидкого розряду великої кількості нейронів на 

поодинокий подразник.  

 

Рисунок 6.6 – Середні значення хронаксії моносинаптичної відповіді 

вентрального корінця спинного мозку (L5) СМ у тварин контрольної групи, 

групи «Гіперрефлексія» (А), групи «Тестостерон» (В) 

Примітки: ------- – показник контрольної групи;  

рівень вірогідності * – p < 0,05 

 

На нашу думку причиною такого підвищення збудливості 

мотонейронного пулу може стати не тільки припинення аферентного 

притоку, а й специфічні зміни мембрани мотонейронів, та підвищення 

чутливості постсинаптичного рецепторного поля, як прояв позитивного 

протеїн синтетичного ефекту тестостерону. Таким чином можна зробити 

припущення, що підвищення чутливості постсинаптичних рецепторів тісно 

пов’язано зі зміною їх кількості. 

Хронаксія, згідно літературних джерел,  пов’язана з часом відкриття 

Na+-потенціалкерованих каналів [34,71,125]. Тому, на підставі аналізу даних 

про її характер, можна припустити, що за умов дії тестостерону зменшується 

час відкриття цих каналів. Проте механізм такого впливу тестостерону 

залишається не вивченим в достатній мірі. 
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Збільшення амплітуди МР ВК, як вже зазначалось може бути 

обумовлено залученням до процесу збудження значної кількості 

низькопорогових нейронів – клітин «підпорогової кайми», проте пояснення 

підвищення амплітуди МР ВК при введенні щурам тестостерону, не може 

бути вичерпано лише такою гіпотезою та потребує подальшого вивчення 

(рис. 6.8). Імовірно мова йде про поєднання факторів зростання 

постсинаптичної чутливості мембрани мотонейронів СМ, збільшення синтезу 

медіатора та зміни кількості рецепторів. Тобто збільшення амплітуди 

моносинаптичного потенціалу є закономірним наслідком підвищення 

експресії збуджуючих мембранних рецепторів. Окрім того неможливо 

виключити, що клітини функціонального резерву мотонейронного пулу 

більш чутливі до тестостерону ніж нейрони, що постійно залучені до 

моносинаптичних рефлекторних реакцій.  

Зростання амплітуди МР ВК (рис. 6.7) свідчить не тільки про більшу 

кількість мотонейронів, які втягнуті в рефлекторний розряд, а також і про те, 

що має місце відсутність часової сумації – більш швидке наростання 

амплітуди МР ВК при зростаючих стимулах (див. рис. 5.5) та його 

відновлення на часовому міжстимульному інтервалі від 9 мс до 10 мс (див. 

рис. 5.6). Таким чином превалює просторова сумація, що значить підвищення 

ефективності синаптичної передачі за рахунок збільшення кількості ділянок 

виникнення збуджуюсих постсинаптичних потенціалів, що не можливо без 

експресії на мембрані мотонейрона  додаткових мембраних рецепторів. 

Кондиціонуючий стимул в цих умовах збуджує більшу, ніж зазвичай, 

кількість сегментарних мотонейронів. На тестуючий стимул відповідали 

мотонейрони, що знах одилися після першого стимулу у стані підпорогової 

деполяризації. Це свідчить, що під впливом тестостерону зростає і кількість 

нейронів, що входять до складу «підпорогової кайми». 

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

отримували тестостерон мають місце прямі кореляційні зв’язки між 
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тривалістю введення тестостерону та зростанням амплітуди МР ВК СМ 

(ρ=0,86, n=43, p < 0,05). 

 

Рисунок 6.7 – Середні значення амплітуди моносинаптичної відповіді 

вентрального корінця спинного мозку (L5) СМ у тварин контрольної групи, 

групи «Гіперрефлексія» (А), групи «Тестостерон» (В) 

Примітки: ------- – показник контрольної групи;  

рівень вірогідності * – p < 0,01 

 

Наші дослідження, в цьому аспекті, узгоджуються з літературними 

джерелами, згідно яких тестостерон прискорює ріст пошкоджених аксонів в 

клітинах ЦНС та периферичних нейронах, вибірково комулюється в передніх 

рогах СМ щурів, а також підвищує синтез білків та нуклеїнових кислот через 

стимуляцію генетичного апарату нейрону [7,61]. 

Особливо цікавими є дослідження взаємовідносин між концентрацією 

статевих гормонів в плазмі крові та індукованою активністю клітин ЦНС. 

Показано, що естрогени, прогестерони й андрогени впливають на ріст і 

функціонування  культури нейронів in vitro [61]. Окрім впливу на 

постсинаптичні рецептори, стероїди модулюють продукцію медіаторів, та- 

ких як глутамат, ГАМК, ацетилхолін, норадреналін, дофамін та 5-HT [7]. Такі 

чисельні ефекти відбуваються і в ділянках ЦНС, які відповідають рухові 

функції. 
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Цікаво, що взаємозв'язок між нейронами в ЦНС відбувається за 

допомогою нейрональних молекул клітинної адгезії (НМКА, neural cell 

adhesіon molecule – NCAM), однак, на сьогодні немає інформації про те, яким 

чином недостатність або надлишок тестостерону здатен впливати на рівень 

адгезивних білків у різних відділах ЦНС. Цілком імовірно, що тестостерон, 

як анаболічний гормон здатен прискорювати швидкість синтезу НМКА, а 

отже через них опосередковано впливати на проце регенерації ушкоджених 

нервів та на покращення проведення збудження в синапсах ЦНС [61]. 

Тривале введення тестостерону в експерименті на щурах, за 

літературними даними, суттєво підвищує рефлекторну функцію СМ [7,55]. 

Але основна маса робіт з цього питання стосується змін в діяльності 

мотонейронів спинного мозку, тому що в цих дослідженнях вивчалася, 

головним чином, моносинаптична рефлекторна відповідь. Питання про зміну 

діяльності інтернейронів в цих умовах залишається практично не вивченим. 

В науковій літературі є лише фрагментарні дані відносно змін діяльності 

інтернейронів під впливом тестостерону в екстремальних для нервової 

системи умовах, але ці дані не дають чіткого уявлення про характер динаміки 

функціонування інтернейронів на ранніх  термінах формування 

постденерваційної спінальної гіперрефлексії [57,70]. 

В цілому інтернейронний пул СМ продемонстрував подібні зміни. 

Зростання амплітуди аферентного піку (рис. 5.11) відображає збудження 

інтрамедулярних волокон первинних аферентів, головним чином швидких. 

Зниження порогу збудження та скорочення латентного періоду відображає 

процес підсилення збудливості та залучення до проведення збудження 

більшої кількості швидких волокон. Структурою подібних змін можуть бути 

метаболічні зміни, що виникають в місці первинного ушкодження нервового 

волокна. Дані вогнища зазвичай виникають в клітинах перед загибеллю, як 

наслідок порушення проникності мембрани та при порушенні процесів 

зворотної аферентації, як наслідок функціональної атрофії від 

«невикористання». 
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Також цікавим є збільшення амплітуди деяких компонентів ПДП СМ  у 

щурів із КН, що отримували тестостерон. Було виявлено, що в перщі 24 

години після травми збільшувався АП,  а згодом до 5-ї та 7-ї доби N1 та N2 

інші компоненти ПДП СМ. (див.рис.5.11, рис. 5.12). Отже, насамперед, 

раціональним рішенням буде пояснити можливу причину збільшення 

амплітуди АП, оскільки усі компоненти ПДП СМ, в кінцевому рахунку, є 

його похідними. 

З літературних даних відомо, що АП генерується низькопороговими 

аферентами інтерамедулярно та до поверхні спинного мозку проводиться 

електротонічно [46,94]. Сила подразнення, яку ми застосували (5П) є 

достатньою для збудження усіх низькопорогових волоконець дорзального 

корінця – подальше посилення подразнення суттєво не збільшує амплітуди 

аферентного піку у тварин контрольної групи. Імовірно, що в дорсальному 

корінці існують волоконця, які незбуджені за нормальних умов, але стають 

збудливими за умов травми СН та додаткового введення тестостерону. В 

зв’язку з цим важливо сказати про те, що ми в даних експериментах 

зафіксували  суттєве, на 20 %,  зменшення хронаксії ПДП СМ на 7 добу 

дослідження у тварин, що отримували тестостерон. Вочевидь, в даному 

випадку активізується більша кількість сегментарних та несегментарних 

інтернейронів (це виражалося в підвищенні амплітуди N1 та N3 компонентів 

ПДП СМ).  

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, n=42, 

р<0,05). 

Незважаючи на лабільність порогових показників, зазначимо, що 

достовірні зміни хронаксії ПДП СМ в подібних умовах вказують на 

зростання збудливості нейронів та підтверджують нашу гіпотезу про 

позитивний вплив тестостерону на даний процес. Отже можна вважати 
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описаний ефект доведеним з електрофізіологічної точки зору, що звісно не 

виключає подальшого біохімічного дослідження. 

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+
, що є досить 

типовим механізмом ексайтотоксичності [191]. В цьому періоді зростає і 

кількість збуджуючих рецепторів на поверхні нейрону, більшість з яких 

представлена глутаматними NMDA- та AMPA-рецепторами [55]. В даному 

випадку анаболічний ефект тестостерону може посилювати синтез 

трансмембранних білків та швидкість експресії зазначених типів рецепторів 

на мембрані інтернейронів. 

Отже, тестостерон проявив себе, як речовина, що викликає, як 

підвищення чутливості постсинаптичних збуджуючих мембранних 

рецепторів, так і підвищення їх синтезу, чим сприяє більш ранній появі явищ 

постденерваційної гіперрефлексії. Виявлені зміни мають більш виражений 

характер в мотонейронному пулі СМ, що  можна пояснити виникненням 

полегшення виникнення збудження – постсинаптична потенціація, та 

зниження порогу збудливості за рахунок можливого ектопічного вогнища, 

що «бомбардує» мотонейрони через інтернейронний пул – трансформація 

ритму. Отже тестостерон має центральну дію на рухові центр СМ за умов 

однобічної травми СН, що ми моделювали в нашому дослідженні. 

Описаний нами ефект тестостерону може свідчити не тільки на користь 

більш швидкого відновлення центрального контролю з боку СМ над 

периферією, шляхом регенерації та росту аксонів, а й також, спричинити  

формування більш сильних больових відчуттів, зокрема, каузалгії тому на 

рзаі використання в клінічній практиці гормональних метаболотропних 
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речовин в процесі відновлення після травм нервової системи широко 

вивчається [157,159]. 

Зокрема, подібним впивом тестостерону можна пояснити більш часті 

клінічні випадки формування синдрому фантомного болю у чоловіків. Проте 

дане прпущення потребує подальших досліджень, зокрема із залученням 

методик реєстрації спонтанної активності нейронів кори головного мозку або 

реєстрації спонтанних потенціалів на всьому протязі рефлекторної дуги, що 

пов’язана з травмованим нервом. 

Аналізуючи описані вище дані електрофізіологічних досліджень, 

можна прийти до висновку, що тестостерон та глюкокортикоїди викликають 

протилежні ефекти в біоелектричній активності нейронів. Так, преднізолон 

знижує а тестостерон підвищує збудливість нервової системи, преднізолон 

збільшує а тестостерон зменшує латентний період та тривалість отриманих 

від нейронних пулів рефлекторних відповідей. Проте в умовах відновлення 

після травми є досвід використання модулюючого ефекту гормонів на стан 

нервових клітин та волокон. Наприклад при відкритих травмах хребта, 

глюкокортикоїди виступають органопротекторами, а при травмах 

периферичних нервів цю функцію виконують синтетичні анаболічні стероїди 

[186,210,214]. 

Окрім того, наразі в неврологічній практиці широко застосовують 

високоактивні фармакологічні аналоги глюкокортикоїдів та широкий спектр 

сполук з анаболічними та антиоксидантним властивостями. Їх структура 

максимально наближена до структури природних гормонів та циркулюючих 

у плазмі біологічно активних речовн, що забезпечує їм високу спорідненість 

до мембранних рецепторів, швидкість та вираженість отриманих ефектів. 

Осбливо важливим є досягнення низького рівня алергічних реакцій, що 

дозволяє користуватися такми речовинами в більшості складних клінічних 

випадків. 
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Таким чином в ході проведеного нами дослідження було підтверджено 

закономірність перебігу ранньої постденерваційної спінальної гіперрефлексії, 

з її певними особливостями для мото- та інтернейронного пулів СМ.  

 Проведений нами електрофізіологічний аналіз із залученням 

тестостерону та преднізолону – речовин, що здатні напряму впливати на 

генетичну індукцію або інгібування синтезу протеїнів доводять, що саме 

зміна процесів внутрішньоклітинного метаболізму чинить істотний вплив на 

процеси постденерваційної спінальної гіперрефлексії, в той же час мають 

місце як пре- так і постсинаптичні зміни комплексного характеру. 

 Виходячи з результатів даного дослідження та порівняння їх з даними 

інших дослідників, а також інтерпретації отриманих даних, можливо 

намітити основні шляхи корекції ранньої постденерваційної спінальної 

гіперрефлексії після хірургічних, травматичних, або компресійних уражень 

периферичних нервів різного ґенезу, які супроводжуються вимкненням 

значної частини аферентної імпульсації до мотонейронів СМ [26,187,215].  

 Перш за все, це відновлення аферентної імпульсації до  сегментарних 

структур спинного мозку [26]. Після ушкодження периферичного нерва 

мають бути вжиті всі необхідні заходи, спрямовані на найбільш швидку та 

ефективну регенерацію нервових волокон, ріст яких повинен бути 

повноцінним в анатомічному та фізіологічному планах [67]. За умов коли 

відновлення аферентних зв’язків в повному обсязі неможливе, треба 

використовувати стимуляцію мотонейронів, імовірніше за все через 

супраспінальні входи. В якості такої стимуляції можна використовувати 

масаж, пасивні рухи або штучну стимуляцію за допомогою 

фізіотерапевтичних методів. 

Результати проведеного дослідження теоретично та методологічно 

розширюють сучасне уявлення про динаміку явища ранньої 

постденерваційної спінальної  гіперрефлексії та впливу на неї 

глюкокортикоїдів та тестостерону. Дані про вплив на біоелектричну 

активність мото- та інтернейронного пулів СМ глюкокортикоїдів та 
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тестостерону вказують на механізми біологічних ефектів цих гормонів в 

структурах ЦНС у постнатальному онтогенезі, за умов травми 

периферичнихнервів. 

 Отриманї результати можна використати при викладанні курсів 

дисциплін медико-біологічного профілю, а також при виконанні наукових 

досліджень в галузі фізіології і фармакології, та при розробці 

експериментальних та  клінічних  методів  лікування уражень периферичних

нервів. 
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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, 
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тривалістю постденерваційного періоду, впливом тестостерону та 

преднізолону (р<0,05). Так, 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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спинного мозку у ранні терміни після травми сідничного нерва. Здобутки 

клінічної та експериментальної медицини : матеріали підсумкової наук.-

практ. конф. присвяченої 60-річчю ТДМУ,Тернопіль, 14 червня 2017 р. 

Тернопіль, 2017. – публікація тез. 
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Додаток В 

Наукові праці опубліковані за темою дисертації 

Праці, в яких опубліковані основні наукові результати досліджень 

1. Функціональні характеристики центральної та периферийної нервової 

системи за умов експерементальної компресійної невропатії / О. 

Г.Родинський, І. О. Гутнік, В. М. Білоконь, М. В. Чорнобук   Вісник проблем 

біології і медицини.1 2015. № 2(120). С.33-37. (Здобувачем опрацьовані сучасні 

літературні джерела по тематиці дисертаційної роботи); 

2. Активність інтернейронних пулів спинного мозку на ранніх етапах 

експерементальної компресійної нейропатії / О. Г.Родинський, І. О. Гутнік, 

Л. О. Чобіток, Л. А. Романенко.  Одеський медичний журнал. 2015. № 6(152). 

С.13-18. (Здобувачем виконано експериментальну частину роботи, пов’язану з моделюванням 

експериментальної компресії сідничного нерву, а також відведенням біоелектричної активності  

інтернейронних пулів спинного мозку, проведено аналіз і узагальнення результатів, їх статистичну 

обробку, підготовка статті до друку); 

3.  Rodynskiy О., Gutnik I., Kramarchuk V. Features of bioelectrical activity 

of interneurons pools of the spinal cord on early experimental compression 

neuropathy and testosterone effects. The Pharma Innovation Journal.1 2016. № 

5(4). Р.10-13.  (Здобувачем проведено експериментальну частину роботи, пов’язану з моделюванням 

експериментальної компресії сідничного нерву, введенням піддослідним щурам розчину тестостерону, а 

також відведенням біоелектричної активності інтернейронних пулів спинного мозку, виконано аналіз і 

узагальнення результатів, їх статистичну обробку, підготовка статті  до друку); 

4. Моносинаптичні відповіді вентральних корінців спинного мозку на 

ранніх строках постденерваційної спінальної гіперрефлексії та вплив 

тестостерону / О. Г.Родинський, І. О. Гутнік, В. М. Бєлоконь, Л. В. Гузь. 

Вісник проблем біології і медицини.
1 2016. № 3(131). С.286-291. (Здобувачем 

проведено експериментальну частину роботи, пов’язану з моделюванням експериментальної компресії 

сідничного нерву, введенням піддослідним щурам розчину тестостерону, а також відведенням 

біоелектричної активності мотонейронних пулів спинного мозку, виконано аналіз і узагальнення 

результатів, їх статистичну обробку, підготовка  статті до друку); 

                                                           
1- позначені видання, включені до міжнародних наукометричних баз. 



172 
 

 
 

5. Біоелектричні характеристики активності інтернейронних пулів 

спинного мозку на ранніх етапах експериментальної компресійної нейропатії 

та вплив преднізолону / О. Г. Родинський, І. О. Гутнік, О. М. Гніненко, К. В. 

Писаревська. Запорожский медицинский журнал.
1 2016. № 3. С.87-92. (Здобувач 

провів експериментальну частину роботи, пов’язану з моделюванням експериментальної компресії 

сідничного нерву, введенням піддослідним щурам розчину преднізолону, а також відведенням 

біоелектричної активності інтернейронних пулів спинного мозку, провів аналіз і узагальнення результатів, 

провів їх статистичну обробку, підготував статтю до друку); 

6. Моносинаптичні відповіді вентральних корінців спинного мозку на 

ранніх строках постденерваційної спінальної гіперрефлексії / О. Г. 

Родинський, І. О. Гунік, О. Ю. Клименко, Т.В. Дмченко, А.І. Петренко, О.Ю. 

Кузуб. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. 2016. № 3. С.21-

30. (Здобувач провів експериментальну частину роботи, пов’язану з моделюванням експериментальної 

компресії сідничного нерву, а також відведенням біоелектричної активності мотонейронних пулів спинного 

мозку, провів аналіз і узагальнення результатів, провів їх статистичну обробку, підготував статтю до 

друку). 

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

7. Родинський О.Г., Гутнік І.О. Особливості впливу тестостерону на 

інтернейронний пул спинного мозку за умов компресійної нейропатії. 

Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм 

: матеріали VIII науково-практичної конференції. Тернопіль, 2015. С.83-84. 

(Здобувач провів експериментальну частину роботи, пов’язану з моделюванням 

експериментальної компресії сідничного нерву, введенням піддослідним щурам розчину 

тестостерону, а також відведенням біоелектричної активності інтернейронних пулів 

спинного мозку, провів аналіз і узагальнення результатів, провів їх статистичну обробку, 

підготував тези до друку). 

8. Гутнік  І.О., Островська Є.В. Електрофізіологічні особливості 

потенціалу дії дорсальної поверхні спинного мозку після денервації задньої 

кінцівки шура. Новини і перспективи медичної науки : матеріали 15 

конференції студентів та молодих учених. Дніпропетровськ, 2015. – С.52. 

(Здобувач провів експериментальну частину роботи, пов’язану з моделюванням 

експериментальної компресії сідничного нерву, а також відведенням біоелектричної 
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активності інтернейронних пулів спинного мозку, провів аналіз і узагальнення 

результатів, провів їх статистичну обробку, підготував тези до друку). 

9. Гутнік І.О., Жданов М.Д. Активність інтернейронів спинного мозку 

щура в умовах сідничної нейропатії та вплив тестостерону. Новини і 

перспективи медичної науки : матеріали 16 конференції студентів та 

молодих учених. Дніпропетровськ, 2016. С.65-66. (Здобувач провів 

експериментальну частину роботи, пов’язану з моделюванням експериментальної 

компресії сідничного нерву, введенням піддослідним щурам розчину тестостерону,  а 

також відведенням біоелектричної активності інтернейронних пулів спинного мозку, 

провів аналіз і узагальнення результатів, провів їх статистичну обробку, підготував тези 

до друку). 

10. Родинський О.Г., Гутнік І.О. Особливості біоелектричної активності 

інтернейронного пулу спинного мозку на ранніх термінах формування 

експериментальної компресійної нейропатії. Матеріали VII конгресу 

Українського товариства Нейронаук, Київ, 7 – 11 червня 2017 р.  Київ, 2017. 

С.109-110. (Здобувач провів відбір та наркотизацію тварин для гострого експерименту, 

експериментальну частину роботи, пов’язану з моделюванням експериментальної 

компресії сідничного нерву, введенням піддослідним щурам розчину тестостерону,  а 

також відведенням біоелектричної активності інтернейронних пулів спинного мозку, 

провів аналіз і узагальнення результатів, провів їх статистичну обробку, підготував тези 

до друку). 

11. Родинський О.Г., Гутнік І.О. Біоелектрична активність 

мотонейронів спинного мозку у ранні терміни після травми сідничного 

нерва. Здобутки клінічної та експериментальної медицини : матеріали 

підсумкової наук.-практ. конф. присвяченої 60-річчю ТДМУ,Тернопіль, 14 

червня 2017 р. Тернопіль, 2017. С.352-353. (Здобувач провів відбір та 

наркотизацію тварин для гострого експерименту, експериментальну частину роботи, 

пов’язану з моделюванням експериментальної компресії сідничного нерву, виконав 

відведення біоелектричної активності мотонейронних пулів спинного мозку, провів аналіз 

і узагальнення результатів, провів їх статистичну обробку, підготував тези до друку). 

 


