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PRESIDENT’S ADDRESS 

 

Ukrainian Society for Neuroscience has a pleasure of inviting you to participate in the 5th 

International Congress which will be held in Kiev, 6 - 10 June 2011. The high-quality scientific 

programme of this meeting, organized by the Society every 3 years, will include plenary lectures, 

symposia and poster sessions. This meeting is intended to provide a forum for neuroscientists working on 

molecular, structural and functional aspects of the nervous system in both animals and humans to present 

and discuss their latest findings. Since the first Congress in 1998, this meeting has attracted about 300 

participants each time.  

The 5th International Congress will be held in the capital of Ukraine, Kiev, beautiful city located 

on Dnipro River. The host of the congress and its venue will be Bogomoletz Institute of Physiology, 

which is the main Neuroscience institution in Ukraine. Bogomoletz Institute of Physiology is located in a 

beautiful part of the city on the high bank of Dnipro River, close to the heart of the city, Independence 

Square. Kiev, as a main cultural centre of Ukraine, offers all the modern amenities of a popular tourist 

city, with historical sights, golden-headed cathedrals, monuments, museums, theatres, and music, from 

classic repertoire to jazz jamborees and folk festivals. We believe that the scientific programme combined 

with this attractive location will stimulate scientific discussions, informal interactions and will provide a 

good opportunity to build fruitful collaborations. 

We look forward to welcoming you in Kiev! 

 

Oleg Krishtal 

President of the Ukrainian Society of Neuroscience 

 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА 

 

Маю честь звернутися до колег-нейрофізіологів з привітанням і запросити прийняти участь 

у роботі V Конгресу Українського товариства нейронаук, присвяченого пам’яті видатного 

українського вченого академіка П.Г. Костюка, який буде проведено 6 – 10 червня 2011 р. у місті 
Києві в Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. 

Насичена наукова програма Конгресу, що проводиться товариством кожні 3 роки, 

включатиме пленарні лекції, симпозіуми та стендові доповіді. Мета конференції забезпечити 

форум для нейрофізіологів, які працюють на молекулярному, структурному та функціональному 

рівні нервової системи тварин і людей, щоб представити і обговорити досягнення сучасної світової 
нейрофізіології; ознайомитися зі здобутками і досягненнями вітчизняних та закордонних учених; 

сформувати основні завдання і наукові напрями на найближчі роки; активізувати якісну підготовку 

молодих науковців. Наше завдання полягає в тому, щоб бути на рівні сучасної науки, підтримати її 
прогрес та зробити достойний внесок у розвиток сучасної нейрофізіології, а також використати 

здобутки світової науки на благо народу України. 

Від імені Президії Українського товариства нейронаук запрошую всіх вас до участі у роботі 
V конференції Українського товариства нейронаук, присвяченої пам'яті Платона Григоровича 

Костюка. 

 

Зі щирою повагою, 

 

Олег Кришталь 

Президент Українського товариства нейронаук 
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Організаційний комітет V конгресу Українського товариства нейронаук: 

Кришталь О.О. – голова  

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (Київ)  

Казаков В.М. – заступник голови  

Донецький національний медичний університет іь. М. Горького (Донецьк)  

Мороз В.М. – заступник голови 

Вінницький Національний Медичний Університет ім. М.І. Пирогова (Вінниця) 

Войтенко Н.В. – вчений секретар 

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (Київ) 

Члени організаційного комітету: 

Скибо Г.Г. 

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (Київ) 

Іванова С.Ю. 

Міжнародний центр молекулярної фізіології НАН України (Київ) 

Любанова О.П. 

Міжнародний центр молекулярної фізіології НАН України (Київ) 

Гайдарова О.В. 

Донецький національний медичний університет ім.. М. Горького (Донецьк) 

Павленко В.Б. 

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського (Симферополь) 

Родинський А.Г. 

Дніпропетровська державна медична академія (Дніпропетровськ) 

Чернінський А.О. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ) 

Гергалова Г. Л 

Інститут біохіміїії ім. О.В. Палладіна НАН України (Київ) 

Програмний комітет V конгресу Українського товариства нейронаук: 

Василенко Д.А. – Голова програмного комітету 

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (Київ) 

Члени Програмного комітету V конгресу Українського товариства нейронаук: 

Магура І.С. 

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (Київ) 

Веселовський М.С. 

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (Київ) 

Білан П.В. 

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (Київ) 

Корогод С.М. 

Міжнародний центр молекулярної фізіології НАН України (Дніпропетровськ) 

Івнєв Б.Б. 

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького (Донецьк) 

Йолтуховский М.В. 

Вінницький Національний Медичний Університет ім. М.І. Пирогова (Вінниця) 

Федоренко О. А. 

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (Київ) 



 4 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма :: Program 
 

 



 6 

ПОНЕДІЛОК, 6 ЧЕРВНЯ 2011 (MONDAY, JUNE 6, 2011) 

 

12.00 – 15.00 Реєстрація учасників (хол Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця) 

Registration of the participants (Conference hall lobby of Bogomoletz Institute of 

Physiology) 

15.00 – 15.15 Урочисте відкриття Конгресу: вступне слово та привітання делегатам Конгресу. 

Вручення премії ім. П.Г. Костюка. (О.О. Кришталь, президент Українського 

товариства нейронаук) 

15.15 – 15.25  Звіт про діяльність Українського товариства нейронаук за період 2008-2011 р. 

(Н.В. Войтенко, вчений секретар Українського товариства нейронаук) 

15.25 – 15.35 Звіт ревізійної комісії (С.Ю. Іванова) 

15.35 – 15.45 Обговорення доповідей 

15.45 – 16.00 Вибори нового складу Центральної Ради товариства, прийняття рішень Конгресу 

16.00 – 16.15 перерва на каву (Tea/Coffee Break) 

Історія нейронаук :: History of neuroscience 

Головуючі (Chairmen): Valerii Kazakov, Igor Magura  

16.15 – 16.35 Музичне привітання делегатам Конгресу. Олександр Богомолець (скрипка) 

16.35 – 17.00 В.Н. Казаков, вице-президент Украинского общества нейронаук (Донецкий 

национальный медицинский университет им. М.Горького, Украина) ИСТОРИЯ 

РАЗВИТИЯ НЕЙРОНАУК В УКРАИНЕ  

17.00 – 17.25 В.А. Березовський (Институт физиологии им. А.А.Богомольца НАН Украины, 

Украина) АЛЕКСАНДР БОГОМОЛЕЦ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Усні доповіді (Oral Presentations) 

17.25 – 17.35 C.М. Опанасенко (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 

Україна) ЗАСНОВНИКИ МЕМБРАНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ. ІСТОРИЧНИЙ 

ЕКСКУРС 

17.35 – 17.45 А.О. Чернінський (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 

Україна) ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ ПРАВДИЧ-НЕМІНСЬКИЙ – 

АВТОР ПЕРШОЇ В СВІТІ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМИ  

17.45 – 17.55 Л.О. Клименко (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, 

Україна) ЗНАЧЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ П. М. СЄРКОВА ДЛЯ 

РОЗВИТКУ НЕЙРОФІЗІОЛОГІЇ В УКРАЇНІ 

17.55 – 18.05 М.А. Карпенко (Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет 

ім. Григорія Сковороди, Україна) ВНЕСОК АКАДЕМІКА В. І. СКОКА В 

РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЇ 

18.05  Фуршет (Welcome Buffet) 
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ВІВТОРОК, 7 ЧЕРВНЯ 2011 (TUESDAY, JUNE 7, 2011)  

Канали і рецептори нейронної мембрани :: Channels and receptors 

Головуючі (Chairmеn): Franz Hofmann, Evgeny Grishin  

09.30 – 09.55 L.G. Magazanik (Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry, 

RAS, Russia) PECULIARITIES OF CHANNEL BLOCKING DRUGS AS TOOLS 

FOR THE INFLUENCE ON GLUTAMATERGIC SYNAPTIC TRANSMISSION  

09.55– 10.20 F. Hofmann (TUM, Germany) REGULATION OF L-TYPE CALCIUM CHANNELS 

BY PHOSPHORYLATION IN VIVO 

10.20 – 10.45 D.B. Tikhonov (Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry, RAS, 

Russia) INTERACTION OF LIGANDS WITH ION CHANNELS: MOLEVULAR 

MECHANISMS AND THERAPEUTIC PERSPECTIVES 
 

10.45 – 11.10 E.V. Grishin (Shemyakin-Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, RAS, 

Russia) NEURONAL RECEPTORS ARE TARGETS FOR PEPTIDE COMPONENTS 

FROM NATURAL VENOMS  

11.10 - 11.30 перерва на каву (Tea/Coffee Break) 

11.30 – 11.55 Yu.N. Utkin (Shemyakin-Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, RAS, Russia) 

ANIMAL NEUROTOXINS IN THE STUDY OF ACETYLCHOLINE RECEPTORS 

11.55 – 12.20 N.I. Kononenko (Bogomoletz Institute of Physiology, Ukraine) SEARCHING OF THE 

MEMBRANE TARGET FOR A MAMMALIAN CIRCADIAN CLOCK 

RESPONSIBLE FOR CIRCADIAN MODULATION OF FIRING RATE 
 

12.20 – 12.45 M. A. Ostrovsky (Emanuel Institute of Biochemical Physics, RAS, Russia) 

MOLECULAR PHYSIOLOGY OF VISION: KEY STEPS OF RHODOPSIN 

PHOTOLYSIS 

12.45 – 13.10 I.S. Magura (Bogomoletz Institute of Physiology, Ukraine) POTASSIUM CHANNELS 

AND NEURONAL SIGNALING ACTIVITY 

Усні доповіді (Oral Presentations) 

13.10 – 13.20 I.V. Melnick (Bogomoletz Institute of Physiology, Ukraine) ION MECHANISMS OF 

INTRINSIC FIRING BEHAVIOURS IN RAT SUBSTANTIA GELATINOSA 

NEURONS  

13.20 – 13.30 M. Kravchenko (University of Saarland, Germany) KNOCKING-OUT OF TRPC4 

PROTEIN LEADS TO INCREASED ACTIVITY OF K
+
 CHANNELS IN NEURONS 

OF THE MURINE LATERAL SEPTUM  

13.30 – 13.40 О.А. Рогачевская (Институт биофизики клетки РАН, Россия) МЕЖКЛЕТОЧНЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ ВО ВКУСОВОЙ ПОЧКЕ: АТФ И АЦЕТИЛХОЛИН КАК 

ПЕРВИЧНЫЕ МЕДИАТОРЫ  

13.45 – 15.00 Ланчеон SfN (Luncheon SfN) 

та стендові доповіді (Poster Session) 
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Нейрофізіологічні основи контролю поведінки :: 

Neurophysiological basis of the control of behavior 

Головуючi (Chairmen): Pavel Balaban, Dmitrii Rusakov 

15.00 – 15.25 P.M Balaban. (Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology, RAS, 

Russia) NITRIC OXIDE IS NECESSARY FOR BOTH ERASURE AND 

CONSOLIDATION OF MEMORY  

15.25 – 15.50 D. Burdakov (University of Cambridge, UK) REGULATION OF OREXIN NEURONS 

15.50 – 16.15 D. Rusakov (University College London, UCL Institute of Neurology, UK) ACTIVITY-

DEPENDENT CONTROL OF PRESYNAPTIC Ca2+  

Усні доповіді (Oral Presentations) 

16.15 – 16.25 Н.А. Прокопенко (Институт геронтологии НАМН Украины, Украина)  

К ВОПРОСУ О НЕЙРОПСИХОЛОГИИ ТЕМПЕРАМЕНТА  

16.25 – 16.35 А.А. Вислий (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, 

Україна) МОДУЛЯЦІЯ ІМПУЛЬСНОЇ АКТИВНОСТІ ГІПОТАЛАМІЧНИХ 

НЕЙРОНІВ ТА ЗМІНИ КОМПОНЕНТІВ ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ПІД 

ВПЛИВОМ КОРОТКОЧАСНОЇ ГІПЕРГЛІКЕМІЇ  

16.35 – 16.45 В.А. Шептицкий (Институт физиологии и санокреатологии АН Молдовы, 

Молдова) ВЛИЯНИЕ АЛЬФА-МЕЛАНОЦИТСТИМУЛИРУЮЩЕГО ГОРМОНА 

НА ВЫРАБОТКУ ОБОРОНИТЕЛЬНОГО УСЛОВНОГО РЕФЛЕКСА У БЕЛЫХ 

КРЫС ПРИ СТРЕССЕ  

16.45 – 16.55 И.Г. Зима (Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, 

Украина) ДИНАМИКА ЭЭГ ЧЕЛОВЕКА КАК ОТРАЖЕНИЕ ГЕДОНИЧНОСТИ 

ВОСПРИЯТИЯ ЗАПАХОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ ВНИМАНИЯ  

16.55 – 17.05 С.А. Крижановський (Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Україна) ВІДОБРАЖЕННЯ МНЕМОНІЧНИХ СТРАТЕГІЙ В 

ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМІ ЛЮДИНИ  

17.30 Пішохідна екскурсія центром Києва   

(Kyiv City Center Walking Tour) 
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СЕРЕДА , 8 ЧЕРВНЯ 2011 (WEDNESDAY, JUNE 8, 2011) 

Структурні і функціональні основи системної мозкової діяльності :: 
Structural and functional bases of systemic brain activity 

Головуючi (Chairmеn): Mikhail Ugrumov, Aleksandr Kostyukov 

09.30 – 09.55 M.V. Ugrumov (Institute of Developmental Biology, RAS, Russia) MODELING OF 

PRESYMPTOMATIC AND SYMPTOMATIC STAGES OF PARKINSONISM IN 

MICE: MECHANISMS OF NEUROPLASTICITY  

09.55 – 10.20 А.А. Шандра (Одесский национальный медичний университет, Украина) 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ХРОНИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ 

10.20 – 10.45 A.I. Kostyukov (Bogomoletz Institute of Physiology, Ukraine) MODERN 

APPROACHES FOR STUDUYING NATURALLY EVOKED SYNAPTIC 

PROCESSES IN SPINAL MOTONEURONS 

10.45 – 11.10 В.Н. Казаков (Донецкий национальный медицинский университет 

им. М. Горького, Украина) НОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

МЕХАНИЗМАХ ПОДДЕРЖАНИЯ КОНСТАНТ ГОМЕОСТАЗА 

11.10 – 11.30 перерва на каву (Tea/Coffee Break) 

11.30 – 11.55 Л.В. Натрус (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького, 

Україна) ІНТЕГРАТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ НЕЙРОНІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 

ЦЕНТРАЛЬНУ РЕГУЛЯЦІЮ ГОМЕОСТАЗУ  

Усні доповіді (Oral Presentations) 

11.55 – 12.05 Т.І Панова (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, 

Україна) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДА КВАНТОВО-ХІМІЧНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ МОЛЕКУЛАМИ ДЛЯ ОЦІНКИ 

ВІРОГІДНОСТІ ЛІГАНД-РЕЦЕПТОРНОГО КОМПЛЕКСУВАННЯ  

12.05 – 12.15 O.V. Gaydarova (Gorkii Donetsk national medical university, Ukraine) INFLUENCE 

OF VASOPRESSIN ON IMPULSIVE ACTIVITY OF HYPOTHALAMIC NEURONS 

12.15 – 12.25 Т.П. Тананакіна (Луганський державний медичний університет, Україна) 

ЧАСТОТНО-ЧАСОВІ ПАРАМЕТРИ КОЛИВАНЬ СПЕКТРІВ ПОТУЖНОСТІ 
ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМИ, КАРДІОІНТЕВАЛОГРАМИ ТА 

ПЕРІОДОГРАМИ ДИХАННЯ 

12.25 – 12.35 О.О. Залата (Крымский государственный медицинский университет 

им. С. И. Георгиевского, Україна) СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 

НЕЙРОТРОПНОСТИ СЛЕДОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОРГАНИЗМЕ ДЕТЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ УКРАИНЫ 

12.35 – 13.45 О.З. Іванченко (Запорожский государственный медицинский университет, 

Украина) ДИНАМИКА Н-РЕФЛЕКСА КАМБАЛОВИДНОЙ МЫШЦЫ 

ЧЕЛОВЕКА В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ КОНТРАЛАТЕРАЛЬНЫМ 

ПРОИЗВОЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЯМ. 

13.45 – 13.55 В.І. Кравченко (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Україна) СТАТЕВІ ВІДМІННОСТІ МОЗКОВОЇ НЕЙРОДИНАМІКИ ПРИ 

ПЕРЕГЛЯДІ ЕМОЦІОГЕННИХ ЗОБРАЖЕНЬ  

13.55 – 15.00 Обід та стендові доповіді (Lunch and Poster Session) 
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15.00 – 15.10 Н.О. Желамська (Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 

Україна) ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ МОЗКУ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ СИЛИ НЕРВОВИХ ПРОЦЕСІВ  

15.10 – 15.20 О.З. Мельнікова (Запорізький державний медичний університет, Україна) ЗМІНИ 

ПОТУЖНОСТІ СУМАРНОЇ ФОНОВОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ 
ГІПОКАМПА І ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ ЩУРІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ 
ГІДАЗЕПАМУ І ПІРАЦЕТАМУ НА ТЛІ ДОВГОТРИВАЛОГО СТРЕСУ 

15.20 – 15.30 Н.Б. Філімонова (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

ДИНАМІКА АЛЬФА- ТА ТЕТА-РИТМІВ ПРИ ТЕСТУВАННІ ВЕРБАЛЬНОЇ 
ОПЕРАТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ НА ОСНОВІ ДИСКРЕТНОГО ВЕЙВЛЕТ-

ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕЕГ З ВИКОРИСТАННЯМ БАЗИСНИХ ФУНКЦІЙ 

КРАВЧУКА 

Синаптична передача в ЦНС :: Synaptic transmission in the CNS 

Головуючi (Chairmen): Nikolai Veselovskii, Еlena Lukyanetz 

15.30 – 15.55 N.S. Veselovskii (Bogomoletz Institute of Physiology, Ukraine) MULTIQUANTAL 

NEUROTRANSMITTER RELEASE AND INTRACELLULAR CALCIUM  

15.55 – 16.10 M.V. Storozhuk (Bogomoletz Institute of Physiology, Ukraine) PLASTICITY AND 

MODULATION OF GABA-ERGIC SYNAPTIC TRANSMISSION  

16.10 – 16.35 Р.V. Belan (Bogomoletz Institute of Physiology, Ukraine) FRET-BASED STUDIES OF 

HIPPOCALCIN SIGNALLING MECHANISMS IN THE DENDRITES OF 

HIPPOCAMPAL NEURONS.  

Усні доповіді (Oral Presentations) 

16.35 – 16.45 В.П. Ляшенко (Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара, 

Україна) ВПЛИВ МОДУЛЯТОРІВ СИНАПТИЧНОЇ ПЕРЕДАЧІ НА СТРЕС-

ІНДУКОВАНІ ЗМІНИ СУМАРНОЇ ФОНОВОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ 
ЕРГОТРОПНОЇ ЗОНИ ГІПОТАЛАМУСУ ТА ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ СЕРЦЕВОГО 

РИТМУ ЩУРІВ  

Кальцієва сігналізація в нейронах :: Neuronal calcium signalling 

16.45 – 17.10 E.A. Lukyanetz (Bogomoletz Institute of Physiology, Ukraine) ROLE OF CALCIUM 

IONS IN THE BRAIN DESEASES  

17.10 – 17.35 S.M. Marchenko (Bogomoletz Institute of Physiology, Ukraine) REGULATION OF 

NEURONAL INOSITOL 1,4,5-TRISPHOSPHATE RECEPTORS/Ca2+-RELEASE 

CHANNELS  

Усні доповіді (Oral Presentations) 

17.35 – 17.45 E.E Saftenku (Bogomoletz Institute of Physiology, Ukraine) IMPLICATIONS OF 

COOPERATIVE Ca
2+

 BINDING TO CALRETININ FOR CALCIUM SIGNALING IN 

PRESYNAPTIC BOUTONS AND DENDRITES  
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Нейрон-гліальна взаємодія :: Neuronal-glial networking 

Усні доповіді (Oral Presentations) 

17.45 – 17.55 Ю.Б. Чайковський (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, 

Україна) НЕЙРОН-ГЛІАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ У СПИННОМУ МОЗКУ В 

УМОВАХ МІКРОМЕРКУРІАЛІЗМУ, ДЕМІЄЛІНІЗАЦІЇ ТА ПЛАСТИКИ НЕРВА  

17.55 – 18.05 A.Ja. Baciu (Shevchenko Pridnestrovskii State University, Moldova) INDICES OF 

PLASTICITY IN THE NEURON-NEUROGLIA SYSTEM OF THE MOTOR 

RESPIRATORY CENTER AND SENSORIMOTOR CORTEX AFTER REPETITIVE 

UNDERWATER DIVING ON THE BACKGROUND OF ADAPTATION TO 

HYPOXIA  

18.30 – 22.00 Молодіжна дискотека (PhD party) 

19.00 – 22.00 Банкет (Gala Dinner) 
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ЧЕТВЕР, 9 ЧЕРВНЯ 2011 (THURSDAY, JUNE 9, 2011) 

Молекулярні аспекти синаптогенезу і синаптичної пластичності ::  
Molecular aspects of synaptogenesis and synaptic plasticity 

Головуючi (Chairmen): Evgeni Ponimaskin, Galina Skibo 

09.30 – 09.55 E. Ponimaskin (Medical School Hanover, Germany) DEVELOPMENT-DEPENDENT 

REGULATION OF SYNAPTOGENESIS AND SYNAPTIC PLASTICITY VIA  

5-HT7/G12 SIGNALING  

09.55– 10.20 S. Sigrist (Institute for Biology/Genetics, Free University Berlin., Germany) STED 

MICROSCOPY TO STUDY MACROMOLECULAR ARCHITECTURES AT 

SYNAPSES  

10.20 – 10.40 G.G. Skibo (Bogomoletz Institute of Physiology, Ukraine) 3D ELECTRON 

MICROSCOPY TO ANALYZE THE STRUCTURAL PLASTICITY OF 

EXCITATORY AND INHIBITORY SYNAPSES IN THE HIPPOCAMPUS INDUCED 

BY SYNAPTIC ACTIVITY  

10.40 – 10.50 N.V. Voitenko (Bogomoletz Institute of Physiology, Ukraine) AMPA RECEPTOR 

TRAFFICKING UNDER PERSISTENT PAIN  

Усні доповіді (Oral Presentations) 

10.50 – 11.00 Л.Н. Гринкевич (Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН, Россия) РОЛЬ 

ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ РЕГУЛЯТОРНЫХ СИСТЕМ В ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ 

МЕХАНИЗМАХ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ 

11.00 – 11.10 O.M. Tsupykov (Bogomoletz Institute of Physiology, Ukraine) INTEGRATION OF 

GRAFTED NEURAL PROGENITOR CELLS IN A HOST HIPPOCAMPAL 

CIRCUITRY AFTER ISCHEMIC INJURY 

11.10 – 11.20 V.S. Nedzvetskii (Gonchar Dnepropetrovsk National University, Ukraine) 

MELATONIN REVERSES MEMORY AND LEARNING DEFICITS INDUCED BY 

THINNER EXPOSURE  

11.10 – 11.30 перерва на каву (Tea/Coffee Break) 

Патофізіологічні аспекти функціонування мозку :: 

Pathophysiological aspects of brain functions 

Головуючи (Chairmen): Dietmar Schmitz, Juergen Hescheler 

11.30 – 11.55 P. Andjus (University of Belgrade, Serbia) AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS 

IN THE BRAIN OF THE MSOD1 G93A RAT MODEL  

11.55 – 12.20 D. Schmitz (Charité Universitätsmedizin, Germany) ROLE FOR PLASTICITY-

RELATED GENE PRG-1 IN SYNAPTIC TRANSMISSION AND EPILEPSY  

12.20 – 12.45 J. Hescheler (University of Cologne, Germany) PLURIPOTENT STEM CELLS FOR 

CARDIOVASCULAR RESEARCH  

12.45 – 13.10 L. Radenovic (University of Belgrade, Serbia) NEUROPROTECTION IN 

EXPERIMENTAL CEREBRAL ISCHEMIA  

13.10 – 13.35 G.А Ushakova (Dnepropetrovsk State University, Ukraine) BEHAVIORAL 

CHANGES AND DISTRIBUTION OF NEUROSPECIFIC PROTEINS IN RATS 

SUFFERING FROM HEPATIC ENCEPHALOPATHY 

14.30 – 20.30 Екскурсія на теплоході (Sightseeing in Kiev, River Boat Trip) 
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ПЯТНИЦЯ, 10 ЧЕРВНЯ 2011 (FRIDAY, JUNE 10, 2011) 

Нейрофізіологія болю :: Neurophysiology of pain 

Головуючi (Chairmen): Merab Tsagareli, Sergey Korogod 

09.30 – 09.55 Ю.П. Лиманский (Институт физиологии им. А.А.Богомольца НАН Украины, 

Украина) ФИЗИОЛОГИЯ БОЛИ  

09.55 – 10.20 M. Tsagareli (Life Science Research Center, Georgia) BEHAVIORAL TESTING OF 

THERMOSENSITIVE TRANSIENT RECEPTOR POTENTIAL CHANNEL 

AGONISTS ON TOUCH, TEMPERATURE, AND PAIN SENSATION  

10.20 – 10.45 O.A. Krishtal (Bogomoletz Institute of Physiology, Ukraine) DYNORPHINS MAKE 

PORES IN THE NEURONAL MEMBRANE  

Патофізіологічні аспекти функціонування мозку :: Pathophysiological aspects of brain functions 

Усні доповіді (Oral Presentation) 

10.45 – 10.55 А.Г. Резников (Институт эндокринологии и обмена веществ 

им. В. П. Комиссаренко НАМН Украины, Украина) РОЛЬ КАЛЬЦИЕВОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ НЕЙРОЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ В 

РАННЕМ ОНТОГЕНЕЗЕ  

10.55 – 11.05 М.А. Сапон (Институт нейрохирургии им. А.П. Ромоданова НАМН Украины, 

Украина) НЕЙРОПАТИЧЕСКИЙ И НЕЙРОГЕННЫЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ ПРИ 

ТРАВМАТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ НЕРВОВ КОНЕЧНОСТЕЙ 

11.05 – 11.15 С.И. Шрам (Институт молекулярной генетики РАН, Россия) ГЛИПРОЛИНЫ – 

НОВАЯ ГРУППА ПЕПТИДНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ, ОБЛАДАЮЩИХ 

НЕЙРОТРОПНЫМ ДЕЙСТВИЕМ  

11.10 – 11.30 перерва на каву (Tea/Coffee Break) 

11.30 – 11.40 В.Н. Ельський (Донецкий национальный медицинский университет 

им. М. Горького, Украина) СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ПРОСТАГЛАНДИНОВОЙ 

РЕГУЛЯЦИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ 

11.40 – 11.50 С.Б. Геращенко (Івано-Франківський національний медичний університет, 

Україна) ПОРУШЕННЯ АКСОННОГО ТРАНСПОРТУ ПРИ ПЕРИФЕРІЙНИХ 

НЕЙРОПАТІЯХ, ВИКЛИКАНИХ АНТИБЛАСТОМНИМИ 

ХІМІОПРЕПАРАТАМИ РІЗНИХ ГРУП  

11.50 –12.00 Р.М. Радык (Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака 

НАМН Украины, Украина) ВЛИЯНИЕ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ 

КЛЕТОК НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ И 

КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ОСТРОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА ПРИ РАЗНЫХ ПУТЯХ ВВЕДЕНИЯ КЛЕТОЧНОГО МАТЕРИАЛА  

12.00 – 12.10 С.Г. Коломійчук (Інститут очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П. Філатова 

НАМН України, Україна) РЕГУЛЯЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У 

ТКАНИНАХ ЗОРОВОГО АНАЛІЗАТОРА КРОЛІВ ВІТАМІНОМ Е ТА ЙОГО 

КОРОТКОЛАНЦЮГОВИМ АНАЛОГОМ В УМОВАХ СВІТЛОВОГО ВПЛИВУ  

12.10 – 12.20 М. Orlovsky (Bogomoletz Institute of Physiology, Ukraine) TIME PATTERN OF 

EXPRESSION OF mRNA OF HIPPOCAMPAL CORTICOID RECEPTORS 

FOLLOWING CHRONIC RESTRAIN STRESS  
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Теоретичні і комп’ютерні методи в нейробіології :: 
Theoretical and computational neuroscience 

12.20 – 12.45 С.М. Корогод (Міжнародний центр молекулярної фізіології НАН України, 

Україна) АКТИВНІ ДЕНДРИТИ ЯК ФОРМУВАЧІ НЕЙРОННИХ КОДІВ НА 

КЛІТИННОМУ РІВНІ  

Усні доповіді (Oral Presentations) 

12.45 – 12.55 О.Ю. Майоров (Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна) 

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЙРОДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ МОЗКУ МЕТОДАМИ 

БАГАТОРОЗМІРНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ І ДЕТЕРМІНІСТСЬКОГО 

ХАОСУ ПО ЕЕГ-СИГНАЛАМ  

12.55 – 13.05 І.Б. Кулагіна (Міжнародний центр молекулярної фізіології НАН України, Україна) 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ГЕОМЕТРІЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

НОРМАЛЬНИХ ТА ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ МОТОНЕЙРОНІВ  

13.05 – 13.15 С.О. Кочубей (Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, 

Україна) ВПЛИВ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗОВНІШНЬОГО 

СИНАПТИЧНОГО ЗБУДЖЕННЯ НА СИНХРОНІЗАЦІЮ КОЛИВАНЬ У 

МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕЙРОНІВ ГІПОКАМПУ: МОДЕЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  

13.15 – 13.25 А.О Чернінський (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Україна) ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ 

ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЧНОЇ ТОМОГРАФІЇ  

 

13.30 Закриття Конгресу, вручення призу за кращу стендову доповідь 

 Closing ceremony, Best Poster Award Presentation 
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СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ: ВІВТОРОК , 7 ЧЕРВНЯ 2011  

POSTER SESSION: TUESDAY, JUNE 7, 2011 

Канали і рецептори нейронної мембрани :: Channels and receptors 

1. Богданова Н.А, Долгая Е.В., Магура И.С. ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ КАЛИЕВЫХ 
КАНАЛОВ (Институт физиологии им. А.А. Богомольца НАН Украины, Украина)  

2. Бута А.З.
1
, Максимюк О.П.

1
, Сукач В.А.

2
, Ковальський Д.Б.

3
, Вовк М.В.

2
, Кришталь О.О.

1  

НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНІ АНТАГОНІСТИ ASICS: ОСНОВА НЕЙРОПРОТЕКТОРНИХ 
ПРЕПАРАТІВ (

1 Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, 
2 Інститут 

органічної хімії НАН України, 
3 Інститут молекулярної біології і генетики НАН 

України,Україна) 

3. Гергалова Г.Л., Лихмус О.Ю., Скок М.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ А7 НІКОТИНОВИХ 
АЦЕТИЛХОЛІНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ НА РОЗВИТОК АПОПТОЗУ (Інститут біохімії НАН 
України, Україна) 

4. Кузнецов К.І., Маслов В.Ю., Федулова С.А., Веселовський М.С. ЧАСТОТНА АДАПТАЦІЯ 
ТОНІЧНОЇ ІМПУЛЬСАЦІЇ В ГАНГЛІОЗНИХ КЛІТИНАХ СІТКІВКИ ОКА ЩУРА 
(Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Україна) 

5. Nosal O.V., Lyubanova O.P., Shuba Y.M. COMPLEX MODULATION OF CAV3.1 T-TYPE 
CALCIUM CHANNELS BY NICKEL (International Center of Molecular Physiology NASU, 
Ukraine) 

6. Раваева М.Ю., Чуян Е.Н., Гамма Т.В., Коренюк И.И. ВЛИЯНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ КРАЙНЕ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ НА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ НЕЙРОНОВ (Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского,Україна) 

7. Романов Р.А., Быстрова М.Ф., Рогачевская О.А., Колесников С.С. ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
TRPM5 ВО ВКУСОВЫХ КЛЕТКАХ II ТИПА (Институт биофизики клетки РАН, Россия)  

8. Телька М.В., Рихальський О.В., Пурнинь О.Е., Веселовський М.С. 
ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СИМПАТИЧНИХ НЕЙРОНІВ ПЕРВИННОЇ 
КУЛЬТУРИ ВЕРХНЬОГО ШИЙНОГО ГАНГЛІЯ ЩУРА (Інститут фізіології 
ім. О. О. Богомольця НАН України, Україна) 

9. Федоренко О.А., Марченко С.М. ВЛАСТИВОСТІ КАТІОННИХ КАНАЛІВ ВЕЛИКОЇ 
ПРОВІДНОСТІ В ЯДЕРНІЙ ОБОЛОНЦІ НЕЙРОНІВ (Інститут фізіології 
ім. О. О. Богомольця НАН України, Україна) 

10. Яворский В.А., Богданова Н.А., Погорелая Н.Х., Магура И.С., Лукъянец Е.А. КАЛИЕВЫЕ 
ТОКИ В КЛЕТКАХ ФЕОХРОМOЦИТОМЫ КРЫСЫ PC12 В УСЛОВИЯХ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ (Институт физиологии им. А.А. Богомольца НАН 
Украины, Украина) 

11. Boldyryev O.
1,2

, Batyuk M.
1
, Gulak K 

1
, Shuba Y.

1,2 
DIFFERENTIAL EXPRESSION OF 3 T-

TYPE ALPHA1-SUBUNITS IN THALAMUS AND SOMATOSENSORY CORTEX OF 
WAG/RIJ RAT ABSENCE EPILEPSY MODEL (

1
International Center of Molecular Physiology, 

Ukraine; 
2
Bogomoletz Institute of Physiology, Kyiv, Ukraine 

12. Maximyuk O., Khmyz V., Yakovleva T., Nyberg F., Dyachok O., Bakalkin G., Krishtal O. 
DYNORPHINES DESTABILIZE THE PLASMA MEMBRANE IN LOW MICROMOLAR 
CONCENTRATIONS (Bogomoletz Institute of Physiology, Ukraine) 

13. Yatsenko N.M., Grebenyuk S.E., Krishtal O.A. MODULATION OF NMDA RECEPTORS BY 
SIMPLE PHENOLS (Bogomoletz Institute of Physiology, Kiev, Ukraine) 
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Нейрофізіологічні основи контролю поведінки ::  

Neurophysiological basis of the control of behavior 

 

14. Алиева Т.А., Эйсмонт Е.В., Павленко В.Б. ОТРАЖЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 

ПЕРЕЖИВАНИЙ В ПАТТЕРНЕ ЭЭГ У ДЕТЕЙ 10-11 ЛЕТ (Таврический национальный 

университет им. В.И.Вернадского, Україна) 

15. Глебов А.М., Якобсон Е.А. ВЛИЯНИЕ ТРАНЗИТОРНОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО 

КРОВООБРАЩЕНИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ КРЫС В ОТКРЫТОМ ПОЛЕ (Луганский 

государственный медицинский университет, Украина) 
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LECTURES :: ЛЕКЦІЇ 

AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS IN THE BRAIN OF THE MUTANT-HSOD1 

G93A RAT MODEL 

Andjus P. R. 

Faculty of Biology, University of Belgrade, Belgrade, Serbia  

pandjus@bio.bg.ac.rs 

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is still a fatal neurological disorder affecting upper and lower 
motoneurons. The two types, sporadic and familial differ in the aetiopathogenesis but have a similar 
neuropathology based on oxidative stress leading to excitotoxicity. We will review our studies aiming to 
identify biomarkers in the ALS brain that are not just confined to motor nuclei as initially suggested. 
Employing MRI on the brain of the transgenic hSOD1 G93A ALS rat model degenerative foci and dilated 
ventricles were imaged. Immunocytochemistry with laser scanning confocal microscopy revealed reactive 
astroglia and activated microglia/macrophages with neuron-glia interactions in the brainstem-midbrain 
region. MRI studies with Gd-DTPA revealed a compromised blood brain barrier (BBB) as a possible passage 
for immune cells. Indeed, anti- CD4 or CD8 antibodies cross-linked with ultra small magnetic particles of 
iron oxide (MACS®) used for MRI in vivo demonstrated the infiltration of lymphocytes (T cells) in lesioned 
brain regions. In relation to the astrogliosis revealed near dilated lateral ventricles and BBB compromise it 
was of interest also to check the expression of glial aquaporins in the ALS model. In fact, a more abundant 
expression of aquaporin 4 (AQP4) in the brainstem and cerebral cortex of ALS rats was revealed. 
Immunogold EM studies also revealed a supramolecular change in the distribution of AQP4 in astrocytic 
endfeet ensheathing blood vessels. A reverse expression was also observed for astrocytic AQP4 vs the Kir 
4.1 channel – the two proteins known to form aggregates. Preliminary electrophysiological data on isolated 
ALS astrocytes in culture showed a different behavior of the Kir current as compared to the wild type. Thus, 
a possible inflamamtory hot-spot in ALS brain was revealed at the BBB with particular subcellular glial 
modifications allowing for the openning of the barrier to further infiltration of immune cells and factors.  

Keywords: ALS, BBB, glia, inflammation, aquaporin, Kir, MRI 

NITRIC OXIDE IS NECESSARY FOR BOTH ERASURE AND CONSOLIDATION  

OF MEMORY  

Balaban P.M. 

Inst. Higher Nervous Activity and Neurophysiology RAS 

balaban@ihna.msk.ru 

One of the ways of nitric oxide (NO) influence on neuronal activity is S-nitrosylation, the covalent 
attachment of NO group to the thiol side chain of cysteine, changes function of existing proteins, inhibiting 
their normal role in physiological functions, including memory. Influence of NO via guanylyl cyclase (GC) 
activates intracellular signaling cascades and triggers increased synthesis of proteins. In our experiments in 
terrestrial snail Helix we tested the idea that NO is involved in erasure of memory during relearning. Three 
groups of snails were trained to remember the context in which they were shocked. Group #3 was each day 
injected with NO-synthase inhibitor N-omega-nitro-L-arginin (L-NNA), and showed no learning. Groups #1 
and 2 were sham-injected and showed excellent memory for the context in which they were shocked. Then 
Group # 2 was injected (before each session) with L-NNA, and both groups (#1 and 2) were learned for three 
days to percept the context in which they were shocked as a positive one by feeding them only in this context. 
All groups demonstrated normal feeding in previously noxious context. Testing of context memory revealed 
that the control group (#1) relearned perfectly well, while the group #2 (L-NNA injected) still demonstrated 
selective aversive context memory. Results suggest that inhibition of NO synthesis during relearning may 
inhibit erasure of old memory and prevent new memory formation. In the next series of experiments we 
investigated influence of the protein synthesis blocker anisomycin (AN) on contextual memory in the snail. 
Prior to the training session, the behavioral responses in two contexts were similar. One day after a session of 
electric shocks in one context only, the context conditioning was observed as the significant difference of 
behavioral response amplitudes in two contexts. On the day following testing of context learning, a session of 
“reminding” was performed, before which the snails were injected with L-NNA, L-NNA+AN or AN only. 
Next day testing of long-term context memory has shown that AN and L-NNA injections impaired the context 
conditioning, while under injection of L-NNA+anisomycin no impairment of the long-term context memory 
was observed. It suggests that without the NO memory is not erased. 

Keywords: Nitric oxide, memory 
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FRET BASED STUDIES OF HIPPOCALCIN SIGNALLING MECHANISMS  

IN DENDRITES OF HIPPOCAMPAL NEURONS 

Dovgan A.V. 
1
, Kononenko N.I. 

1
, Cherkas V.P. 

1
, Tsugorka T.M. 

1
, Haynes L.P. 

2
,  

Burgoyne R.D. 
2
, Belan P.V. 

1
 

1
 Bogomoletz Institute of Physiology, Kyiv, Ukraine, 

2
 University of Liverpool, Liverpool, United Kingdom 

pasha@biph.kiev.ua 

We have previously shown that hippocalcin, a Ca2+-binding protein, which is a key mediator of 
many cellular functions, may decode neuronal activity into Ca2+-dependent hippocalcin translocation from a 
cytosol to plasma membrane in dendrites of hippocampal neurons. Producing uniform long-lasting [Ca2+]i 
elevations in a dendritic segment, we have shown that hippocalcin translocation was significantly different in 
neighbouring sites having equal patterns of [Ca2+]i changes. These results indicate that [Ca2+]i is not the only 
determinant of hippocalcin translocation and suggest higher hippocalcin affinity for translocation sites. In 
order to validate this hypothesis we have developed original FRET based approach to quantitatively, 
separately and simultaneously measure cytosolic and plasma membrane hippocalcin concentration in 
dendritic segments of single living hippocampal neurons. Based on this approach we have found that 
hippocalcin concentration in the plasma membrane can be increased many times during long-lasting [Ca2+]i  
elevation and that an inner leaflet of neuronal plasma membrane reveals locally different affinity for 
hippocalcin forming in this way permanent micrometer sized sites of hippocalcin specific Ca2+-dependent 
signalling in dendritic membranes of hippocampal neurons 

Keywords: signal transduction, Ca2+ sensor proteins, FRET, hippocampus 

GENETICALLY ENCODED CL-SENSOR AS A TOOL FOR MONITORING OF CL 

DEPENDENT PROCESSES IN SMALL NEURONAL COMPARTMENTS 

Bregestovski P. 
1
 , Waseem T. 

1,3
, Mukhtarov M. 

1
, Buldakova S. 

1
, Medina 

1
 

1
INSERM, 

2
Institut de Neurobiologie de la Méditerranée (INMED),  

3
Institute of Biophysics and Cell Engineering National Academy of Sciences, Minsk, Belarus. 

piotr.bregestovski@univmed.fr 

Chloride (Cl) is important physiological anion, which participates in a variety of physiological 
functions. For non-invasive monitoring of Cl dynamics, i.e. without perturbation of cell functioning, it is 
necessary to develope sensitive Cl probes allowing the quantitative estimation of intracellular Cl 
concentration ([Cl-]i). Among different tools proposed for the monitoring of [Cl-]i, the genetically encoded 
Cl-sensitive indicators are most promising. Recently, we desighed a ratiometric CFP-YFP based construct, 
termed “Cl-Sensor”, with a relatively high sensitivity to Cl (Markova et al., 2008). Then, we have developed 
conditions for the efficient expression of Cl-Sensor in neurons that allows its utilization for estimating the 
[Cl-]i distribution in small neuronal compartments such as dendritic spines (Waseem et al., 2009). Using Cl-
Sensor we mapped non-invasively the distribution of [Cl-]i in different compartments of cultured spinal and 
hippocampal neurons (7-8 DIV). For both neuron types, the highest [Cl-]i values were observed in the soma 
and in the dendritic branches located in a close proximity to the soma. Towards distal dendrites, a tendency 
of lowering of [Cl-]i was observed. These results demonstrate that Cl-Sensor enables monitoring non-
invasively the [Cl-]i distribution in different types of neurons with variable morphology. This probe can be 
easily detected in miniature parts of neuronal branches that proves it as an effective tool for the quantitative 
estimation of [Cl-]i in various cellular compartments. 

Keywords: intracellular chloride; cell culture; genetically encoded probes; chloride monitoring 

REGULATION OF OREXIN NEURONS 

Burdakov D. 

University of Cambridge, UK 

dib22@cam.ac.uk 

In mammals, alertness and foraging are linked to the light-dark cycle and body energy levels. This 
link is crucially dependent on the novel peptide transmitters orexins/hypocretins. The cells that make orexin 
(orexin neurons) are located in the hypothalamus, but project widely all over the brain, and are thus thought 
to orchestrate global brain activity. The firing of orexin neurons encodes the overall internal (body energy 
levels) and external (time of day) environment. In turn, orexins modulate arousal and appetite by innervating 
and electrically exciting wake and appetite-promoting neurons. Electrical signaling in orexin circuits thereby 
couples arousal to the environment and synchronizes foraging with states of high alertness. This talk will 
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discuss recent data on the regulation of electrical activity of orexin cells by nutrients, and on probing orexin 
network activity using the recently developed optogenetic methods. 

Keywords: hypothalamus, optogenetics, firing, glucose, sleep, appetite, reward, mouse, orexin, 
hypocretin  

PLASTICITY AND MODULATION OF GABA-ERGIC SYNAPTIC TRANSMISSION 

Ivanova S.Y, Storozhuk M.V  

A.A. Bogomoletz Institute of Physiology, International Center of Molecular Physiology, Kiev, Ukraine 

maksim@biph.kiev.ua 

We’ll present a brief overview of our already published results regarding short-term and homeostatic 
plasticity of GABA-ergic synaptic transmission and focus on our recent results: homeostatic changes of 
short-term plasticity of GABA-ergic synaptic transmission; rapid modulation of GABA-ergic transmission 
by thyroxine.  

Keywords: GABAergic, hippocampal neurons, thyroxine, synaptic plasticity 

NEURONAL RECEPTORS ARE TARGETS FOR PEPTIDE COMPONENTS FROM 

NATURAL VENOMS 

Grishin E.V. 

Shemyakin-Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, RAS, Moscow, Russia 

grev@mx.ibch.ru 

A lot of living organisms produces diverse venoms containing various compounds. Most natural 
venoms are complex mixtures of many components with diverse pharmacological and chemical properties. 
Many of the venom components specifically act on targets in the nervous system such as ion channels, both 
voltage- and ligand-gated. Surprising molecular diversity of natural venoms is substantially formed by 
polypeptide components. Certain natural venoms are considered as peculiar naturally edited combinatorial 
libraries of polypeptide molecule. Such polypeptides can discriminate between closely related cellular targets 
that make them attractive for scientific use and drug development. Some venom peptides can modulate the 
activity of receptors responsible for generation of pain signals. The presented work reports the results of our 
investigation on venom peptides affecting potential-dependent Na+ and Ca2+ channels, vanilloid receptor 
TRPV1 and P2X receptors. The active peptides were identified, structurally characterized and produced in a 
prokaryotic expression system. Recent results on the novel peptides as well as a description of the new data 
on their mode of action and analgesic properties will be presented. 

Keywords: venom peptides, channels, receptors 

REGULATION OF CARDIAC CALCIUM CHANNELS BY PHOSPHORYLATION  

IN VIVO 

Hofmann F., Blaich A., Domes K., Poomvanicha M., Ding J., Wegener J.W., Moosmang S.  

TUM 

Franz.Hofmann@mytum.de 

Classical inactivation of the L-type Cav1.2 (a1C) calcium channel gene is embryonal lethal before 
day 14.5 pc. We have generated several mouse lines with point mutations in the Cav1.2 gene. in which exon 
14 and 15 of Cav1.2 is flanked by two loxP sites. These mice were crossed with various lines expressing 
tissue-specific Cre recombinase. Mutation of Ser1928 to Ala has no effect on beta-adrenergic stimulation of 
the cardiac Cav1.2 channel. We analysed further the coupling between Cav1.2 and the CaM-kinase II. 
Facilitation of the Cav1.2 channel by CaM-KII involves the phosphorylation of serine 1512 and 1570 in the 
C-terminus of Cav1.2. Mutation of S1512/1570A results in viable off spring with no obvious phenotype. The 
mutated cardiac Cav1.2 shows no voltage-dependent and frequency-dependent facilitation. Mutation of the 
IQ motif to EQ abolishes calcium dependent inhibition and facilitation of the cardiac Cav1.2 channel. 
Finally, truncation of the channel at Asp1904 results in perinatal death because the truncated channel is 
degraded in the proteasome. The biological consequences of these mutations will be discussed. 

Keywords: Proteasome, membrane integration, heart failure, alternative splicing, channel expression 
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SEARCHING OF A MEMBRANE TARGET FOR MAMMALIAN CIRCADIAN CLOCK 

RESPONSIBLE FOR CIRCADIAN MODULATION OF FIRING RATE: ROLE OF 

SUBTHRESHOLD, VOLTAGE-DEPENDENT CATION SINGLE CHANNELS 

Kononenko N.I. 

A.A.Bogomoletz Institute of Physiology 

NI.Kononenko@gmail.com 

The suprachiasmatic nucleus (SCN) of the hypothalamus is the primary biological clock regulating 
circadian rhythms in mammals. Intriguingly, individual SCN neurons express self-sustained circadian 
oscillations driven by transcription/translation feedback loops. By long-term recording in multielectrode 
dishes (MEDs), circadian rhythms in firing rate have been demonstrated in dissociated SCN neurons. The 
mechanism of the circadian clock in individual neurons can be divided into three components: (a) an 
intracellular circadian clock that is based on transcription/translation mechanisms, (b) cytoplasmic 
messenger(s) between the intracellular circadian clock and the effectors located on the internal membrane 
surface and (c) the circadian-regulated membrane channels that open and close to change the membrane 
potential and firing rate of SCN neurons from zero frequency during the subjective night to a higher 
frequency during the subjective day. Series of electrophysiological and histochemical studies were delivered 
to elucidate the membrane mechanisms responsible for spontaneous activity of SCN neurons and its 
circadian modulation, or, in other words, to identify the membrane target(s) directly responsible for circadian 
modulation of firing rate (CMFR). However, this question is still subject of discussion. Based on our 
experiments with MEDs, we suggest that spike-associated channels are not a primary determinant for 
CMFR. Studying the mechanisms of spontaneous activity in isolated SCN neurons, potentially containing a 
functioning circadian clock, we have revealed a novel set of subthreshold, voltage-dependent cation (SVC) 
channels that are active at resting potential and increase their open probability with membrane 
depolarization. The single-channel properties of these channels make them a plausible membrane target 
mediating CMFR. A single-compartment, electrophysiological SCN neuron model based on experimental 
data has been developed. The model is able to mimic the CMFR by modulation of the number of SVC 
channels or their kinetics. The model also reproduces several experimentally observed detailed features of 
circadian firing rhythms: the bell-like shape of peaks interrupted by long silent periods, and reduced 
variability of firing rate near the circadian peak. 

Keywords: circadian, single channel, voltage dependence 

DYNORPHINS MAKE PORES IN THE NEURONAL MEMBRANE 

Krishtal O., Maximyuk O., Khmyz V., Yakovleva T., Dyachok O, Nyberg F. and Bakalkin G. 

Bogomoletz Institute of Physiology, Kyiv 01024, Ukraine. Division of Biological Research on Drug 

Dependence, Uppsala University, Uppsala, Sweden 

krishtal@biph.kiev.ua 

Using conventional patch-clamp techniques we have investigated the effects of dynorphines on the 
plasma membrane conductance in various neurons and other cell types. We have found that micromolar 
concentrations of big dynorphin induce characteristically transient increases in the plasma membrane 
conductance. When recorded at room temperatures, these events strongly vary both in their amplitude (from 
10 pA to 300 pA) and duration (from 2 to 10 ms). They are induced in peripheral (sensory) and central 
(hippocampal) neurons, as well as in non-neuronal cells (HEKs). Their induction develops in the presence of 
high concentrations of naloxone indicating non-opioid nature of underlying processes. The features of 
transient conductance increases are as follows. (1) Their induction is strongly voltage-dependent: the larger 
is negative potential inside the cell, the higher is the frequency of peptide-induced conductance increases; the 
phenomenon completely disappears at the membrane potential of -40 mV. (2) Conductance increases are 
strongly inhibited by increased external Ca++ concentration. The emerging pores are too big to demonstrate 
ionic selectivity. Preliminary estimate indicates at their diameter roughly 10 times larger than the estimate 
for the pore of voltage-gated Na+ channel. As revealed in the experiments on pancreatic beta cells, Ca++ 
entry via such pores induces strong intracellular signaling. Dramatic effect of big dynorphin seems to be 
specific for this molecule. The effects of Dyn A and Dyn B are comparatively negligible. The ability of big 
dinorphin to make pores in the membrane is not connected solely to the presence of 7 Arg residues in it 
carrying positive charge. Thus the effect of Arg9 peptide is negligible when compared in the same 
conditions. We hypothesize that, in addition to canonical opioid receptor-mediated mechanisms, dynorphin 
and related molecules are responsible for alternative signaling based on direct interaction of neuropeptide 
with plasma membrane. 

Keywords: dynorphines, plasma membrane conductance, sensory neurons, hippocampal neurons 
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ROLE OF CALCIUM IONS IN THE BRAIN DECEASES 

Lukyanetz E.A. 

A.A. Bogomoletz Institute of Physiology, Kiev, Ukraine 

elena@biph.kiev.ua 

Calcium ions entering through the ion channels or their releasing through internal stores is one of the 
main components in the intracellular signaling systems. In excitable cells such signalling caused by 
membrane depolarization and opening of voltage-operated calcium channels results in the initiation of a 
number of basic cellular functions. At the same time in the case of pathological changes in the brain it can 
expect significant violations in the mechanisms of the calcium signalling, which leading to corresponding 
changes in the function of nerve cells. Such pathological states of the nervous system include ischemia, 
epilepsy and other can cause the most dramatic changes - excessive increase in the level of calcium in the 
cells leading to their death. Depending on the intracellular calcium level the cell death may be the result of 
rapid necrotic or slower apoptotic process. The initial source of this increase is excessive entry of ions 
through calcium channels or due to massive efflux from intracellular calcium stores. Dysfunction of other 
intracellular structures involved in the accumulation and transport of calcium may potentiate such damaging 
effects. A detailed analysis of these processes is important for understanding of the basic mechanisms of 
brain pathological processes to find effective ways for their effective treatment. 

Keywords: calcium, calcium stores, calcium channels, hypoxia, epilepsy, brain deceases 

PECULIARITIES OF CHANNEL BLOCKING DRUGS AS TOOLS OF THE INFLUENCE 

ON GLUTAMATERGIC SYNAPTIC TRANSMISSION 

Magazanik L.G. 

Sechenov Institute of evolutionary physiology and biochemistry RAS, S.-Petersburg, Russia 

levmagazanik100@gmail.com 

The modern knowledge about the gutamatergic transmission and its function became accessible in 
more extent owing to appearance of the variety of glutamate agonists and antagonists. As well this approach 
allowed elucidation of direct and indirect involvement of gutamatergic transmission disturbances in the 
significant number of pathological processes. Thus the continuous replenishment of the arsenal of new 
specific pharmacological tools favors both the investigation of normal functions of nervous system and the 
clinically tolerant drug creation. One of the most important requirements to new substances should be the 
high selectivity of their action. Usually the degree of selectivity is evaluated in vitro experiments performed 
on recombinant glutamate receptors or isolated neurons. However, the application of nominally selective 
drugs as tools for revealing the functional role of glutamatergic transmission sometimes meets difficulties. 
Such situation is the most frequent then results obtained in vitro and in vivo studies are compared. The nature 
of some contradictions will be discussed by giving as an example the application of drugs blocking channels 
of ionotropic glutamate receptors. 

Keywords: glutamate receptors, ion channels, channel blockade, synaptic transmission 

REGULATION OF NEURONAL INOSITOL 1,4,5-TRISPHOSPHATE  

RECEPTORS/Ca
2+

-RELEASE CHANNELS 

Marchenko S.M., Fedorenko O.A., Duzhyy D.E. 

Bogomoletz Institute of Physiology, Kyev, Ukraine 

smm1003@gmail.com 

Inositol 1,4,5-trisphosphate receptors (IP3Rs) are a major type of intracellular Ca2+-releasing 
channels broadly expressed in the brain. The regulation of IP3Rs and their role in the cell nucleus of neurons 
are poorly understood. To address these problems we studied IP3Rs in the nuclear membrane of central 
neurons. We have found that in neurons known to express high levels of IP3Rs they were predominantly 
localized in the inner nuclear membrane suggesting involvement of the nuclear Ca2+ store in the regulation of 
expression of Ca2+-dependent genes in these neurons. Application of the agonists of IP3Rs, IP3 and Ca2+, in 
concentrations below 1 µM, evoked a rather fast activation followed by steady-state activity of IP3-activated 
channels. Application of [Ca2+]≥1 µM did not inhibit the peak response, but the receptors undergone about 
complete desensitization within few seconds. Therefore the peak activity of the receptors demonstrated 
sigmoid dependence on [Ca2+] within physiological range of intracellular Ca2+ concentrations, whereas Ca2+-
dependence of the steady-state activity of IP3Rs was bell-shaped. These data resolve the controversy between 
the so-called “bell-shaped” and “ligand tuning” hypotheses of regulation of IP3Rs by Ca2+. The time-
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dependent desensitization of IP3Rs may be a major mechanism of shaping transient Ca2+ signals, such as Ca2+ 
puffs, spikes and oscillations. 

Keywords: Inositol 1,4,5-trisphosphate receptors, intracellular Ca2+ signalling, central neurons 

DEVELOPMENT-DEPENDENT REGULATION OF SYNAPTOGENESIS  

AND SYNAPTIC PLASTICITY VIA 5-HT7/G12 SIGNALING 

Ponimaskin E., Kobe F., Guseva D., Mueller M., Ehrenreich H., Braun K., Rusakov D., 

Richter D.W. 

Cellular Neurophysiology, Medical School Hannover, Hannover, Germany 

Ponimasskin.Evgeni@mh-hannover.de 

The neurotransmitter serotonin (5-hydroxytryptamine or 5-HT) can modulate different aspects of 
early neuronal differentiation before it adopts the role of fast neurotransmitter in the adulthood. However, the 
underlying molecular mechanisms are still poorly understood. Analysis of the expression profile for different 
5-HT receptors and G-proteins revealed that the expression of both 5-HT7 receptor and G12 protein 
undergoes developmental changes with the pronounced transient increase during the early postnatal stages. 
Acoordingly, activation of the 5-HT7 serotonin receptor promotes formation of dendritic protrusions and 
new synapses as well as spontaneous synaptic activity in cultures of hippocampal neurons at early postnatal 
stages. Analysis of G12 deficient mice demonstrates that the morphological effects of the 5-HT7 receptor 
were mediated solely by the G12 protein, showing the critical role of 5-HT7/G12 signalling for formation of 
dendritic filopodia and synaptogenesis. By using the novel lux-FRET approach in combination with confocal 
microscopy we also demonstrated the importance of small GTPase Cdc42 in 5-HT7R-mediated 
morphological changes. Analysis of organotypic preparation from the hippocampus of juvenile mice 
demonstrate that 5-HT7/G12 signaling potentiates formation of dendritic spines, increases the basal neuronal 
excitability and leads to robust changes in long-term potentiation (LTP). In contrast, in adult mice the 
structural and functional effects of 5-HT7/G12 signaling are abolished, and chronical 5-HT7 receptor 
inhibition had no effect on animal behavior. Thus, regulated expression of the 5-HT7 receptor and the G12 
protein may represent a novel molecular mechanism by which serotonin specifically modulates the formation 
of initial neuronal networks during the early postnatal development. 

Keywords: synaptogenesis, serotonin receptor, developmental regulation 

NEUROPROTECTION IN EXPERIMENTAL CEREBRAL ISCHEMIA 

Radenovic L. 

Center for laser microscopy, Institute for physiology and biochemistry, Faculty of Biology, University of 

Belgrade, Serbia 

lidijar@bio.bg.ac.rs 

Stroke or cerebral ischemia is a leading cause of death and permanent disability for which there is 
currently no effective treatment. Transient global cerebral ischemia occurs during cardiac arrest, 
cardiopulmonary bypass surgery and other situations that deprive the brain of oxygen and glucose for short 
time periods. Global cerebral ischemia leads to a cascade of pathophysiological processes, which contribute 
to the ischemic cell damage. In both humans and animals, ischemia of this type kills neurons in vulnerable 
regions of the brain including the hippocampus, which plays a very important role in learning and memory. 
Adult male Mongolian gerbils (Meriones unguiculatus, 60 - 75 g) were submitted to different duration of 
cerebral ischemia. The common carotid arteries of gerbils were occluded for either 5, 10, or 15 minutes. 
Because mature gerbils lack of posterior communicating arteries, that normally connect the posterior 
circulation of the brain from the vertebral arteries with the anterior circulation from the carotid arteries 
within the circle of Willis, occlusion of both common carotid arteries results, reproducibly, in global 
forebrain ischemia. This animal model of experimental ischemia is very useful for neuroprotective, 
behavioral, biochemical and histopathological studies. So far, we used several successful neuroprotectants on 
different levels of cascade of post-ischemic pathophysiological processes, such as NMDA receptor 
antagonist, antioxidants, gene therapy etc. 

Keywords: stroke, neuroprotection 
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ACTIVITY-DEPENDENT CONTROL OFPRESYNAPTIC Ca
2+

 

Rusakov D.A. 

University College London  
d.rusakov@ion.ucl.ac.uk 

A high-power association relates the neurotransmitter release probability to the concentration of 
presynaptic Ca2+. Activated by the action potential waveform, voltage-gated Ca2+ channels mediate Ca2+ 
entry into presynaptic terminals. Inside the terminal, Ca2+ ions rapidly bind to endogenous intracellular 
buffers and could trigger Ca2+ release from internal Ca2+ stores. The resulting space-time profile of free Ca2+ 
determines the time course and probability of neurotransmitter release through the interaction with molecular 
release triggers strategically located in the vicinity of release sites. Following a rapid concentration transient, 
excess Ca2+ has to be removed from the cytosol through the process involving Ca2+ uptake by the 
endoplasmatic reticulum stores, sequestration by mitochondria and/or extrusion into the extracellular 
medium. Cell excitation and neighbouring network activity could affect any of the multiple factors that shape 
presynaptic Ca2+ dynamics, thus arbitrating use-dependent modification of neurotransmitter release 
probability. Monitoring the activity of individual presynaptic terminals using single-cell electrophysiology 
combined with two-photon excitation microscopy in organised tissue has helped to unearth some key cellular 
mechanisms that contribute to such actions. Here we overview some important players involved in Ca2+ 
dependent presynaptic regulation of neurotransmitter release focusing on presynaptic ionotropic and 
metabotropic receptors in the hippocampal circuitry.  

ROLE FOR PLASTICITY RELATETE GENE PRG-1 IN SYNAPTIC TRANSMISSION 

AND EPILEPSY 

Schmitz D. 

Charité Universitätsmedizin Berlin, Schumannstr. Germany 

dietmar.schmitz@charite.de 

Plasticity related gene-1 (PRG-1) brain-specific membrane protein related to lipid phosphate 
phosphatases, which are thought to play a role in regulating cellular plasticity. Their actions include filopodia 
formation, neurite extension, axonal path finding and reorganization after lesions. We generated constitutive 
and conditional PRG-1 knock out mice. Using electrophysiology (e.g. whole cell patch clamp recordings; 
paired recordings from transfected and non-transfected neurons), we found that deletion of prg-1 in mice 
leads to epileptic seizures and augmentation of EPSCs, but not IPSCs. In utero electroporation of PRG-1 into 
deficient animals revealed that PRG-1 modulates excitation at the synaptic junction. Mutation of the 
extracellular domain of PRG-1 crucial for its interaction with lysophosphatidic acid (LPA) abolished the 
ability to prevent hyperexcitability. As LPA application in vitro induced hyperexcitability in wild-type but 
not in LPA(2) receptor-deficient animals, and uptake of phospholipids is reduced in PRG-1-deficient 
neurons, we assessed PRG-1/LPA(2) receptor-deficient animals, and found that the pathophysiology 
observed in the PRG-1-deficient mice was fully reverted. Thus, we propose PRG-1 as an important player in 
the modulatory control of hippocampal excitability dependent on presynaptic LPA(2) receptor signaling. 

STED MICROSCOPY TO STUDY MACROMOLECULAR ARCHITECTURES  

AT SYNAPSES 

Sigrist S.J. 

Freie Universit 

Stephan.sigrist@fu-berlin.de 

STED microscopy to study macromolecular architectures at synapses The majority of rapid cell-to-
cell communication mechanisms and information processing within the nervous system makes use of 
chemical synapses. Thereby, the molecular organization of presynaptic active zones, the places where 
neurotransmitter filled synaptic vesicles get released, is a focus of intense investigation. We recently showed 
that Bruchpilot (BRP) of Drosophila melanogaster, which features homologies to the mammalian 
CAST/ERC family, is essential for structural organization and efficient neurotransmitter release at active 
zones(Kittel et al., 2006; Wagh et al., 2006). Our group established protocols to directly visualize protein 
dynamics during synapse assembly and plasticity in living animals using confocal microscopy(Fuger et al., 
2007; Rasse et al., 2005; Schmid et al., 2008). However, light microscopic inspection of synaptic 
organization is often restricted by the limited resolution of conventional light microcopy due to diffraction. 
Thus, we adapted a recent advance in high-resolution light microscopy (stimulated emission depletion 
microscopy, STED) for the analysis of synapse substructures. STED breaks the diffraction barrier and allows 
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localization of proteins well below 100 nm. Using STED, we showed that BRP shapes the presynaptic active 
zone architecture by adopting an extended conformation, shining first light on the underlying 
macromolecular organization of active zones(Fouquet et al., 2009; Kittel et al., 2006; Owald et al., 2010). 
Now, we are combining STED sub-diffraction resolution with in vivo visualization of macromolecular 
organization. Fouquet, W., D. Owald, C. Wichmann, S. Mertel, H. Depner, M. Dyba, S. Hallermann, R.J. 
Kittel, S. Eimer, and S.J. Sigrist. 2009. Maturation of active zone assembly by Drosophila Bruchpilot. J Cell 
Biol. 186:129-45. Fuger, P., L.B. Behrends, S. Mertel, S.J. Sigrist, and T.M. Rasse. 2007. Live imaging of 
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It is known that short-term oxygen-glucose deprivation (OGD) resulted in activation of excitatory 
glutamatergic synapses, long-term potentiation, modifications of functioning and ultrastructural organization. 
The long-term potentiation results in structural remodeling of the presynaptic terminals, postsynaptic spines 
and surrounding astroglial processes at excitatory synapses of CA1 hippocampal neurons. Much less is 
known about activity-induced morphological modifications of inhibitory and excitatory synapses. We used 
an electron microscopic (EM) approach and 3D reconstruction of synapses to study the activity-related 
morphological changes underlying induction of synaptic potentiation by brief anoxic LTP (10 min) episodes 
in hippocampal organotypic slice cultures. Observations during the first hour after stimulation have shown 
that the area of the PSD significantly enlarged during one hour after stimulation, particularly in large 
synapses with complex PSD. This effect was associated with a concomitant enlargement of spine and 
presynaptic terminals volume. Furthermore, such excitatory synaptic activity induced a pronounced increase 
of the glial coverage of both pre- and postsynaptic structures. These data reveal dynamic, activity-dependent 
interactions between glial processes and pre- and postsynaptic partners and suggest that glia can participate 
in activity-induced structural synapse remodeling. The PSD area significantly and markedly increased at 
synapses with large and complex PSDs, but not at synapses with simple, macular PSDs. The results showed 
that induction of synaptic potentiation under the conditions used promotes important modifications of pre- 
and postsynaptic elements, but also point at very significant changes in the glial coverage of activated 
synapses.  
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INTERACTION OF LIGANDS WITH ION CHANNELS: MOLEVULAR MECHANISMS 

AND THERAPEUTIC PERSPECTIVES 
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Ion channels are among the primary targets for pharmacological agents. Development of new drugs 
for ion channels modulation is complicated by complexity and great diversity of the molecular mechanisms 
of drug-channel interactions. The voltage-, state- and ion-dependencies of drug action on ion channels 
strongly influence physiological effects of channel ligands and should be taken into account. Recent 
advances in X-ray crystallography have made atomic-scale structures of several ion channels available. 
Combination of these data with molecular modeling, electrophysiology and molecular biology opened a new 
era in our understanding of mechanisms of ion channel functioning and principles of their interactions with 
ligands. The presentation will be focused on some new concepts, which allowed describing action of local 
anesthetics and batrachotoxin-like activators on the sodium channels, dihydropyridines and 
phenylalkylamines on the calcium channels, action of synthetic ligands and natural toxins on the glutamate-
gated synaptic channels. 

Keywords: ion channel, mechanism of action, chanel structure 
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It has recently been established that transient receptor potential (TRP) channels play an important 
role in transducing thermal, mechanical and chemical stimuli for somatic sensation. Several TRP channels 
exhibit sensitivity to increases or decreases in temperature as well as chemical ligands that elicit similar 
thermal or painful sensations; these include menthol, mustard oil, cinnamaldehyde, gingerol, capsaicin, 
camphor, eugenol, and others. Cinnamaldehyde (CA) is a pungent chemical from cinnamon that acts as an 
agonist of the TRPA1 channel that was originally reported to be activated by cold temperatures below 18°C. 
TRPA1 is also implicated in cold nociception, however its role in cold pain is more controversial, with 
discrepant reports that TRPA1 does or does not respond to intense cooling. Menthol is derived from plants of 
the mint family enhances cooling by interacting with the cold-sensitive TRPM8 channel, but its effect on 
pain is less well understood. Using behavioral methods, we showed that unilateral intraplantar injection of 
CA (5-20%) induced a significant, concentration-dependent reduction in latency for ipsilateral paw 
withdrawal from a noxious heat stimulus, i.e., heat hyperalgesia. CA also significantly reduced mechanical 
withdrawal thresholds of the injected paw, i.e., mechanical allodynia. Bilateral intraplantar injections of CA 
resulted in a significant cold hyperalgesia (cold plate test) and a weak enhancement of innocuous cold 
avoidance (thermal preference test). In contrast to CA, menthol dose-dependently increased the latency for 
noxious heat-evoked withdrawal, i.e. an antinociceptive effect. Menthol did not affect mechanosensation 
except for a weak allodynic effect at the highest concentration (40%), indicating that it did not exert a local 
anesthetic effect. Menthol had a biphasic effect on cold avoidance. High concentrations of menthol reduced 
cold avoidance, i.e. cold hypoalgesia, while low menthol concentrations significantly increased cold 
avoidance. The highest menthol concentration resulted in cold hypoalgesia (cold plate test), while lower 
concentrations had no effect. Taken together, our data support the idea that TRPA1 and TRPM8 channels 
represent promising peripheral targets for pain modulation.  

Keywords: сold pain, heat pain, mechanical allodynia, nociception, thermal preference, hyperalgesia. 
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A degradation of the nigrostriatal dopaminergic (DA-ergic) system is the key component of 
pathogenesis of Parkinson’s disease (PD). Initial clinical symptoms appear 20–30 years after the onset of 
neurodegeneration, at a 70% DA depletion in the striatum and a 50% loss of nigral DA-ergic neurons. Low 
efficacy of the therapy might be improved if preclinical diagnostics and preventive therapy are developed. The 
development of appropriate experimental models should precede clinical trials. This multidisciplinary study 
first managed to model in mice with 1-methyl-4-phenyl- 1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) all together the 
following stages of parkinsonism: (a) the early presymptomatic stage manifested by a subthreshold 
degeneration of axons and DA depletion in the striatum without loss of nigral cell bodies; (b) the advanced 
presymptomatic stage manifested by a subthreshold degeneration of striatal axons and DA depletion and by a 
subthreshold loss of nigral cell bodies; (c) the advanced presymptomatic stage characterized by threshold 
depletion of striatal DA and a loss of DA-ergic axons and nigral cell bodies resulting in motor dysfunction. The 
degeneration of axons proceeds and prevails that of cell bodies suggesting higher sensitivity to MPTP of the 
former. Compensatory processes were developed in parallel to neurodegeneration that was manifested by the 
increase of the DA content in individual nigral cell bodies and DA turnover in the striatum. The developed 
models might be exploited for: (a) an examination of pathogenetic mechanisms not only in the nigrostriatal 
system but also in other brain regions and in the periphery; (b) a study of the compensatory mechanisms under 
DA deficiency; (c) a search of precursors of motor disorders and peripheral biomarkers in presymptomatic 
parkinsonism; (d) the development of preventive therapy aiming to slow down the neurodegeneration and 
strengthen compensatory processes. Thus, the models of the early and advanced presymptomaic stages and of 
the early symptomatic stage of parkinsonism were developed in mice with MPTP.  

Keywords: neuroplasticity, Parkinson's disease, neurodegeneration, nigrostriatal dopaminergic system 
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Numerous studies have revealed the relationship between chronic hepatitis C and the development of 
fatigue, depression and disorders, health-related quality of life, mainly in attention, concentration and speed 
of information processing. The aim of our study was to investigate the changes in the level of astrocyte-
specific calcium-binding protein S-100b and neuronal cell adhesion molecules (NCAM), as well as 
physiological reactions of rats during the development of chronic hepatitis (CH) and correction of the 
pathological process by using alpha-ketoglutarate and Cytoflavin. Development of chronic hepatitis C in 
Wistar rats (n = 32) were based on a patent u2006004614. After the experiment the animals were decapitated 
under mild anesthesia (isofuran). The different regions (hippocampus, thalamus/ hypothalamus, cerebellum, 
cerebral cortex) isolated from the rat brain were used for differential centrifugation, and fractions were 
obtained, which contained soluble and membrane proteins. The level of NCAM and S-100b was determined 
by competitive ELISA. Investigation of the physiological activity of the animals was carried out by testing in 
an open field according to Buresh. It is shown that under conditions of experimental chronic hepatitis in all 
parts of the rat brain characterized by excessively high levels of calcium-binding protein S-100b (to 4,5-12,1 
times depending on the part of the brain region) and neural cell adhesion molecules (to 2, 5-5,2 times). The 
greatest changes in the distribution of the studied proteins were observed in the cerebellum and hippocampus 
and was accompanied by a significant decrease in locomotor activity and cognitive function of animals and 
increase their stressful. In experimental chronic hepatitis C application with Cytoflavin (0.5 ml/100 g body 
weight/day, intraperitoneally during 10 days) or alpha-ketoglutarate (0.228% in drinking water during 10 
days) demonstrated a neuroprotective effect. 
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Two main classes of acetylcholine receptors (AChRs) are involved in cholinergic transmission. The 
nicotinic receptors (nAChRs) are activated by nicotine and belong to the ligand-gated ion channel 
superfamily, while muscarinic receptors (mAChRs) are activated by muscarine and belong to the family of 
G-protein coupled receptors. Both receptor families comprise multiple subtypes and are activated by 
acetylcholine, but their antagonists are generally type-specific. Different venomous animals produce diverse 
toxins affecting AChR functions. The best studied ones are neurotoxins from snake venoms and conotoxins 
from marine cone snails. These toxins are widely used as specific tools to investigate the mechanism of 
signal transduction by AChRs. However, an array of existing natural toxins is not enough to cover all the 
variety of the receptor subtypes; therefore a search of new specific toxins in venoms or design of novel ones 
on the basis of known toxins is in a great demand. In our studies we used both these approaches. As a result a 
series of new alpha-conotoxin analogues differing from natural ones by receptor specificity were designed 
using molecular modelling methods. Applying a proteomic approach, we have isolated from Naja kaouthia 
cobra venom and characterized several new toxins including disulfide bound dimer of alpha-cobratoxin. 
Interestingly, alpha-cobratoxin dimer not only interacts with alpha7 nAChR, but, in contrast to alpha-
cobratoxin itself, also blocks alpha3beta2 nAChR. This is the first example of a covalently bound dimeric 
three-fingered toxin. To find out new neurotoxins in the viper venoms, we investigated the effect of these 
venoms on nicotinic acetylcholine receptors in isolated neurons of fresh-water snail Lymnaea stagnalis. 
Several new proteins blocking nicotinic acetylcholine receptors were found and isolated. In particular, from 
the venom of puff adder Bitis arietans a phospholipase A2 of new type was isolated. This protein interacted 
with different types of nicotinic acetylcholine receptors and acetylcholine-binding proteins. The new 
phospholipase A2 contained 14 disulphide bridges and possessed a molecular mass of 24.7 kDa. This is the 
first protein both exhibiting phospholipase activity and blocking nicotinic acetylcholine receptors. 
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We studied dynamic changes in free concentration of cytosolic Ca2+ within single presynaptic 
terminal of cultured hippocampal neurones and corresponding postsynaptic GABA-mediated currents. Local 
changes in intraterminal Ca2+ and evoked inhibitory postsynaptic currents (eIPSCs) were recorded 
simultaneously, using Fura-2 fluorescence and whole-cell patch-clamp. Local extracellular electrical 
stimulation of a single presynaptic terminal by short depolarising pulses was used to evoke neurotransmitter 
release. The probability of release, estimated for the each stimulation strength, changed from 0 to 1. The 
release probability reached P = 1 when Ca2+ signals attained maximal value and remained at this level at 
higher stimulation strength despite the decrease in the amplitude of Ca2+ transients. Linear gradual increase 
in stimulation amplitude resulted in a bell-shaped dependence of the averaged amplitudes of Ca2+ signals and 
corresponding averaged amplitudes of eIPSCs. The analysis of eIPSC demonstrated that decrease in mean 
eIPSC amplitude as well as reduction in mean quantal content of release resulted from reduction of 
probability of multiquantal release. We concluded that depolarisation-induced elevation of free intraterminal 
Ca2+ is necessary but not sufficient for activation of vesicular release of neurotransmitter. 
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AMPA receptors (AMPARs) are responsible for the majority of excitatory synaptic transmission and 
play a critical role in synaptic plasticity in the mammalian CNS. In adult mammalian CNS, most AMPARs 
have low Ca2+ permeability because GluR2 subunit is fully edited throughout development and widely 
expressed. However, AMPAR Ca2+ permeability in adult CNS is not static. It can be modified dynamically 
by neuronal activity, sensory experience, and neuronal insults via changes in trafficking, expression, and 
RNA editing of the GluR2 subunit. We reported recently that AMPAR subunit GluR2 is internalized in 
dorsal horn neurons of the spinal cord during the maintenance period of Complete Freund’s Adjuvant (CFA)-
induced persistent inflammatory pain. This internalization depends on spinal cord dorsal horn (DH) protein 
kinase C α (PKCα) activation and is causally linked to pain hypersensitivity during the maintenance period 
of persistent inflammatory pain. We have also shown that CFA-induced inflammation causes an increase in 
functional expression of extrasynaptic AMPARs in rat substantia gelatinisa neurons during the maintenance 
rather than development of persistent pain. This increase, revealed as a significant enhancement of AMPA-
induced membrane currents and [Ca2+]i transients, was observed only in neurons characterized by an intrinsic 
tonic firing properties; whereas no changes were observed in neurons exhibiting a strong adaptation. The 
increase was also accompanied by an enhancement of surface GluR1 expression and of the total amount of 
cobalt-positive neurons indicating an increase in a pool of GluR2-lacking AMPARs in extrasynaptic plasma 
membrane. Our recent results show that PKCα inhibition by both AS ODN and Chelerythrine (intrathecal 
administration) attenuate CFA-induced increases in the calcium permeability of synaptic AMPA receptors in 
the superficial dorsal horn neurons. Concomitantly, such inhibition resulted in major anti-hyperalgesic 
effects, suggesting that PKCα plays a major pronociceptive role in chronic pain states. Taken together, the 
results provide direct evidence linking dorsal horn PKCα to pain perception and suggest that it may offer a 
specific molecular target for the treatment of pain.  
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Будет рассмотрен жизненный путь Александра Александровича Богомольца и его вклад в 
развитие медицинских исследований в Украине. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ПОРОГА ГЕНЕРАЦИИ ПОТЕНЦИАЛОВ ДЕЙСТВИЯ 

МОТОНЕЙРОНОВ В СИСТЕМЕ СТРЕТЧ-РЕФЛЕКСА 
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Целью исследования было определить изменения порога потенциалов действия (ПД) 
мотонейронов при их естественной активации в условиях стретч-рефлекса. Эксперименты проведены 
на децеребрированных кошках, регистрировали изменения мембранного потенциала и импульсную 
активность в мотонейронах икроножной мышцы при ее контролируемых растяжениях (медленные 
линейные возвратно-поступательные и синусоидальные изменения длины). Пороги ПД определяли, 
используя первую производную мембранного потенциала и статистические границы ее изменений в 
тестах. Зависимость порога от частоты была определена в 42 из 57 мотонейронов, в группе клеток 
(n=27) со статистически значимой корреляционной связью между этими параметрами (P<0,05) 
наклон линейной регрессии был отрицательным у 18 и положительным у 9 мотонейронов. 
Отсутствие корреляционной зависимости между частотой и порогом во всей популяции ПД 
отдельных мотонейронов не означало, что статистически значимая зависимость между этими 
параметрами не могла появиться в пределах отдельных частей импульсной активности, связанных с 
различными волнами растяжения мышцы. Изменения зависимости порог-частота наблюдали также 
при кратковременных повышениях возбудимости мотонейронов, которая затем возвращалась к 
исходному уровню. Сделан вывод, что при естественной активации спинальных мотонейронов 
характер изменения порога ПД при различных интенсивностях возбуждения не является строго 
детерминированным. Порог генерации ПД в зависимости от частоты у различных мотонейронов 
может как увеличиваться, так и падать, а в некоторых случаях на различных фазах изменения уровня 
активации нейрона можно наблюдать противоположную направленность изменений порога. 

Ключевые слова: мотонейроны,мембранный потенциал, порог потенциала действия, 
контролируемые растяжения мышцы. 
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Складність і різноманіття функцій нейронів і їх мереж у мозку ймовірно пов’язані зі 
складністю і різноманіттям форм цих клітин, що визначаються в основному їх дендритами. Наші 
дослідження на комп’ютерних моделях неокортикальних пірамідних нейронів і нейронів Пуркіньє 
мозочка з реконструйованими прижиттєво забарвленими дендритними розгалуженнями показали, що 
дендрити з нелінійними електричними властивостями мембрани є не тільки перетворювачами 
вхідних синаптичних сигналів, як вважалося раніше, але й активними формувачами вихідних 
патернів імпульсації (нейронних кодів). Це з'ясувалося за допомогою розрахованих на моделях карт 
мембранного потенціалу і внутрішньоклітинної концентрації кальцію, нанесених на тривимірні 
зображення і дендрограми реконструйованих дендритних розгалужень нейронів згаданих типів, 
мембрана яких містила набори потенціалзалежних і кальційзалежних іонних каналів, виявлені у 
відповідних експериментальних дослідженнях. Такі просторові карти наочно демонстрували 
динаміку електричних і концентраційних процесів в усіх частинах дендритів під час генерації певних 
кодів. Динамічні карти були розраховані для різних патернів розряду - послідовностей поодиноких 
потенціалів дії і/або їх пачок (дублети, триплети, квадруплети імпульсів і т.п.), що генерувалися у 
різних комбінаціях залежно від інтенсивності тонічної синаптичної активації, рівномірно 
розподіленої на дендритах. Виявилося, що кожний патерн мав відповідний просторовий "автограф" у 
вигляді характерної комбінації станів високої або низької деполяризації метрично асиметричних 
дендритних віток. Асиметричні вітки за ознакою подібності або відмінності станів об’єднувалися або 
роз'єднувалися, утворюючи більші або менші за розміром складністю кооперативно функціонуючі 
піддерева. Зроблено висновок, що складність нейронних кодів визначається кількістю дискретних 
електричних станів дендритного розгалуження. При цьому набір нелінійних провідностей дендритної 
мембрани визначає мінімальну кількість різних електричних станів дендритної ділянки, складність і 
метрична асиметрія визначають максимальну кількість дискретних станів розгалуження у цілому, а 
розмір (протяжність) дендритного дерева визначає діапазон змін мембранної провідності, у якому 
кількість станів змінюється від мінімальної до максимальної. 

Ключові слова: математичні моделі, пірамідні нейрони, нейрони Пуркінє, дендрити, 
деполяризація, електричні стани 

ФИЗИОЛОГИЯ БОЛИ 

Лиманский Ю.П. 

Институт физиологии им. А.А. Богомольца НАН Украины, Киев, Украина 

liman@biph.kiev.ua 

Будут представлены новые данные о структурно-функциональной организации 
ноцицептивной системы, обеспечивающей восприятие, передачу и анализ соматической, 
висцеральной и психогенной боли, а также процесса перехода острой боли в хроническую боль 
(гиперальгезия, аллодиния). Будут показана организация и механизмы действия главных типов 
антиноцицептивной и проноцицептивной систем головного мозга. Будут рассмотрены пути 
дальнейшего расширения исследований в ряде новых направлений системной и молекулярной 
физиологии (ионные каналы, трофические факторы, роль генетических мутаций, взаимосвязь между 
долгосрочными изменениями в нервной системе (пластичностью) и предотвращением развития 
хронических болевых состояний, дальнейшее развитие технологий функционального отображения 
областей мозга). 

Ключові слова: ноцицептивная и антиноцицептивная системы, проноцицептивной система, 
острая боль, хроническая боль 
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 Regulation of transcription and translation of the relevant genes exerts significant conrol over the 
phenotype of individual neurons. Many types of channels and receptors are expressed in the nervous system, 
contributing to the complex and diverse functional repertoires of neurons (Papazian, 1999). Complex 
processing and integration of the signals observed in neurons are facilitated by a diverse range of the gating 
properties of the ion channels in this cell type, particularly of the voltage-gated potassium channels. 
Potassium channels are the most diverse class of ion channels, and are important for regulating neuronal 
excitability and signaling activity in a variety of ways. They are major determinants of membrane 
excitability, influencing the resting potential of membranes, wave forms and frequencies of action potentials, 
and thresholds of excitation. Potassium channels fulfill important function in many signal transduction 
pathways in the nervous system. Voltage-gated potassium channels are key components of multiple signal 
transduction pathways. The functional diversity of potassium channels far exceeds the considerable 
molecular diversity of this class of genes. A distinctive combination the of potassium channels endows 
neurons with a broad repertoire of the excitable properties and allows each neuron to respond in a specific 
manner to a given input at a given time. The properties of many channels can be modulated by second 
messenger pathways activated by neurotransmitters and other stimuli. Potassium channels are among the 
most frequent targets of the actions of several signaling system. Specificity of information is generally 
encoded by the kinetics of action potential frequency, duration, bursting, and summation. A neuron when it 
is required to change its firing pattern, can rapidly regulate the gating behavior of existing channels. If longer 
term modifications in firing patterns are required, the cell may alter the transcriptional expression of ion 
channel genes.  

Keywords: membrane excitability, potassium channels  

НОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЦЕНТРАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМАХ ПОДДЕРЖАНИЯ 
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Казаков В.Н. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Украина  
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На протяжении ряда лет в нашей лаборатории изучаются центральные механизмы, 
обеспечивающие поддержание констант гомеостаза. Как оказалось, одним из главных дирижеров в 
обеспечении динамического постоянства внутренней среды организма является такая структура переднего 
мозга, как ядра гипоталамуса и, особенно, преоптическая область. Преоптическая область (RPO) является 
одной из важнейших структур мозга, которая играет заметную роль в осуществлении ряда 
фундаментальных функций организма, таких как регуляция температуры тела, пищевого, репродуктивного 
и материнского поведения, в поддержании водно-солевого баланса, а также в кардио-васкулярном контроле. 
Доказательства роли RPO в обеспечении гомеостаза основываются на данных морфологических, 
нейрохимических и поведенческих исследований. В преоптических ядрах содержатся нейрогормоны и 
пептиды, имеющие непосредственное отношение к регуляции сексуальных функций и синтезу андрогенов 
и эстрогенов, пролактина, холецистокинина и субстанции Р, дофамина и серотонина. В ядрах RPO 
существуют нейроны, реагирующие изменением активности в ответ на сдвиги констант гомеостаза 
(повышение и понижение температуры тела, глюкоземия, гипер- и гипоосмия, а также повышение уровня 
системного кровяного давления).Установлено, что фоновая активность нейронов RPO склонна к 
ритмической активности. У нейронов медиальных отделов RPO это проявляется в последействии. 
Последействие было трех видов: тоническое и фазическое. Иногда фазическое ритмическое последействие 
накладывалось на длительное тоническое. Фазическое ритмическое последействие проявлялось в виде 
повторяющихся волн усиления и ослабления активности нейрона, кратных трем интервалам 3-4, 6-7 и 9-12 
с, имеющих тенденцию к затуханию активности. Обращает внимание огромная конвергентная «ёмкость» 
нейронов при таких воздействиях, как тепло и холод, сдвиги содержания глюкозы и осмотического 
давления крови, изменение системного артериального давления, что позволяет думать о том, что механизмы 
поддержания констант гомеостаза, в которых принимает участие преоптическая область, направлены не на 
сохранение какой-либо одной конкретной константы, а системного управления функциями, поскольку в 
естественных условиях редко наблюдается изолированный сдвиг определенного показателя гомеостаза. 

Ключевые слова: преоптическая область, гипоталамус, импульсная активность нейронов, константы 
гомеостаза 
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Відомо, що преоптична область (RPO) та передній гіпоталамус – ключові структури, що 
забезпечують регуляцію багатьох вегетативних функцій. Але неясно, яким чином нейрони RPO і 
переднього гіпоталамуса, морфологічно однорідні, здатні регулювати цілий комплекс найважливіших 
функцій, направлених на підтримку гомеостазу. Метою роботи був аналіз конвергентних 
властивостей нейронів RPO і переднього гіпоталамуса відносно вісцеральних стимулів для розкриття 
форми управління гомеостатичними константами й виявлення взаємодії центральних механізмів 
регуляції різних вегетативних функцій.Дослідження проведені на 26 безпорідних дорослих кішках 
обох статей масою (2,5-3,2) кг в умовах гострого експерименту. Імпульсну активність окремих 
нейронів відводили позаклітинно за допомогою скляних мікроелектродів із опором 10-20 МОм, 
заповнених розчином NаСl (3 М). Функціональна ідентифікація нейронів, тобто належність нейронів 
RPO і переднього гіпоталамуса до термо-, глюко-, осмо- і пресосенситивних, визначалася за їх 
реакціями, що розвивалися у відповідь на температурні стимули, підвищення рівня глюкози, 
коливання осмотичного тиску та підвищення системного артеріального тиску. Всі ці вісцеральні 
стимуляції модулювалися під час експерименту, і основною умовою при функціональній 
ідентифікації нейронів була невисока інтенсивність гомеостатичних змін (яка укладається у 
фізіологічні межі), при достатній ефективності дії. За цих умов було проаналізовано 577 реакцій 69 
нейронів, які реагували перебудовою параметрів ФІА у відповідь на наведені вісцеральні стимули. 
Всі нейронні реакції були взаємно зіставлені для виявлення комбінацій стимулів, на які реагує 
кожний нейрон. При цьому 19% нейронів були моносенсорними, тобто реагували тільки на один 
стимул і не реагували на інші види стимуляції, але 81% відповідали достовірною перебудовою ФІА 
на два і більше різних вісцеральних стимули. Проведене дослідження доказує наявність в RPO і 
передньому гіпоталамусі полісенсорних (поліспецифічних) елементів. Це взагалі надає зовсім новий 
погляд на поняття „специфічності”, як властивості регуляторних нейронів. Ми вважаємо, що саме ці 
функціональні особливості нейронів RPO і переднього гіпоталамусу визначають механізм 
центральної регуляції гомеостазу організму. 

Ключові слова: Вісцеральні стимули, імпульсна активність нейронів, передній гіпоталамус 
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UNDERWATER DIVING ON THE BACKGROUND OF ADAPTATION TO HYPOXIA 
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Используя животную модель (крысы) и имитацию условий погружения в подводном 
колоколе, апробирована возможность влияния на пластичность системы нейрон-нейроглия сенсоро-
моторной коры и моторного респираторного центра путём предварительной адаптации к гипоксии в 
гипобарической камере. Было выявлено, что адаптация способствует поддержанию на достаточном 
уровне белкового синтеза в нейронах и глиальных сателлитах, пролиферативной активности 
глиоцитов респираторного центра после ежедневных погружений в течение 40-дневного периода. The 
present investigation is aimed at the revealing of characteristics of neuron-neuroglia system plasticity in 
central regulatory formations in diving environment after adaptation to hypoxia. The experiment was carried 
out by using of animal (mature male rats, body mass is about 180-220 g) model. Diving environment (40-
days period with daily 20-30-min sessions) was mimicked by Diving bell Installation (two tubes filled by 
water with the diameter of 150 and 140 mm and the height of 2,300 mm attached by manometer). Adaptation 
to hypoxia was realized in hypobaric camera at the height of 5,000 m by step by step mounting and 5-hour 
daily exposure during 30 days. Nucleic acids (NA) content (Einarson stain) in subcellular compartments was 
evaluated by cytophotometry and morphometry by means of ocular micrometry. Neurons and its glial cells 
from sensorimotor cortex and nucleus tractus solitarius (Sol) were estimated. A falling down by 27.3 % 
(P<0.05) of cytoplasm NA content was revealed in cytoplasm of neurons from Sol in animals from 
experimental group exposed to diving environment. In contrast, nucleolus NA quantity in these cells was 
increased by 18.7 % (P<0.05) and cytoplasm NA content in neocortical neurons was shifted (by 19.7 %, 
P<0.05) in comparison with baseline. Prior adaptation to hypoxia leads to significant elevation of cytoplasm 
NA level (by 26.6 %, P<0.01) in Sol neurons on the background reduced nucleolus NA content in 
comparison with non-adapted animals. Relative number of glial cells and its cell body volume were 
increased. It is suggested that prior adaptation to hypobaric hypoxia may be beneficial for maintenance of 
appropriate protein synthesis in the neuron-neuroglia system from sensorimotor and motor respiratory 
centers.  

Keywords: plasticity nucleic acids diving hypoxia glial satellite 
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In experiments on 19 cats under mixed narcosis (calipsole – 25 mg/kg; ingalation – 75 %/min) was 
studied impulsive activity of 94 preoptic area/anterior hypothalamic neurons before (30 sec) and under (5 
sec) of the serial electrical stimulation (with frequency – 12, 30, 100 s-1 ) of cingular, proreal, pyriform 
cortex and hippocampus, and also impulsive activity hypothalamic neurons after stimulation (30 sec)and in 
the regenerative period in control group and under into ventricular injection of the vasopressin. Stimulation 
of cortical structures of the limbic system under change of vasopressin concentration results in the 
considerable increase of excitability and responsibility of the hypothalamic neurons with involving in neural 
networks of the new structural elements that have been not involved earlier. The amount of neurons, 
answering by inhibition on cortical stimulations, changed insignificantly. As compared to the control the 
quantity of neurons that answered in the period of after-action by the proceeding long excitation or inhibition 
grew considerably. Transformation of reactions from inhibition to excitation or was on the contrary observed 
in single cases during stimulation. Direction of reactions did not change mainly but only its intensity was 
increased or decreased. At the same time as compared to the control the most expressed changes of structure 
and frequency of impulsive activity of hypothalamic neurons are marked in after-action and in the 
regenerative period. Greatest percent of modifications of neuron activity under vasopressin influence was 
observed during after-action period and specificity of the neurons responses on stimulation of one or another 
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area of the cortex big hemispheres was showed. It reflects work not neuron already, but modulation by 
vasopressin of neural networks that included the reacting neuron too.  

Keywords: vasopressin, impulsive activity of neurons, hypothalamus, cortex big hemispheres, limbic 
system 
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Proteins of TRPC family, known to form non-selective channels, are intensively studied during 
recent time. One of the members, TRPC4, was found to be abundantly expressed in rodent lateral septum - a 
region of the brain, believed to support such functions of higher nervous activity, as emotions and behavior. 
The aim of present work was to evaluate importance of TRPCs in electrical activity of septum. By means of 
patch-clamp technique in current-clamp mode we have studied firing patterns of cultured 10-15 days-in-vitro 
neurons isolated from wild-type, TRPC4-deficient and TRPC1/C4-double deficient animals. The absence of 
TRPC4 protein expression in cultured knock-out neurons (in contrast to its presence in wild-type ones) was 
proven by immunocytochemical methods beforehand. According to computer simulation of evoked action 
potentials (APs) within classical Hodgkin-Huxley model, we have estimated that partial reduction of leak 
conductivity (model conditions for knocking-out non-selective channels) leads to narrowing of APs and 
increased firing rates. In experiments where APs were evoked with 500-ms depolarizing current injections 
wild-type neurons revealed significantly lower firing rates in comparison with both knock-outs. Differences 
in numerous characteristic AP parameters (threshold, half-width, etc.) between wild-type and knock-out cells 
were found as well. Alike that for evoked APs, upon spontaneous activity observation, knock-out neurons 
were found to fire with higher frequencies in contrast to wild-type cells. Bath application of 4-
aminopyridine, a potassium channel blocker, significantly widened single evoked APs in TRPC4-deficient, 
but not in wild-type neurons, owing to prolongation of repolarization phase. Basing on obtained results we 
have concluded that TRPC4 channels do play a role in modulation of spiking activity in lateral septum. 

Keywords: TRPC channels, lateral septum, neuronal spiking activity 
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Neurons in spinal Substantia Gelatinosa (SG) can be distinguished on three types based on their 
intrinsic firing behaviours, which might be critical for physiological processing of sensory input. Among 
those, tonic neurons (TNs) fire action potentials (APs) repetitively with little spike frequency adaptation 
during sustained depolarisation; adapting neurons (ANs) respond by a few APs; delayed firing neurons 
(DFNs) generate APs starting from the end of a depolarizing pulse, i.e., with a delay. Elucidating the ionic 
mechanisms underlying formation of such different patterns of excitability represents an important 
neurophysiological task. Here it is shown that voltage-activated Ca2+ channels can modulate but do not 
determine the basic features of the activities. The analysis of ionic currents in SG neurons along with model 
simulation demonstrates that balanced system of only Na+ and delayed rectifier K+ currents of sufficient 
density can produce tonic firing. A reduced number of active Na+ channels can lead to firing adaptation in 
ANs. The pattern of delayed firing is likely explained by transient subthreshold K+ current of A-type, which 
dominates over Na+ and delayed rectifier K+ currents in DFNs. 

Keywords: ion channels, spinal cord 
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Neural functions are very sensitive to different kind treatment from pharmacology to environmental 
pollutants substances. Chronic stress can cause CNS depression, progressive brain damage and loss of 
memory. Neurospecific proteins play the key role for learning and memory. Thinner is a neurotoxic mixture 
which is widely used as an aromatic industrial solvent. This product has been shown to cause functional and 
structural changes in the central nervous system. Thinner fume inhalation is an important cause of 
encephalopathy and may lead to irreversible brain damage. Particularly, toluene abuse has been shown to 
cause permanent changes in brain structures which correlate with neural dysfunction. We investigated the 
effect of exposure to high concentrations (3000 p.p.m.) of thinner for 45 days (1 hr/day) on cognitive 
functions and the levels of neural cell adhesion molecules (NCAM) and lipid peroxidation products (LPO) in 
the hippocampus, cortex and cerebellum of rats. The actions of melatonin on the effects produced by thinner 
exposure were also tested. Thinner exposure caused a dramatic increase LPO in brain regions. Melatonin 
administration significantly reduced LPO and elevated glutathione levels in the brain regions. NCAM (180 
kDa) was significantly decreased in hippocampus and cortex of thinner-exposed rats. Thinner-exposed rats 
showed cognitive deficits in passive avoidance and Morris water maze tasks, whereas in the rats chronically 
treated with melatonin these effects were reversed. Thinner-exposed rats spent 39.5% more time in the target 
quadrant than the control group. On the contrary, the rats treated with melatonin spent significantly less time 
in the probe test (P < 0.05). These results suggest that cognitive deficits may be due to elevated oxidative 
stress and damage of neurospecific proteins, and that chronic stress interferes with NCAM expression and 
synaptic remodeling. Thus, we assume that toluene exposure causes downregulation of NCAM180 in the 
hippocampus, and this in turn inhibits the formation of new synapses required for learning and memory. This 
study indicates that treatment with melatonin prevents learning and memory deficits caused by thinner 
exposure possibly by reducing oxidative stress and modulates neural plasticity.  

Keywords: learning, melatonin, neural cell adhesion molecules, lipid peroxidation, thinner  
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The increased number of experimental data suggests that corticosteroids are main ef-fectors of 
hippocampal damage caused by different types of stress. However the mo-lecular mechanisms mediating 
glucocorticoid neurotoxicity in hippocampus are still unknown. The aim of our work was to investigate time 
pattern of mineralocorticoid (MR) and glucocorticoid receptor (GR) mRNA expression in adult Wistar rat 
hippo-campus following 10-day restraint stress (plastic restrainers, 6 hrs daily). MR and GR mRNA was 
studied using in situ hybridization in two groups. In the first group ani-mals killed on the next day following 
the last restraint, in the second – two weeks later. In control group MR receptors were found across all 
hippocampal areas (CA1-3 and dentate gyrus) at high levels, while GR mRNA are detected only in CA1, 
CA2 and dentate gyrus at significantly lower levels then MR. CA3 did not demonstrate a detectable GR 
expression. Chronic restraint stress did not significantly affect GR mRNA expression in CA1 (P=0.96) and 
CA2 (P=0.126) but significantly increased it in dentate gyrus (P<0.05). Hippocampal MR mRNA expression 
following the stress had significantly decreased in all areas. The most dramatic decrease (nearly 1.4 times) 
was observed in the CA3 region. While chronic restraint significantly de-creased MR expression it did not 
change its pattern across different regions: the high-est expression was still observed in CA1 with CA2 and 
CA3 having less detected transcripts. Pattern of MR expression had completely restored to control values 
two weeks following the chronic stress. At this time point GR expression in CA2 and dentate gyrus had also 
returned to the control values, while in CA1 it remained at significantly higher level then in intact animals. It 
is concluded that chronic restraint induces prominent but mostly reversible changes in corticoid receptor 
expression pattern with increase in GR mRNA level and decrease in MR mRNA. 

Keywords: hippocampus, glucocorticoid neurotoxicity, GR mRNA expression, GR mRNA 
expression 
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IMPLICATIONS OF COOPERATIVE Ca
2+

 BINDING TO CALRETININ FOR Ca
2+

 

SIGNALING IN PRESYNAPTIC BOUTONS AND DENDRITES 

Saftenku E.E. 

Інститут фізіології ім. Богомольця 

esaft@biph.kiev.ua 

Calretinin is thought to be the main endogenous calcium buffer in cerebellar granule cells (GrCs). 
However, little is known about the impact of cooperative Ca2+ binding to calretinin on highly localized and 
more global (regional) Ca2+ signals in these cells. Using numerical simulations, we show that an essential 
property of calretinin is a delayed equilibration with Ca2+. Therefore, the amount of Ca2+, which calretinin 
can accumulate with respect to equilibrium levels, depends on stimulus conditions. Based on our simulations 
of buffered Ca2+ diffusion near a single Ca2+ channel or a large cluster of Ca2+ channels and previous 
experimental findings that 150 uM BAPTA and endogenous calretinin have similar effects on GrC 
excitability, we estimated the concentration of mobile calretinin in GrCs in the range of 0.7−1.2 mM. 
However, little is known about how the specific ionic composition of the cytosol and other proteins may 
influence the kinetic properties of Ca2+ buffers, whether calretinin may change the excitability of GrCs by 
interacting with its targets as a Ca2+ sensor, and what are the kinetic properties and concentrations of all 
mobile endogenous buffers in living GrCs. Therefore, our estimate can provide only a starting point for 
further analysis. We find that calretinin prominently reduces the action potential associated increase in 
cytosolic free Ca2+ concentration ([Ca2+ ]i) even at a distance of 30 nm from a single Ca2+ channel. In spite of 
a build-up of residual Ca2+, it maintains almost constant maximal [Ca2+]i levels during repetitive channel 
openings with a frequency less than 80 Hz. This occurs because of accelerated Ca2+ binding as calretinin 
binds more Ca2+. Unlike the buffering of high Ca2+ levels within Ca2+ nano/microdomains sensed by large 
conductance Ca2+-activated K+ channels, the buffering of regional Ca2+ signals by calretinin can never be 
mimicked by certain concentration of BAPTA under all different experimental conditions.  

Keywords: endogenous calcium buffers, cerebellar granule cells, microdomain 
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The generation of neurons and glial cells from neural progenitor cells (NPCs) represents a promising 
strategy for recovering following ischemic insult. To explore whether grafted NPCs can develop 
morphological properties of mature neurons and become functionally integrated within host hippocampal 
circuitry immunohistochemical approaches have been used at the light and electron microscopy level. The 
ischemic insult was induced in anesthetized FVB mice by both carotid arteries occlusion for 20 minutes with 
subsequent reperfusion. 24 hours after occlusion FVB ischemic mice were anesthetized and maintained in a 
stereotaxic frame. Freshly isolated NPCs (200 000 cells in 25 mkl volume) from E12.5 brains of FVB-Cg-Tg 
(GFPU) transgenic mice were suboccipitally injected into third ventricle of ischemic animals. After 3 
months, mice were anesthetized and sacrificed by intracardial perfusion of 0.9% saline followed by 4% 
paraformaldehyde. Confocal analysis showed that 44.7 ± 3.8% (mean ± SEM) of GFP-positive cells 
expressed NeuN and had arborisation of dendritic processes 3 months after NPCs transplantation into 
ischemic brain. The dendrites had well-defined spines, which can provide evidence of synaptic contacts 
formation between the grafted cells and the host cells. Ultrastructural analysis confirmed that GFP-positive 
cells received synaptic input and exhibited mature features of synapse, such as pools of presynaptic vesicles, 
synaptic cleft and postsynaptic density. Our results show that NPCs, transplanted into the third ventricle, can 
give rise to neuronal lineages, suggesting that they are responsive to environmental cues that regulate cell 
fate determination and differential migration. Donor-derived neurons seem to respond to local differentiation 
signals, acquiring morphological and functional features similar to host neurons. Thus, our observations 
show that neural progenitor cell-based transplantation approach may be promising in treatment of ischemic 
insult. 

Keywords: neural progenitor cells, transplantation, ischemia, electron microscopy, synapse 
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МОДУЛЯЦІЯ ІМПУЛЬСНОЇ АКТИВНОСТІ ГІПОТАЛАМІЧНИХ НЕЙРОНІВ  

ТА ЗМІНИ КОМПОНЕНТІВ ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ПІД ВПЛИВОМ 

КОРОТКОЧАСНОЇ ГІПЕРГЛІКЕМІЇ 
Вислий А.А., Натрус Л.В., Худолій С.А. 

Донецький національний медичний університет ім. М.Горького  

vyslyy@yandex.ru 

Сучасні уявлення про регуляцію рівня глюкози нервовою системою складаються у тому, що 
при знижені рівня глюкози у плазмі крові гіпоталамічні нейрони активують волокна симпатичної 
нервової системи, що призводить до викиду адреналіну який має контрінсулярну дію і підвищує 
рівень глюкози крові. Це в свою чергу викликає активацію системи, що забезпечує підтримку 
вуглеводного балансу. Але не має ясності в тому, коли і в якому ступеню активуються ланки 
вегетативної нервової системи для виконання вісцеральних функцій. Для цього у щурів ми 
співставили активність окремих нейронів переднього гіпоталамусу, які залучені до регуляції 
глюкозного гомеостазу із станом вегетативної нервової системи під час експериментальної 
короткочасної гіперглікемії. Імпульсну активність окремих нейронів відводили позаклітинно. Для 
модулювання експериментальної короткочасної гіперглікемії вводили у V. femoralis 15% розчин 
глюкози протягом 10 секунд зі швидкістю 0,6 мл/хв. Під час моделювання зміни  глюкози у плазмі 
щурів, ми вивчали параметри ЕКГ для подальшого спектрального аналізу варіабельності серцевого 
ритму за допомогою комплексу «Кардіолаб». Для цього були обрані показники, що за даними 
літератури достовірно віддзеркалюють стан вегетативної регуляції тварини. Такими показниками 
були середня довжина серцевих циклів та спектральні показники варіабельності серцевого ритму: 
загальна потужність регуляторних впливів (total power - TP), співвідношення високочастотних (high 

frequency - HF) та низькочастотних (low frequency-LF) компонентів регуляції. Було проаналізовано 
динаміку імпульсної активності 12 нейронів переднього гіпоталамусу та медіальної преоптичної 
області на гіперглікемію. Для контролю змін вегетативного статусу на введення розчину глюкози 
було проаналізовано 34 записів по 6 хвилин кожна, які ми розцінювали як окремі вегетативні реакції. 
Всі вони розподілились відповідно того, в який час спостереження було зареєстровано зміни 
параметрів ЕКГ, та які зміни параметрів ми виявили. Співставлення характеру вегетативних 
відповідей на гіперглікемію із змінами фонової активності нейронів гіпоталамусу, які залучені до 
підтримки цієї важливої константи гомеостазу надає можливість уявити реалізацію ефекторних 
механізмів регуляції вегетативних функцій організму.  

Ключові слова: нейронні реакції, показники варіабельності серцевого ритму, регуляція 
гомеостазу 

ПОРУШЕННЯ АКСОННОГО ТРАНСПОРТУ ПРИ ПЕРИФЕРІЙНИХ 

НЕЙРОПАТІЯХ, ВИКЛИКАНИХ АНТИБЛАСТОМНИМИ ХІМІОПРЕПАРАТАМИ 

РІЗНИХ ГРУП 

Геращенко С.Б., Дєльцова О.І., Гевка О.І. 
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За допомогою нейрогістологічних, морфометричних, електронномікроскопічних і трассерних 
методик вивчено зміни сідничого нерва (СН) 476 білих щурів, що виникають під впливом 
протипухлинних препаратів різних груп - етопозиду (Е), доксорубіцину(Д), вінкристину (В), 
цисплатину (Цп), паклітакселу (П). Встановлено, що вже на початкових етапах формування 
периферійних нейропатій різної етіології виникають поліморфні порушення кількості та розподілу 
мікротрубочок і нейрофіламентів у перикаріонах та відростках рухових та чутливих нейронів. В 
окремих осьових циліндрах спостерігається зростання кількості немембранних компонентів, яке 
супроводжуються збільшенням електронної щільності нейроплазми і вогнищевими скупченнями 
мітохондрій та профілів агранулярної ендоплазматичної сітки. В інших визначається набряк 
цитоплазми, зменшення числа мікротрубочок і нейрофіламентів. В обох випадках порушується їх 
впорядковане розміщення, вони набувають хаотичної орієнтації. При цьому Е притаманна пряма 
пошкоджуюча дія на мікротрубочки та нейрофіламенти рухових і чутливих нейронів, пов’язана з 
утворенням вільних радикалів. Д-індуковані пошкодження немембранних органел аксоплазми 
зумовлені, головним чином, порушенням осмотичної рівноваги в системі осьовий циліндр-
нейролеммоцит-ендоневрій внаслідок підвищення проникності гемато-неврального бар’єру СН. Цп 
викликає дезорганізацію цитоскелету переважно аферентних нейронів, що пов’язано, найімовірніше, 
з порушенням синтезу структурних білків у перикаріонах нейроцитів спинномозкових вузлів. 
Провідними механізмами В-індукованої токсичної нейропатії є пошкодження нейротрубочок та 
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іммобілізація нейрофіламентів. Вирішальне значення у виникненні та поглибленні П-індукованої 
нейропатії відіграють гіпоксичні пошкодження переважно сенсорних нейроцитів, пов'язані з 
мітохондріальною дисфункцією та пошкодженням мікротрубочок. Результати вивчення 
ретроградного аксонного транспорту пероксидази хрону чітко корелюють з даними електронної 
мікроскопії. Встановлено значне сповільнення аксоплину, що проявляється зменшенням кількості 
перикаріонів, які містять маркер, зниженням інтенсивності забарвлення та порушенням розподілу 
продукту гістохімічної реакції в цитоплазмі нейроцитів. 

Ключові слова: етопозид, доксорубіцин, цисплатин, вінкристин, паклітаксел, аксонний 
транспорт 

РОЛЬ ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ РЕГУЛЯТОРНЫХ СИСТЕМ В ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ 

МЕХАНИЗМАХ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ 

Гринкевич Л.Н. 
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Актуальнейшей проблемой нейробиологии является поиск механизмов регуляции экспрессии 
генов, вовлекаемых в формирование длительных пластических перестроек. Задача осложняется 
взаимодействием множества сигнальных систем, включенных в обучение, и сложностью устройства 
механизмов контролирующих экспрессию генов, в том числе эпигенетических. Одним из наиболее 
удобных объектов для данных исследований являются моллюски. Нами изучалась степень 
вовлечения регуляторного каскада МАРК/ERK и его потенциальной мишени гистона Н3 в 
пластические изменения в командных нейронах сети оборонительного поведения моллюска Helix при 
формировании рефлекса пищевой аверзии. Это гигантские нейроны расположенные симметрично в 
левых и правых париетальных ганглиях и имеющие перекрывающиеся рецепторные и моторные 
поля. В этих нейронах при обучении возникают постсинаптические пластические изменения. 
Проведенные исследования показали, что МАРК/ERK каскад активируется при формировании 
пищевой аверзии в нейронах процеребрума (олфакторный центр моллюсков) и в командных 
нейронах оборонительного поведения правого париетального ганглия RPa2/3. При этом в нейронах 
левого (LPa2/3) - изменений нет. Более того, обучение индуцирует ацетилирование гистона Н3 также 
только в командных нейронах оборонительного поведения RPa2/3, но не LPa2/3. И это 
ацетилирование снимается блокаторами МАРК/ERK каскада. Таким образом, наблюдаемая 
ассиметрия, может отражать латеризацию памяти у беспозвоночных. На молекулярном уровне 
данное явление может быть связано с различным спектром рецепторов сопряженным с МАРК/ERK 
каскадом. Подтверждением важной роли МАРК/ERK зависимого ацетилирования гистона Н3 в 
консолидации памяти являются наши онтогенетические данные. Нами показано, что в отличие от 
взрослых животных в ЦНС ювенильных животных с незрелыми механизмами долговременной 
сенситизации и условных оборонительных рефлексов подвергнутых процедуре обучения не 
наблюдается ни активации МАРК/ERK ни индукции ацетилирования гистона Н3. Учитывая, что 
ацетилирование гистона Н3 приводит к индукции экспрессии генов недостаток ацетилирования 
может лежать в основе неспособности ювенильных животных к формированию долговременных 
форм пластичности оборонительного поведения. Работа поддержана грантами РФФИ  
№ 08-04-01325-а, 11-04-01968-а 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА НЕЙРОТРОПНОСТИ СЛЕДОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

В ОРГАНИЗМЕ ДЕТЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ УКРАИНЫ 

Евстафьева Е.В., Залата О.А., Евстафьева И.А., Щеголева М.Г. 

ГУ «Крымский государственный медицинский университет имени С. И.  Георгиевского», 

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского Симферополь. 

olga_zalata@mail.ru 

Целью настоящего исследования явился сравнительный анализ нейтропности химических 
элементов, представленных в организме в очень низких концентрациях (trace elements), при их 
эндогенном содержании в организме 60 детей 10-16 лет, проживающих в промышленных городах 
юго-восточной Украины. Регистрацию и анализ ЭЭГ осуществляли по общепринятой методике с 
помощью компьютеризированного электроэнцефалографического комплекса («Тредекс», Украина). 
Содержание элементов (Ca, Zn, Cu, Fe, Mn, Co, Cr, Mo, Ni, Sr, Pb, Cd) в волосах определяли рентгено-
флуоресцентным методом. Нейротропную значимость элементов оценивали посредством 
непараметрического корреляционного анализа по Спирмену. Результаты исследования образцов 
волос тестируемых детей показали, что из 12 исследованных элементов только 3 (Fe, Co, Sr) имели 
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нормальное содержание, 7, в основном токсичных, элементов, превышали норму, а содержание 2 
эссенциальных (Zn, Cu) было дефицитным. Сравнительная оценка нейтротропности элементов по 
числу выявленных достоверных корреляционных связей показала следующее их распределение: 
Cd(35)>Ni(31)>Cr(19)>Sr(17)>Pb(16)>Ca(10)>Cu(7)>Mo(3)>Zn(2)>Fe(1). Плотность корреляционных 
связей колебалась от 0,26 до 0,42, (0,05<р<0,001), чаще всего связи обнаруживались при регистрации 
ЭЭГ при закрытых глазах (39) и решении арифметической задачи (33). Количество металлов, 
проявлявших при этом свою нейротропность, было практически одним и тем же – 6-7. Обнаружена 
определенная специфичность физиологических эффектов разных элементов: Pb был значим, главным 
образом для СМ дельта диапазона ЭЭГ; Cd в основном коррелировал с СМ низко- (тета-) и средне- 
(альфа-) диапазона, а высокочастотный спектр (бета1- и бета2-ритмы) «реагировали» на колебания 
уровня Cr и Sr. Наиболее чувствительными к присутствию элементов в организме оказались тета- и 
бета1- ЭЭГ-диапазоны, – 40 и 32 корреляционные взаимосвязи соответственно. Как следует из 
приведенных результатов изменения в химическом гомеостазе мозга в условиях техногенного 
загрязнения среды обитания с одной стороны, могут сказаться на фундаментальных, базовых 
электрофизиологических характеристиках нервных процессов, а с другой - на наиболее тонких 
мозговых функциях, связанных с когнитивной деятельностью.  

Ключевые слова: ЭЭГ, дети, следовые элементы 

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ПРОСТАГЛАНДИНОВОЙ РЕГУЛЯЦИИ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ 

Ельский В.Н., Зяблицев С.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

zsv@medic.donetsk.ua 

Современными исследованиями показана важная роль продуктов каскада арахидоновой 
кислоты – простагландинов (Пг) в нервной системе, как в норме, так и при экстремальных 
состояниях. Исходя из этого, целью исследования явилось определение патогенетической роли Пг 
при экспериментальной черепно-мозговой травме (ЧМТ). Травму наносили по модели Ельского В.Н. 
(2005). По шкале определения степени неврологического дефицита животных разделили на две 
группы: 1-я – с благоприятным (компенсированным) течением посттравматического периода и 2-я – с 
неблагоприятным (декомпенсированным). Содержание Пг изучено в динамике острого периода ЧМТ 
(через 3, 24 и 48 часов после травмы) в структурах головного мозга, имеющих отношение к 
нейрогормональной регуляции: передней (ПГ) и вентромедиальной (ВМГ) гипоталамических 
областях, а так же в адено- (АГ) и нейрогипофизе (НГ). Определение содержания ПгЕ, ПгF, 
простациклина (Пц) и тромбоксана (Тх) проводили энзимоиммуноферментным методом с 
использованием наборов “Amersham Bioscinces” (Англия). Установлено, что для благоприятного 
течения ЧМТ были характерны циклические изменения активности изученных простагландиновых 
систем, которые во многом были сходны. Имело место преемственное изменение их активности, 
когда преобладание действия Пц сменялось преобладанием ПгЕ. Другой отличительной 
особенностью благоприятного течения явилось то, что абсолютное значение отклонения Пг было 
менее выражено, что особенно касалось Пц, Тх и ПгЕ. Изменения активности противоположно 
действующих Пг происходили синхронно и однонаправлено. Вместе с тем в каждой структуре 
имелись и свои, присущие только ей особенности реагирования системы Пг. В ПГ это выраженная 
параллельная активация синтеза ПгЕ и ПгF, в НГ и АГ – угнетение синтеза ПгЕ; в ВМГ и АГ – 
пиковый прирост содержания ПгF через 24 часа. Такого разнообразия реакции системы Пг не 
отмечено при неблагоприятном течении ЧМТ. Значительный пролонгированный прирост содержания 
в тканях Тх и ПгF был характерен для всех структур. Имело место резкое снижение индекса Пц/Тх во 
вех структурах и индекса ПгЕ/ПгF в адено- и нейрогипофизе. 

Ключевые слова: простагландины, черепно-мозговая травма 

ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ МОЗКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  

З РІЗНИМ РІВНЕМ СИЛИ НЕРВОВИХ ПРОЦЕСІВ 
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Досліджували 60 здорових праворуких школярів чоловічої та жіночої статей молодшого 
шкільного віку. Силу нервових процесів (СНП) визначали за методикою М.В. Макаренка на приладі 
«Діагност-1» в режимі «зворотного зв’язку». Методом сигмальних відхилень усіх обстежуваних осіб 
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розподілили на три групи: з низьким, середнім та високим рівнями СНП. Біоелектричну активність 
кори головного мозку (КГМ) досліджували за допомогою апаратно-програмного комплексу 
„НейроКом”. При записі ЕЕГ активні електроди розміщувались за міжнародною системою 10/20 у 
дев’ятнадцяти точках на скальпі голови. Просторову організацію електричної активності КГМ 
визначали методом спектрального аналізу – досліджувалась спектральна щільність потужності 
(СЩП) кожного ритму. Електричну активність реєстрували у стані спокою з заплющеними і 
розплющеними очима та при виконанні когнітивних завдань різного характеру – вербального та 
просторового. Реакція активації в осіб з низьким рівнем СНП виражена зниженням СЩП лише у 
бета-діапазоні ЕЕГ у потиличних ділянках мозку. У осіб з середнім рівнем СНП зниження показників 
СЩП зафіксовано у передніх структурах у тета- та альфа-діапазонах ЕЕГ. Варто відзначити, що у 
задній скроневій ділянці правої півкулі зниження СЩП характерне для всіх ритмів ЕЕГ. У групі 
досліджуваних з високим рівнем СНП достовірних змін не відмічено. При виконанні когнітивних 
завдань в осіб з низьким рівнем СНП відмічено поодиноке зниження СЩП: при рішенні 
математичних завдань такі зміни зафіксовані у тета- та альфа-ритмах ЕЕГ у задніх відділах мозку, а 
при рішенні просторових завдань - у центральних та тім’яних ділянках (в тета-діапазоні ЕЕГ). У осіб 
з середнім рівнем СНП спостерігається зниження СЩП тета- та альфа-ритмів ЕЕГ у задніх 
структурах мозку, а також зростання показників СЩП бета-ритму у передній лобній ділянці правої 
півкулі при виконанні вербальних та просторових завдань. При переході від першого до останнього 
розумового завдання кількість змін СЩП у тета-діапазоні ЕЕГ зростає. У осіб з високим рівнем СНП 
відмічено поодиноке зниження СЩП лише альфа-хвиль у лобових ділянках правої півкулі. Отже, 
нами встановлені певні особливості активаційних процесів у КГМ молодших школярів з різним 
рівнем СНП як у станах спокою, так і при виконанні вербальних і просторових завдань. 

Ключові слова: електроенцефалограма, сила нервових процесів, спектральний аналіз 

АНАЛІЗ БІОЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ КОРИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ  

І ГІПОКАМПУ ЩУРІВ ЗА УМОВ ВИХРОВОГО ВПЛИВУ ІМПУЛЬСНОГО 

МАГНІТНОГО ПОЛЯ  

Задорожна Г.О., Ляшенко В.П., Чаус Т. Г., Бурцева Д.О., Радченко В.В. 
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На даний час підвищений інтерес до функціонування структур головного мозку під дією 
магнітних полів (МП) пояснюється тим, що розкриття механізмів біологічного впливу МП може дати 
реальну можливість розуміння суперечливості даних щодо відповідей цілісного організму на 
магнітну дію. Експерименти виконані на безпородних щурах-самцях масою 180-250 г. Тварини 
першої групи були контрольними. Тварини 2 групи підпадали під дію вихрового імпульсного МП 
правого обертання. Щури 3 групи зазнавали впливу вихрового імпульсного МП лівого напрямку. 
Параметри МП складали: індукція - 5-10 мТл, частота модуляції – 80 Гц. У щурів відводили 
біоелектричну активність кори головного мозку та гіпокампу за допомогою голчатих електродів. 
Експеримент тривав 21 тиждень. Реєстрація показників відбувалася через кожні три тижні. 
Аналізували потужність (мкВ²) хвиль електрокортикограми та електрогіпокампограми у межах 
різних частотних діапазонів, а також їх спектральну композицію. Показано, що характер змін 
біоелектричної активності кори головного мозку та гіпокампа щурів під впливом МП залежав від 
терміну дії і напрямку обертання поля. Під правонапраправленим сигналам протягом перших 9 
тижнів експерименту ми спостерігали підвищення абсолютної потужності ритмів 
еклектрокортикограми та електрогіпокампограми і певний перерозподіл представленості частот у бік 
повільно хвильових компонент. На подальших етапах експерименту (12-21 тижні) зміни 
функціональної активності мозкових структур щурів носили протилежний характер: у гіпокампі 
спостерігалась синхронізація біоелектричної активності, у корі – десинхронізація з високім ступенем 
негативної кореляції між двома процесами. Під лівонаправленим МП зміни показників 
біоелектричної активності неокотексу і гіпокампа щурів були подібними до тих, що спостерігались 
під правонаправленою дією, але менш інтенсивними і відбувалися швидше. На нашу думку, 
перебудова кірково-лімбічних взаємовідносин носили пристосувальний характер до дії МП і 
відображали синхронізацію електричних ритмів кори і гіпокампа.  

Ключові слова: магнітне поле, біоелектрична активність, гіпокамп. 



 49 

ДИНАМИКА ЭЭГ ЧЕЛОВЕКА КАК ОТРАЖЕНИЕ ГЕДОНИЧНОСТИ 

ВОСПРИЯТИЯ ЗАПАХОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ ВНИМАНИЯ 

Зима И. Г., Чернинский А. А., Крижановский С. А., Пискорская Н. Г. 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 
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В последние годы показано, что для человека, несмотря на то, что он является 
микросматиком, активация обонятельной системы служит важным фактором в формировании его 
эмоционально-функционального состояния и реализации когнитивных функций. В связи с этим 
целью данных исследо-ваний было изучение динамики изменений параметров ЭЭГ (спектральной 
мощности и средних уровней когерентности (СРК)) человека при гедонической оценке запахов 
растительных эфирных масел (РЭМ) в условиях различного уровня внимания к ним – направленном 
(целенаправленной детекции одорантов) и непроизвольном (состояние покоя в одорированном 
помещении). Тестируемые запахи РЭМ не были обусловлены, т.е. они не были сигналами и их 
восприятие не требовало никакого действия со стороны испытуемых. ЭЭГ регистрировали по 
стандартной схеме в общепринятых ЭЭГ-диапазонах. Значимость изменений регистрируемых 
параметров оценивали с помощью непараметрического критерия знаковых ранговых сумм 
Вилкоксона. Показано, что восприятие запахов РЭМ (не зависимо от знака их эмоциональной 
оценки) при условии ненаправленного внимания сопровождалось усилением межполушарных СРК в 
α1-, α3-диапазонах, а в случае положительной оценки запаха - еще и ростом когерентных связей в β1-
поддиапазоне с фокусом в правой окципитальной области головного мозга. Первые минуты 
целенаправленной сконцентрированной детекции запаха, в которые, скорее всего входила и 
ориентировочная реакция, сопровождались усилением функционального меж- и внутриполушарного 
взаимодействия большинства исследуемых диапазонов, в то время как при пролонгированном (> 5 
мин.) восприятии запахов регистрировалось практически генерализованное увеличение показателей 
СРК в β2- и правополушарное - β1- ритма в случае позитивной гедонической оценки запаха. В случае 
же субъективно негативной оценки запахов РЭМ, была характерной несколько менее выраженная 
активация межполушарного взаимодействия в этих же диапазонах. Полученные данные указывают на 
тот факт, что восприятие даже не обусловленных запахов является активным эмоционально-
когнитивным процессом, который зависит от уровня внимания человека к данному внешнему 
раздражителю. 

Ключевые слова: ЭЭГ, запахи, внимание 

ДИНАМИКА Н-РЕФЛЕКСА КАМБАЛОВИДНОЙ МЫШЦЫ ЧЕЛОВЕКА В ПЕРИОД, 
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Исследования проведены на неврологически здоровых людях. Регистрировали Н-рефлекс 
камбаловидной мышцы, который вызывали чрезкожной электрической стимуляцией 
большеберцового нерва в подколенной ямке. Изучали изменения его величины в период, 
предшествующий произвольным движениям контралатеральной нижней конечности – подошвенному 
и тыльному сгибанию стопы. Испытуемые совершали движения с максимальной быстротой по 
световому сигналу. Показателями начала движения служили первые осцилляции ЭМГ мышц 
контралатеральной конечности: камбаловидной при подошвенном сгибании и передней 
большеберцовой – при тыльном. В первой серии опытов Н-рефлекс регистрировали при положении 
испытуемых лежа на животе со свисающими стопами. Как показали результаты, в данном случае 
обоим исследованным движениям предшествует облегчение Н-рефлекса. Увеличение его амплитуды 
начиналось за 60 - 90 мс до начала движения. Вторую серию опытов проводили при положении 
испытуемых стоя с опорой на обе ноги. Контралатеральная конечность при выполнении движений: 
тыльного и подошвенного сгибания, сохраняла опору на пятку. При тыльном сгибании наблюдалось 
облегчение тестируемого Н-рефлекса. При подошвенном же сгибании в период, предшествующий 
движению, происходило его торможение. Оно возникало за 60 – 90 мс и достигало максимальной 
глубины за 30 – 60 мс до начала движения. В дальнейшем амплитуда Н-рефлекса восстанавливалась, 
а на фоне движения превышала контрольную величину. В третьей серии испытуемый сохранял опору 
на тестируемую нижнюю конечность, а нога, совершавшая движения, не касалась опоры. Изучали 
эффект произвольного подошвенного сгибания. Результаты опытов показали, что при этом в период, 
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предшествующий произвольному движению, наблюдается облегчение тестируемого Н-рефлекса. Его 
временные параметры были подобны тем, которые наблюдались при положении испытуемых лежа. 
Результаты опытов свидетельствуют о том, что характер предваряющих изменений величины Н-
рефлекса при движениях контралатеральной конечности определяется тем, выполняет ли при этом 
она опорную функцию. При отсутствии таковой предваряющие изменения Н-рефлекса мало 
дифференцированы. Если же конечность, совершающая движения, сохраняет опорную функцию, 
характер изменений Н-рефлекса зависит от вида выполняемого ею движения. 

Ключевые слова: Н-рефлекс, произвольные движения, контралатеральная конечность 

ВНЕСОК АКАДЕМІКА В.І.СКОКА В РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЇ 
Карпенко М.А 

Переяслав – Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 

marinka-krp@i.ua 

Сучасні дослідження в галузі фізіології вегетативної нервової системи базуються на великій 
кількості наукових досягнень, отриманих ученими за попередні роки. До найважливіших відкриттів 
другої половини XX століття в галузі фізіології належить становлення і розвиток такого напряму як 
електрофізіологія. Значна частка фундаментальних відкриттів на основі яких будуються сучасні 
дослідження у світовій науці належить українським науковцям. Серед найвідоміших у світі вчених у 
галузі фізіології, таких як Д.С.Воронцов, П.Г.Костюк, П.М.Сєрков, П.Г.Костюк чільне місце займає 
видатний вчений у галузі фізіології нервової системи Володимир Іванович Скок. У відділі фізіології 
вегетативної нервової системи Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця під керівництвом В.І.Скока 
(1971 -2003 рр.) детально вивчена роль мембранних процесів у передачі збудження через синапси 
нейронів вегетативних гангліїв. При цьому показано, що ацетилхолін збільшує проникність 
постсинаптичної мембрани нейронів симпатичних гангліїв і викликає генерацію потенціалу дії, 
активуючи в ній натрієві і калієві іонні канали. Вивчені також властивості одиночних нікотинових 
холінорецепторів, проводимість іонного каналу і кінетика його роботи. Вияснені молекулярні 
механізми фармакологічного блокування холінорецептора. Встановлено, що блокатори холінергічної 
передачі діють засобом блокування відкритого іонного каналу холінорецептора. Цінні дані отримані 
ним при вивченні електричних реакцій природи електрогенезу, механізму нервово-м'язової передачі і 
зв'язку між процесами збудження і скорочення в різних гладких м'язах. Для вивчення фізіології 
гладких м'язів були засвоєні такі сучасні електрофізіологічні методи дослідження, як подвійний 
сахарозний місток, внутріклітинне виведення потенціалу, фіксація напруги на мембрані. За 
допомогою цих методів вивчені процеси збудження і скорочення у гладких м'язах різних органів. 
В.І.Скок визнаний одним з основоположників фізіології синаптичної передачі в гангліях вегетативної 
нервової системи та молекулярної фізіології нейронних нікотинових ацетилхолінових рецепторів.  

Ключові слова: В.І.Скок, історія електрофізіології. 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДА КВАНТОВО-ХІМІЧНОГО МОДУЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКІВ 

МІЖ МОЛЕКУЛАМИ ДЛЯ ОЦІНКИ ВІРОГІДНОСТІ ЛІГАНД-РЕЦЕПТОРНОГО 
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Донецький національний медичний університет ім. М. Горького 
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У попередніх, радіолігандних, дослідженнях ми отримали дещо суперечливі результати 
відносно можливостей зв’язування коменової кислоти з опіоїдним рецептором. Одні з них вказували, 
що ця речовина може бути лігандом опіоїдних рецепторів, а інші – на протилежне. Тому виникла 
необхідність переперевірки попередніх висновків, але іншим методом. Для цього ми обрали метод 
квантово-хімічного модулювання зв’язків з наступними розрахунками ентальпії (∆∆Н) утворення 
комплексних зв’язків між коменовою кислотою з одного боку, і аспарагіном, триптофаном, лізином 
(ключовими амінокислотами сайтів зв’язування опіоїдного рецептора) – з іншого. Цей метод 
дозволяє отримувати коректні результати при квантово-хімічних розрахунках систем з відкритими 
оболонками, у яких є неспарені електрони (радикали, іони, радикал-іони). Амінокислоти знаходяться 
в організмі у вигляді полярних іонів (переважно біполярних). Коменова кислота гадано також існує у 
вигляді іона, адже у ній є полярна дисоціююча група -СООН, а також менш полярна група -ОН. Для 
того, щоб програма самостійно знайшла локальний мінімум на поверхні потенціальної енергії, дві 
молекули віддаляли одну від одної на достатньо велику відстань (50 Å). Запускали оптимізацію 
геометрії, після чого отримували пошукувану структуру та її термохімічні параметри. Оптимізація 
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геометрії полягає в пошуку із безлічі можливих структур тієї структури, яка знаходиться в мінімумі 
поверхні потенціальної енергії. Поверхня потенціальної енергії – це залежність значень енергії, яка 
міститься у зв’язках структури, від певних координат (від довжини зв’язків, кута між зв’язками, 
торсіонного кута та ін. – чим більше параметрів, тим складніше вигляд пошукованої поверхні 
потенціальної енергії). Для розрахунків було обрано напівемпіричний метод РМ-3. Отримали 
результати: ∆∆Н зв’язку «коменова кислота – аспарагін» дорівнює +17,5 ккал/моль, ∆∆Н «коменова 
кислота – лізин» -27,6 ккал/моль, ∆∆Н «коменова кислота – триптофан» -8,7 ккал/моль. Це вказує на 
те, що коменова кислота комплексується з ділянками селективності опіоїдного рецептора, але не 
може зв’язуватися з «кишенею» рецептора. Вірогідно, саме ці особливості зумовлюють її особливий 
фізіологічний ефект.  

Ключові слова: квантово-хімічне модулювання, ентальпії зв’язків, опіоїдний рецептор, ліганд 
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Біографія Пилипа Миколайовича Сєркова - це ціла епоха у вітчизняній науці. Сьогодні 
представляється можливість згадати його неабиякий вклад в розвиток фізіології, зокрема 
нейрофізіології. Творчий шлях Пилипа Миколайовича розпочався з участі в науковому гуртку 
кафедри фізіології Смоленського медичного інституту, яким керував завідуючий кафедри Данило 
Семенович Воронцов. До нейрофізіологічних досліджень П.М. Сєрков приступив будучи вже 
завідуючим кафедри фізіології спочатку у Вінницькому потім в Одеському медичних інтитутах. До 
важливих робіт вченого цього періоду слід віднести комплексні клініко-фізіологічні дослідження 
електроенцефалографії (ЕЕГ). Вивчено вікову динаміку ЕЕГ у дітей, зміни біоелектричної активності 
головного мозку у хворих на артеріальну гіпертензію, з порушеннями функцій щитовидної залози, 
експериментальну епілепсію, вплив подразнення різних внутрішніх органів на електричну активність 
кори головного мозку, особливості ЕЕГ у хворих людей та у тварин під впливом різних факторів, 
зокрема при терапевтичній дії на організм радіоактивного фосфора та ін. П.М. Сєркову належить 
пріоритет у вивченні процесів десинхронізації в корі мозку. В Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця 
на посаді завідувача лабораторією електрофізіології досліджуються процеси, що відбуваються у 
вищих відділах слухової системи. Вперше в світі визначено динаміку розвитку і взаємовідношення 
процесів збудження і гальмування в слуховій корі при дії звукових подразників. Експериментально 
досліджено зв’язок різних ядер таламуса між собою та з корою головного мозку та підкорковими 
структурами, вивчено механізм внутрішньоталамічного гальмування, а також релейну і інтегративну 
функцію таламуса. В структурах кори головного мозку вивченно синаптичні і нейронні механізми 
гальмування. Розглянуто питання про хімічні медіатори гальмування в нейронах кори мозку, 
висвітлено питання про роль процесів гальмування в аналітико-синтетичній діяльності різних 
областей кори головного мозку. Важливим для нейрофізіології є твердження вченого про два типи 
кіркового гальмування, що забезпечують диференціацію проведення імпульсу на одних гілках 
дендритів, і пригнічення на інших. Заслуга вченого і у формуванні школи висококваліфікованих 
нейрофізіологів. Вчений має Державні та іменні премії НАН України.  

РЕГУЛЯЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ТКАНИНАХ ЗОРОВОГО 

АНАЛИЗАТОРА КРОЛІВ ВІТАМІНОМ Е ТА ЙОГО КОРОТКОЛАНЦЮГОВИМ 

АНАЛОГОМ ЗА УМОВИ СВІТЛОВОГО ВПЛИВУ 

Коломійчук С.Г., Леус М.Ф. 

ДУ «Інститут очних захворювань і тканинної терапії ім. В.П.Філатова АМН України» 

filatova_biochem@mail.ru 

Регуляції метаболічних процесів клітин належить важлива роль як у підтриманні гомеостазу, 
так і в адаптації зорового аналізатора до дії різних чинників навколишнього середовища. Відомо, що 
вітамін Е, крім антиоксидантної дії, приймає участь в регуляції функціонування клітинних органел та 
обміну речовин. Нікотинамідні коферменти приймають участь не тільки в окисно-відновних 
реакціях, але виявляють регуляторний вплив на швидкість та спрямованість метаболічних процесів в 
клітині, порушення рівня яких може зумовлювати ряд змін функціонального стану зорового 
аналізатора. Відомо, що порушення фізіологічних функцій органа зору можуть бути зумовлені не 
тільки зміною інтенсивності обміну речовин у тканинах ока, але й порушенням метаболічного 
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статусу організму в цілому, тому досліджували метаболічний стан печінки. Мета: дослідження 
можливості регуляції метаболічних процесів у тканинах зорового аналізатора кролів α-токоферолом 
та його коротколанцюговим аналогом за умови хронічного впливу світлом високої інтенсивності. 
Дослідження провадили в умовах загальної хронічної дії світла високої інтенсивності на кролів 
породи Шиншила. Тварин опромінювали щоденно на протязі 23 тижнів світлом високої 
інтенсивності двох дугових ртутно-вольфрамових ламп (спектральний діапазон випромінювання 350-
115- нм, максимально наближений до сонячного). На фоні світлового впливу дослідні кролі 
отримували курс препаратів - α-токоферолацетат та його аналог 2-4-метил-3-пентенил-6-ацетоокси-
2,5,7,8-тетраметилхроман (Інститут біохімії ім. А.В. Паладіна). Інтактна група не підлягала ніяким 
впливам. За умови хронічного світлового впливу виявлено суттєве порушення вмісту та зменшення 
відновного потенціалу нікотинамідних коферментів, особливо НАДФ/НАДФН, у сітківці, корі 
головного мозку (потилична частка), кришталику та печінці при порівнянні з інтактними тваринами, 
що зумовлено порушенням активності НМН-аденілілтрансферази, глюкозо-6-фосфатдегідрогенази та 
ферментів деградації НАД(Ф). Застосування препаратів сприяло нормалізації активності 
досліджуваних ферментів, а також вмісту та співвідношенню нікотинамідних коферментів, 
підвищуючи їх відновний потенціал, що має важливе значення для забезпечення стабільності 
білкових і мембранних компонентів тканин зорового аналізатора.  

Ключові слова: зоровий аналізатор, вітаміни, нікотинамідні коферменти, світло, кролі 
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 Нами, за допомогою компютерної моделі була досліджена роль «зашумленого» збудження у 
механизмі синхронізації мережі інтернейронів з шунтуючими ГАМКергичними синапсами. Модель 
вхідного збуджуючого сигналу від пірамідних клітин зони СА1 був реалізований у вигляді 
асинхронного (стохастичного) збуджуючого синаптичного сигналу з розподілом Пуасона часового 
інтервалу між подіями. Кожний окремий інтренейрон отримував незалежний вхідний сигнал, що 
характеризувався середньою частотою пресинаптичних подій fsyn, яка була однаковою для всіх 
інтеренйронів в мережі. Зміни частоти і амплітуди вхідного сигналу призводили до змін у частоті та 
ступені синхронізації коливань fnet всередині мережі. Ми обнаружили, що в межах дуже широкого 
діапазону вхідної частоти від 1 до 10000 Гц, лише збудження з частотою від 20 до 200 Гц здатні 
викликати синхронізовані осциляції в мережі. За межами цього «вікна синхронізації» коливання були 
або повністю асинхронні, або взагалі зникали і мережа перходила в стан стійкої деполярізації під 
впливом дуже високого зовнішнього збудження. Частота синхронних коливань в мережі 
зміннювалась від 20 до 68 Гц, в залежності від частоти зовнішнього збудження. Таким чином, ми 
продемонстрували, що мережа інтернейронів, зв`язаних за допомогою шунтуючих ГАМКергичних 
синапсів здатна перетворювати асинхронний збуджуючий вхідний сигнал у сихронний гальмівний 
вихідний паттерн, діючи як частотний фільтр. Крім того, ми визначили здатність зовнішнього 
збудження впливати на синхронізацію коливань в мережі за допомогою підпорогового шуму, чия 
амплітуда контролюється струмом витоку, який впливає на можливість інтернейронів генерувати 
потенціали дії. Збільшення провідності витоку зменьшує частоту і синхронізацію коливань. Але, 
низька провідність витоку підвищує збудливість нейрону, тим самим підтримуючи синхронізацію, 
викликану спонтанниими потенціалами дії у вхідному синаптичному шумі.  

Ключевые слова: гіпокамп, мережа, синхронізація, синаптичне збудження, ГАМК 
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Метою роботи було порівняти за показниками спектральної потужності ЕЕГ особливості 
мозкової нейродинаміки при перегляді зображень, що здатні викликати приємні і неприємні емоції у 
чоловіків (n=42) і жінок (n=32) віком від 18 до 21 років. Жінки брали участь в дослідженні тричі в 
різні фази менструального циклу: у фолікулярну, лютеїнову та фазу овуляції. Перегляд емоційно 
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нейтральних зображень викликав меншу активацію тім‘яно-потиличних ділянок мозку чоловіків 
порівняно з афективними зображеннями всіх видів, що свідчить про захоплення ресурсів уваги та 
більш ретельну обробку в екстрастріарній корі афективних стимулів. У жінок перегляд нейтральних 
зображень супроводжувався суттєво більшою порівняно з чоловіками активацією обох півкуль 
головного мозку, зональний характер якої був відмінним в різні фази менструального циклу. Під час 
перегляду емоційних картин знижувалась частота серцевих скорочень у представників обох статей. 
Перегляд зображень, що викликали позитивні емоції супроводжувався характерним лише для цього 
виду стимулів зростанням потужності високочастотних компонентів ЕЕГ в передніх лобних ділянках. 
У чоловіків такі зміни були більш локальними, порівняно із жінками, у яких при перегляді приємних 
зображень спостерігалася масштабна активація всього неокортексу при підвищенні бета-ритму в 
симетричних відведеннях лобних, передньо-скроневих та центральних ділянках. Такі зміни у жінок 
були найбільш виражені в фолікулярну фазу менструального циклу, тоді як в інші фази характер змін 
ЕЕГ-показників суттєво відрізнявся від таких у чоловіків. Найбільш характерними ЕЕГ-корелятами 
перегляду негативних зображень у чоловіків було збільшення спектральної потужності тета-ритму в 
передньо-центральних і задніх ділянках кори із деяким переважанням в лівій півкулі. У жінок 
перегляд негативних зображень супроводжувався тільки активаційними змінами без зростання тета-
ритму, за виключенням фолікулярної фази менструального циклу, коли відзначалося зростання 
потужності тета-ритму в лівих лобній і потиличних зонах. Це доводить відмінність реагування на 
емоційні стимули представників різної статі і дозволяє зробити припущення, що найбільш подібно 
мозок жінки реагує до чоловічого у фолікулярну фазу, коли концентрація естрогену в крові 
мінімальна. 

Ключові слова: статеві відмінності, емоції, ЕЕГ 
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Відомо, що в залежності від мети, мотивації, характеру оброблюваної інформації та 
особливостей власного досвіду люди по-різному організовують свою мнемонічну діяльність. В таких 
випадках говорять про різні когнітивні стилі та стратегії запам’ятовування, найбільш характерними з 
яких є візуалізація та вербалізація інформації. Структура відповідних мозкових функціональних 
систем при цьому може суттєво відрізнятись, що буде впливати на ефективність та енергетичну 
вартість діяльності. Метою даного дослідження було виявлення серед мнемонічних ЕЕГ-корелятів 
специфічних відмінностей, пов’язаних із різними мнемонічними стратегіями – внутрішньою мовою 
та уявленням зорових образів. В якості обстежуваних виступали 79 добровольців віком 18-22 роки. 
Під час реєстрації ЕЕГ вони знаходились у положенні напівлежачи із заплющеними очима, слова для 
запам’ятовування сприймали на слух. Було встановлено, що ймовірність вибору суб’єктом однієї із 
стратегій залежала від семантичного навантаження слів: для абстрактних понять більш характерна 
вербалізація, а для конкретних – візуалізація. В той же час при запам’ятовуванні цифр ці стратегії 
зустрічались відповідно у 32 та 47% випадків, а іще у 21% вони комбінувались. В ЕЕГ виконання 
тесту проявлялось у генералізованому зниженні спектральної потужності широкої смуги частот 6-35 
Гц. В групах осіб, виділених за типом використаної в пробах з цифрами стратегії, було показано, що 
при запам’ятовуванні внутрішня мова, на відміну від візуалізації, не супроводжувалась змінами 
потужності θ1 і θ2-піддіапазонів, а десинхронізація в α3 і β1-піддіапазонах носила більш локальний 
характер, обмежуючись центральними і потиличними зонами кори. В той же час зменшення 
потужності α1-піддіапазону ставало генералізованим, розповсюджуючись на фронтальні ділянки. На 
етапі утримання інформації в пам’яті в обох групах реєструвалось зростання потужності θ1-, θ2- та 
α1-піддіапазонів, яке було генералізованим при візуалізації і локальним, пов’язаним майже виключно 
з лобними зонами кори, при “проговорюванні” слів. Таким чином, можна припустити, що під час 
виконання мнемонічних операцій вищій ступінь загальної активації головного мозку більш 
характерний для осіб, які використовують стратегію уявної візуалізації образів. 

Ключові слова: ЕЕГ, пам'ять 
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Аміотрофний латеральний склероз (АЛС) є тяжким захворюванням, яке уражує мотонейрони. 
Електрофізіологічні та морфологічні дослідження дегенеруючих мотонейронів у мишей з мутацією 
Cu/Zn супероксидної дисмутази (SOD1) показали, що цей тип може бути моделлю людського АЛС. В 
даній роботі з використанням методів комп’ютерного моделювання досліджували зв'язок 
морфологічних і електричних властивостей реконструйованих дендритних розгалужень мотонейронів 
немодифікованих (wild-type) і трансгенних SOD1-G85R мишей. Морфологічні властивості галуження 
характеризували протяжністю (розміром) дендритних маршрутів, функціями складності та метричної 
асиметрії галуження. Пасивні електричні властивості характеризували функціями відносної 
ефективності передачі струму та відповідними функціями параметричної чутливості до змін питомої 
мембранної провідності, яка залежить від експресії та активації іонних каналів дендритної мембрани. 
Локальні активні електричні властивості характеризували стаціонарними та динамічними вольт 
амперними характеристиками парціальних та сумарних мембранних струмів. Досліджували також 
співвідношення між частотою розрядів потенціалів дії на виході мотонейронів та інтенсивністю 
прикладеного до соми ступінчастого або трикутного (ramp) імпульсу струму, що дозволяло 
визначити наявність і тип гістерезису у зазначених співвідношеннях. При цьому розраховували також 
динамічні просторові карти розподілу мембранного потенціалу по реконструйованому дендритному 
розгалуженню, що дозволяло визначати особливості участь різних дендритних ділянок у формуванні 
патерну вихідного розряду. Встановлено, що нормальні і мутантні клітини найбільш відрізнялися 
щодо порогу виникнення тривалого розряду та крутизни залежності частоти розряду від 
інтенсивності стимуляції (gain). Висока складність та стохастичний патерн галуження дендритного 
дерева мотонейронів, ймовірно, визначили спрощення патернів їх імпульсної активності та збіднений 
репертуар патернів такої активності.  

Ключові слова: МАРК/ERK каскад, эпигенетика, синаптическая пластичность, моллюски 
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Сучасний погляд на нейрофізіологічні механізми емоцій, мотивацій, пам'яті, мислення, 
сприйняття, свідомості базуються на поглядах про системні принципи діяльності мозку. Традиційні 
класичні методи крос-кореляційного, спектрального або крос-спектрального (парного когерентного) 
аналізу мало придатні до використання для оцінки інтегративних механізмів. Ці методи дозволяють 
одночасно досліджувати дві (але не більш) структури мозку. Функціональне об'єднання структур 
мозку і їх функціональний стан знаходять відображення в ЕЕГ. Однак, лінійні закономірності 
являють собою лише окремий випадок більш загальних нелінійних законів. Альтернативною до 
традиційного вивчення ЕЕГ, як стохастичного процесу, є гіпотеза, згідно з якою ЕЕГ сигнал 
розглядається як вихідний сигнал нелінійної системи, що перебуває в стані динамічного хаосу. Для 
розв'язання вищезазначених завдань запропонований комплексний підхід для аналізу ЕЕГ. На 
першому етапі визначається функціональний стан досліджуваних коркових і підкоркових структур 
методами кореляційно-спектрального аналізу. На другому етапі проводиться виділення комплексів 
церебральних структур, тимчасово залучених у досліджувану інтегративну діяльність на основі 
багаторозмірного спектрального аналізу. Розроблені методики виявлення церебральних систем («ЕЕГ 
томографія»). Нарешті, на третьому етапі проводиться оцінка нейродинамічних характеристик 
виділених церебральних систем методами багаторозмірного нелінійного аналізу. Створена нова 
методика для рахування «затримки»(delay) – одного з ключових параметрів, який значно підвищує 
надійність розрахунків та нова методика оцінки нелінійних параметрів на основі «головного» сигналу 
ЕЕГ мозкових структур, яки тимчасово залучені у досліджуєму діяльність головного мозку. Цей 
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підхід і алгоритми реалізовані в системі комп'ютерної ЕЕГ NeuroResearcher® Innovation Suite. Із 
застосуванням цього підходу проведені експериментальні дослідження емоційного стресу у пацюків, 
при вивченні здорових людей з різним рівнем «тривожності»; у стані спокійного пильнування і у 
змінених станах, у хворих на шизофренію, при зорових галюцинаціях, викликаних лікарськими 
препаратами. Комплексний підхід є якісно новим та ефективним засобом для дослідження 
нейродинамічної структури церебральних механізмів здорового і хворого мозку. 

Ключові слова: ЕЕГ, багаторозмірний спектральний аналіз, детерміністський хаос, 
нейродинаміка. 
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В електрофізіологічних дослідженнях вивчали вплив модуляторів моноамінергічної та 
ГАМК-ергічної нейротрансмісії на стрес-індуковані зміни показників сумарної фонової електричної 
активності ерготропної зони гіпоталамусу (ЕГГ) та варіабельності серцевого ритму (ВСР) щурів. 
Стресогенні умови створювали суттєвим обмеженням тваринам життєвого простору протягом 21 
тижня, що було достатнім для поступового розвитку стрес-реакції організму від стадії тривоги до 
виснаження. Модуляцію синаптичної передачі здійснювали шляхом перорального введення 
стресованим щурам одного з фармпрепаратів: амітриптиліну, аміназину, карбамазепіну та гідазепаму. 
Встановлено, що однією з основних тенденцій змін ЕГГ під впливом стресу було поступове 
зростання нормованої потужності хвиль тета-діапазону: від значень, що були нижче контрольних на 
початку експерименту, до величин, які перевищували контроль у 2,5 рази наприкінці дослідження. 
Застосування модуляторів синаптичної передачі призводило до збільшення відсотку вказаних хвиль 
відносно їх значень у стресовій групі протягом усього експерименту. Підвищення під дією стресу 
нормованої потужності бета-хвиль, напроти, усувалось всіма застосованими фармпрепаратами. 
Динаміка ВСР у тварин стресової групи полягала у збільшенні її показників в першу і другу фази 
стрес-відповіді та у формуванні ригідного ритму серця наприкінці дослідження. Під впливом 
модуляторів синаптичної передачі ВСР відновлювалась до контрольних значень на початку і 
наприкінці дослідження, однак була зменшеною відносно контролю впродовж другої фази. Вказані 
зміни ВСР у тварин усіх груп супроводжувались поступовим зменшенням частоти серцевих 
скорочень протягом експерименту. Отримані дані з урахуванням механізмів дії застосованих 
фармакологічних препаратів, які збільшують потужність ГАМК-системи мозку, свідчать, що 
модуляція характеристик ЕГГ ерготропної зони гіпоталамусу внаслідок дії довготривалого стресу 
могла відображати динаміку взаємодії стрес-реалізуючих і стрес-лімітуючих медіаторних систем 
головного мозку, що призводило до змін центральної регуляції серцевого ритму тварин. Зокрема 
збільшення ВСР у досліджених тварин було пов'язано з посиленням високочастотної компоненти 
ЕГГ, тоді як зростання відсотку тета-хвиль супроводжувалось зменшенням ВСР і частоти серцевих 
скорочень. 

Ключові слова: Гіпоталамус, ерготропна зона, стрес, ГАМК-система, варіабельність 
серцевого ритму. 
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ГІПОКАМПА І ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ ЩУРІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ 
ГІДАЗЕПАМУ І ПІРАЦЕТАМУ НА ТЛІ ДОВГОТРИВАЛОГО СТРЕСУ 

Мельнікова О.З. 

Запорізький державний медичний університет  

melnikovaoz@mail.ru 

Метою нашої роботи було дослідження механізмів стрес-лімітуючої дії ГАМК-системи мозку 
шляхом порівняння впливу гідазепаму, якій потенціює гальмівний вплив ГАМК у центральних 
синапсах, та пірацетаму, що чинить на метаболізм нейронів немедіаторну ГАМК-подібну дію, на 
потужність сумарної фонової електричної активності гіпокампа (ЕГпГ) і поведінкові реакції щурів 
при довготривалому стресі (21 тиждень). Перед відведенням в гострому експерименті ЕГпГ 
оцінювали рухову та дослідницьку активність тварин у тесті „відкрите поле”. У щурів стресової 
групи була підвищеною локомоторна і зменшеною дослідницька активність відносно контролю. Під 
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впливом гідазепаму відбувалось зменшення рухової компоненти поведінки у порівнянні з тваринами 
стресової групи протягом усього дослідження і дослідницької - через 3-15 тижнів експерименту, тоді 
як через 18-21 тижнів вона зростала. При застосуванні пірацетаму локомоторна активність 
зменшувалась, однак у меншому ступені, ніж під впливом гідазепаму, а дослідницька – суттєво 
зростала. Дослідження впливу фармпрепаратів на ЕГпГ тварин показало, що вони змінювали її 
характеристики однаково: через 3-6 тижнів експерименту при застосуванні гідазепаму і пірацетаму 
потужність хвиль ЕГпГ суттєво зменшувалась, а через 9 тижнів значно зростала і залишалась 
збільшеною до кінця експерименту. Такі зміни потужностей виявлялись в усіх частотних діапазонах 
ЕГпГ. Аналіз нормованих потужностей хвиль ЕГпГ показав, що під впливом гідазепаму і пірацетаму 
в ній зростав відсоток хвиль середніх частот, особливо тета-діапазону. Отримані дані можуть 
свідчити, що стрес-лімітуючий ефект ГАМК проявлявся у синхронізації електричної активності 
нейронів гіпокампа. Виходячи з того, що обидва застосованих препарати змінювали ЕГпГ 
стресованих тварин однаково, можна припустити, що головну роль у цих змінах відігравало 
відновлення енергетичних ресурсів нейронів, в якій важливе значення мають стабілізація їх 
мембранного потенціалу внаслідок гальмівної дії ГАМК (гідазепам) і активація метаболізму 
(пірацетам). Відмінності у механізмах синхронізації ЕГпГ препаратами знаходили відображення у 
змінах поведінкових реакцій тварин, в яких виявлялось підсилення центрального гальмування 
гідазепамом і відновлення у мозку співвідношення процесів збудження і гальмування пірацетамом.  

Ключові слова: Сумарна фонова електрична активність, гіпокамп, ГАМК, гідазепам, 
пірацетам. 

ЗАСНОВНИКИ МЕМБРАНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ. ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС 

Опанасенко C.М., Рибальченко Т.В. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

taras_rybal@ukr.net 

Становлення мембранології в Україні розпочалося з вивчення біоелектричних потенціалів з 
урахуванням теорії електролітичної дисоціації С. Арреніуса (1887). Пальма першості в цьому 
належить професору Київського університету Василю Юрійовичу Чаговцю. Він вперше у світовій 
фізіології показав, що просторовий розподіл позитивних і негативних іонів відбувається завдяки 
напівпроникності поверхневої (тепер плазматичної) мембрани і опублікував (1896 - 1897) свою 
теорію в російському і німецькому фізико-хімічних журналах. У 20-х роках минулого століття 
Данило Семенович Воронцов, підтримуючи іонну концепцію подразнення В.Ю. Чаговця, на підставі 
власних досліджень зробив висновок, що процеси збудження відбуваються за участю плазматичної 
мембрани. Це було в період, коли в існування плазматичної мембрани вірили одиниці і не бачив 
ніхто. Особливо значних досягнень Д.С. Воронцов досягнув, працюючи завідувачем відділу загальної 
фізіології Київського університету і відділу електрофізіології Інституту фізіології ім. О.О. 
Богомольця. Це стосується, зокрема, вивчення електротонічних реакцій спинномозкових корінців, 
електротонічних потенціалів в задніх корінцях при подразненні передніх, фізичний електротон у 
нервових і м’зових клітинах, передбачення існування збудливих і гальмівних синапсів і ін. У 1954 р. 
учень Д.С. Воронцова Платон Григорович Костюк – один із найвидатніших електрофізіологів світу – 
вперше у Київському університеті (і у СРСР в цілому) застосував метод внутрішньоклітинного 
відведення біопотенціалів. П.Г. Костюк першим серед електрофізіологів СРСР експериментально 
довів, що єдиною структурою клітини, яка генерує електричні потенціали, є плазматична мембрана. 
Високу роздільну здатність мікроелектродної техніки він показав при дослідженні електричних 
потенціалів окремих нейронів спинного мозку, що стало основою його «революційної» доповіді на 
Гагрській конференції (1956) і увійшли до першої «мембранної» монографії «Двухнейронная 
рефлекторная дуга». Таким чином, своєму становленню в Україні мембранологія завдячує трьом 
видатним вченим: В.Ю. Чаговцю, Д.С. Воронцову і П.Г. Костюку.  

Ключові слова: мембранологія 

К ВОПРОСУ О НЕЙРОПСИХОЛОГИИ ТЕМПЕРАМЕНТА 

Прокопенко Н.А. 

Государственное учреждение «Институт геронтологии АМН Украины» 

naprok@bigmir.net 

Темперамент характеризует динамические особенности психической деятельности индивида, 
определяет систему предпочтений и специфику реакций человека, является основой для 
формирования индивидуальных черт характера. Основной составляющей темперамента является 
«эмоциональность», а ее основными характеристиками – эмоциональная возбудимость и 
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эмоциональная лабильность. На примере эмоций ярко проявляются интеграция и взаимные влияния 
нервных и гуморальных механизмов. Важным компонентом эмоций являются изменения активности 
вегетативной нервной системы. Цель исследования – изучение индивидуальных различий 
эмоциональных переживаний по вегетативным реакциям. Для физиологического контроля 
функционального состояния испытуемых во время эмоциональных проб использовали метод 
вариационной пульсометрии. Учитывали следующие свойства индивидуальности: экстравертность-
интровертность, экстернальность-интернальность, экстрапунитивность-интропунитивность. 
Результаты. У обследуемых лиц с ярко выраженными «внешненаправленными» реакциями на 
эмоциогенные факторы, а это – экстраверты, экстерналы и лица с экстрапунитивным типом 
реагирования в ситуациях фрустрирования, симпато-парасимпатическое воздействие на регуляцию 
сердечного ритма преобладает над центральными влияниями. Напротив, при повышении уровня 
интроверсии у обследуемых лиц наблюдаются изменения вегетативного баланса в сторону активации 
симпатоадреналового звена, снижение эффективности барорефлекторной регуляции и напряжение 
регуляторных систем организма. Выводы. Физиологическая адаптация к действию разнообразных 
стрессоров, в т.ч. и эмоциональных, осуществляется в основном системой кора головного мозга – 
гипоталамус – гипофиз – кора надпочечников. В свою очередь выброс адреналина из мозгового 
вещества надпочечников активирует ретикулярную формацию, а через нее – гипоталамус и 
лимбическую систему мозга. Таким образом, можно предположить, что экстраверты обладают более 
высоким порогом эмоциональной чувствительности, который соответствует более высокому порогу 
активации ретикулярной формации; поэтому экстраверты испытывают более низкую, а интроверты – 
более высокую активацию в ответ на экстеро- и интерорецептивные раздражители.  

Ключевые слова: эмоции, темперамент, регуляция сердечного ритма 

ВЛИЯНИЕ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ, 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ И КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У КРЫС 

ПОСЛЕ ОСТРОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ РАЗНЫХ ПУТЯХ 

ВВЕДЕНИЯ КЛЕТОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

Радык Р.М., Гринь В.К., Казаков В.Н., Попандопуло А.Г., Ивнев Б.Б. 

Институт неотложной и восстановительной хирургии имени В. К. Гусака НАМН Украины, 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

RPS5IIP@rambler.ru 

Цель исследования. Изучить влияние мезенхимальных стволовых клеток на выживаемость, 
восстановление двигательных и когнитивных функций после острой экспериментальной ишемии 
головного мозга крыс при разных путях введения клеточного материала. Материалы методы. 
Исследование было проведено на 49 крысах-самках линии Вистар-Киото. Острая фокальная ишемия 
была смоделирована путем окклюзии средней мозговой артерии (СМАо). Все животные разделены на 
4 группы. I группа - животные, которым была произведена трепанация черепа без других 
хирургических манипуляций. II группа - особи, с окклюзией средней мозговой артерии (СМАо), 
внутривенным (группа IIА) и интраветрикулярным (группа IIВ) введением 0.9% NaCl. III группа - 
особи, которым производилась инъекция мезенхимальных стволовых клеток внутривенно (группа 
IIIА) и интраветрикулярно (группа IIIВ). IV группа - группа интактных животных. Тестирование 
животных проводилось в установке «открытое поле» по параметру «количество пересеченных 
квадратов», проводился блок дополнительных тестов. Результаты. Количество пересеченных 
квадратов на 14-е сутки в различных группах было следующим: I - 103,5±3,624, IIA - 19±3,254, IIB - 
22±2,33, IIIA - 98,5±3,684, IIIB - 92±3,107, IV - 103,9±1,078. Практически полное восстановление 
когнитивных функций в группе III было установлено на 14 сутки, а в группе с введением 0.9% NaCl 
выявлено незначительное улучшение в более поздние сроки. Общая летальность животных по 
группам следующая: I группа - 0, IIA – 40%, IIB – 70%, IIIA – 12,5%, IIIB – 25%, IV - 0. Самый 
высокий уровень смертности был выявлен на 3 сутки (71,4%) и 7 сутки (21,4%) в группах с 
моделированием острой ишемии мозга. Выводы. Внутривенное и интравентрикуллярное введение 
мезенхимальных стволовых клеток оказывает положительный эффект на восстановление 
когнитивных функций, а так же статистически значимо снижает летальность у крыс линии Вистар-
Киото после острой экспериментальной ишемии.  

Ключевые слова: Мезенхимальные стволовые клетки, ишемический инсульт, когнитивные и 
двигательные функции 
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РОЛЬ КАЛЬЦИЕВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

НЕЙРОЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ В РАННЕМ ОНТОГЕНЕЗЕ 

Резников А.Г., Носенко Н.Д., Тарасенко Л.В., Синицын П.В., Лимарева А.А. 
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reznikov39@gmail.com 

Ионы кальция участвуют в регуляции развития мозга на всех стадиях его морфогенеза и 
функционального созревания. Целью нашей работы было изучение ранних и отдаленных 
нейроэндокринных и поведенческих эффектов применения блокаторов кальциевых каналов в пре- и 
раннем постнатальном периодах жизни. Нимодипин (20 мг/кг м.т. в день) вводили в желудок крысам 
Вистар с 15-го до 21-го дня беременности, исследования проводили на их потомстве. Другой группе 
крыс вводили верапамил (подкожно 0,5 мг/кг м.т. в день) с 3-го до 7-го дня после рождения. 
Исследования проводили в возрасте 5, 10 дней, 3, 6 и 8 мес. Под влиянием нимодипина в 
преоптической области (ПО) и медиобазальном гипоталамусе (МБГ) самок и в ПО самцов 10-
дневного возраста отмечено усиление превращения тестостерона в дигидротестостерон, а под 
влиянием верапамила – тестостерона в эстрадиол в обеих нейроэндокринных структурах у самок. 
Обнаружено модифицирующее влияние обоих блокаторов на распределение широкого спектра 
растворимых белков в ПО и МБГ на 5-й и 10-й дни постнатальной жизни, отражающее нарушения 
половой дифференциации мозга. Введение нимодипина вызывало феминизацию поведения у 
взрослых самцов и маскулинизацию – у самок, а верапамила – дефеминизацию у самок. Установлены 
изменения функциональных показателей ГГАС: снижение базального уровня кортикостерона в 
плазме крови самцов под влиянием нимодипина, пролонгация адренокортикальной реакции на 
введение норадреналина в 3-й желудочек мозга самцов и самок под влиянием обоих блокаторов 
кальциевых каналов. Результаты работы указывают на существенную роль кальциевой сигнализации 
в программировании развития нейроэндокринных систем репродукции и адаптации в раннем 
онтогенезе.  

Ключевые слова: кальциевые каналы, перинатальный период, нейроэндокринная система, 
половое поведение 

МЕЖКЛЕТОЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ ВО ВКУСОВОЙ ПОЧКЕ:  

АТФ И АЦЕТИЛХОЛИН КАК ПЕРВИЧНЫЕ МЕДИАТОРЫ. 

Рогачевская О.А., Романов Р.А., Хохлов А.А., Быстрова М.Ф., Колесников С.С. 

Институт Биофизики Клетки РАН, г. Пущино, Россия 

o.rogachevskaja@gmail.com 

Вкусовое ощущение зарождается при возбуждении специализированных сенсорных клеток - 
клеток вкусовых почек, гетерогенных морфологически (тип I, II, III) и функционально. Клетки типа II 
рецептируют горькое, сладкое и «умами», клетки III типа - кислое, а клетки I типа помимо 
выполнения поддерживающей функции - сенсоры соленого. При этом только клетки III типа 
образуют классические химические синапсы с афферентным вкусовым нервом. Во вкусовой почке 
идентифицированы ряд классических нейромедиаторов и рецепторов к ним: глутамат, серотонин, 
ГАМК, АТФ, норадреналин и др. За исключением АТФ, являющимся вкусовым афферентным 
нейромедиатором, их физиологическая роль не установлена. Нами было показано, что в ответ на 
стимуляцию лишь клетки II типа секретируют АТФ на нервные окончания. Выброс АТФ не зависит 
от кальция и опосредуется АТФ-проницаемыми коннексиновыми ионными каналами, что позволяет 
объяснить факт отсутствия синаптических структур в клетках типа II. В связи с морфологическими и 
функциональными особенностями (в частности, экспрессия экто-АТФазы) клеток I типа можно 
предположить, что они выполняют глиальную функцию, образуя компартмент в межклеточном 
пространстве вкусовой почки с ограниченной диффузией АТФ, секретируемого клетками типа II. 
Кроме того, в экспериментах на изолированных клетках нами установлено, что в основном вкусовые 
клетки именно типа I генерируют кальциевые сигналы в ответ на АТФ, а также ацетилхолин. Данные 
клеточные ответы генерируются при участии метаботропных пуринорецепторов (P2Y1, P2Y2, P2Y4 
изоформы) и мускариновых рецепторов (M1, M3, M5 изоформы) соответственно, которые сопряжены 
с фосфоинозитидным каскадом и мобилизацией внутриклеточного кальция и последующей 
активацией кальций-активируемых хлорных каналов. Возможно, что пуринергическая и 
холинергическая сигнальные системы в клетках I типа являются элементом отрицательной обратной 
связи во вкусовой почке, обеспечивающей адаптацию к вкусовым стимулам. Работа поддержана 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (ГК №П809, №П2150), 
грантами МК-751.2010.4, РФИИ 10-04-01230. 

Ключевые слова: вкус, нейротрансмиссия, рецепторы, внутриклеточная сигнализация 
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ЧАСТОТНО-ЧАСОВІ ПАРАМЕТРИ СПЕКТРІВ ПОТУЖНОСТІ КОЛИВАНЬ 

АМПЛІТУДИ АЛЬФА-АКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМИ, 

КАРДІОІНТЕВАЛІВ ТА ПЕРІОДІВ ДИХАННЯ 

Тананакіна Т.П., Задорожний С.П. 

ДЗ «Луганський державний медичний університет» 

tanaislg@mail.ru 

У останні 10-15 років спостерігається тенденція до вивчення хвильових характеристик 
коливань параметрів різних фізіологічних систем, які знаходяться в тих самих межах, що і коливання 
кардіоінтервалів. Питання про взаємодію і узгодженість механізмів регуляції окремих ланок 
респіраторно-гемодинамічної системи залишається мало дослідженим. До кінця не з'ясовані 
механізми формування варіабельності кардіоінтервалів, взаємозв'язки зовнішнього дихання і 
процесів, що перебігають в центральній нервовій системі. В зв'язку з цим оцінка впливу 
індивідуальних ендогенних дій на періодичну діяльність регуляторних механізмів є важливою. В 
роботі представлені результати порівняльного аналізу частотно-часових характеристик спектрів 
потужності коливань амплітуди альфа-активності, кардіоінтервалів та періодів дихання, 
зареєстрованих одночасно протягом 8-ми хвилин в стані спокійного неспання в 419 умовно здорових 
осіб. В кожному спектрі максимуми потужності коливань знаходились в частотно-часових 
діапазонах, які були описані для варіабельності серцевого ритму. Однак, між ними була деяка 
різниця: в діапазоні високих частот періоди коливань в спектрах кардіоінтервалів (3,9 с; 3,3/5,0 с) і 
періодів дихання (3,79 с; 3,3/4,5 с) практично співпадають, в спектрі амплітуди потужності альфа-
активності (4,5 с; 4,0/5,0 с) – вони більше (р=0,001); в діапазоні низьких частот – найбільш швидкі 
коливання властиві спектрам кардіоінтервалів (12 с; 10/15 с), у порівнянні з альфа-ритмом (13 с; 
11/15 с) та періодами дихання (12,8 с; 10,0/16,0 с); в діапазоні дуже низьких частот – коливання 
амплітуди альфа-активності (40 с; 31/50 с) та кардіоінтервалів (40 с; 32/50 с) співпадають, в спектрі 
періодів дихання – вони більш повільні (43,5 с; 38/50 с). В результаті проведеного аналізу можна 
припустити, що в стані спокійного неспання при мінімальному потоці сенсорної інформації три 
ритмічно працюючих ендогенних центра, які модулюють серцевий ритм, одночасно впливають й на 
ритм дихання, й на процеси активації кори великих півкуль головного мозку.  

Ключові слова: електроенцефалограма, альфа-активність, кардіоінтервали, періоди дихання. 

ДИНАМІКА АЛЬФА- ТА ТЕТА-РИТМІВ ПРИ ТЕСТУВАННІ ВЕРБАЛЬНОЇ 
ОПЕРАТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ НА ОСНОВІ ДИСКРЕТНОГО ВЕЙВЛЕТ-

ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕЕГ З ВИКОРИСТАННЯМ БАЗИСНИХ ФУНКЦІЙ КРАВЧУКА 

Філімонова Н.Б. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

filimonova@univ.kiev.ua 

Застосування вейвлет-перетворення до пошуку нестаціонарних характеристик ЕЕГ дозволяє 
аналізувати організацію/дезорганізацію її частотно-часової динаміки. Технологія вейвлетів базується 
на узагальненому представленні сигналів у вигляді зваженої суми базисних функцій: нестаціонарний 
сигнал розкладається за базисними функціями, які називаються mother-wavelet. В якості mother-
wavelet ми використовували функції Кравчука. Вейвлети Кравчука є вільним від недоліків функцій 
неперервного аргументу, бо вони з самого початку будуються на скінченій кількості точок як повна 
ортонормована система функцій дискретного аргументу. Базисні функції Кравчука забезпечують як 
знаходження часової локалізації сигналу, так і масштабної (частотної). Запис ЕЕГ поводився під час 
проходження обстежуваними тесту на оперативну пам’ять, в якому для запам’ятовування одночасно 
пред’являлась деяка множина літер, при цьому кількість літер у вказаній множині послідовно 
зростала від 2 до 7. До ЕЕГ було застосовано розроблені адаптивні фільтри на основі вейвлет-
перетворення, які дозволяють відокремити в артефакті м’язову активність, в тому числі і 
окулографічну, від мозкової, при цьому зберігається як ЕЕГ, так і інформація про час та частотні 
характеристики м’язових артефактів для подальшого аналізу. Як правило, обробку ЕЕГ починають 
вейвлетом найбільшої частоти. Ми починаємо обробку ЕЕГ вейвлетом найменшої частоти 
(найбільшого масштабу), при цьому більш високочастотні складові ЕЕГ розглядаємо як модуляції 
більш низькочастотних. При співставленні вейвлет-спекрів ЕЕГ в тета- та альфа-діапазонах з 
результатами проходження тесту на оперативну пам’ять було виявлено коливання підвищеної 
активності в альфа-3 діапазоні, які були синхронізовані зі зниженням активності в тета-діапазоні при 
пред’явленні множин з 6 та 7 літер. Така активність була більш вираженою в лівій півкулі. При 
пред’явленні множин з 4 літер спостерігалась підвищена активність в тета-діапазоні в лівій 
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центральній зоні та в альфа-2 діапазоні в лівій задній скроневій зоні. Вейвлет-аналіз ЕЕГ дозволяє 
оцінити як індивідуальні особливості динаміки мозкової активності людини при когнітивному 
навантаженні, так і виділити найбільш типові, які ми знаходимо на основі самоорганізованих карт 
Кохонена з використанням програми Viscovery SOMine. 

Ключові слова: оперативна пам’ять, вербальні стимули, ЕЕГ, вейвлет-перетворення, функції 
Кравчука 

НЕВРОПАТИЧЕСКИЙ И НЕЙРОГЕННЫЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ ПРИ 

ТРАВМАТИЧЕСКОМ ПОВРЕЖДЕНИИ НЕРВОВ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Цымбалюк В.И., Нелепин С.Н., Никифорова А.Н., Сапон Н.А. 

ГУ «Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины», Украинa 

sapon.nikolay@gmail.com 

Обследованы 165 пациентов с травмой нервов конечностей. Основная группа (55 больных) 
характеризовалась наличием невропатической боли. Во вторую группу (55) вошли пациенты с 
«контактным» болевым синдромом (КБС), представляющим собой боль, возникающую при 
воздействии на проекцию невромы, однако такому БС не были присущи признаки, характерные для 
невропатической боли. Третья группа (55) — контроль. При статистическом анализе было выявлено, 
что на развитие посттравматического ХНБС достоверно влияют время, прошедшее с момента травмы 
до операции, пол пациента, возраст пациента. 

Достоверного влияния на развитие БС в результате травмы нервов конечностей не оказывают 
тип травмы (сочетанная, изолированная), характер травмы (открытая, закрытая), топография 
поврежденного нерва (верхняя или нижняя конечность), вид предыдущего лечения. 

Вместе с тем, изучение особенностей развития БС без признаков, характерных для 
постравматических невропатий, но связанных с повреждением нервов, позволяет классифицировать 
их как собственно нейрогенные БС.  

Ключевые слова: болевой синдром (БС), нейрогенная боль, невропатическая боль. 

НЕЙРОН-ГЛІАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ У СПИННОМУ МОЗКУ ЗА УМОВ 

МІКРОМЕРКУРІАЛІЗМУ, ДЕМІЄЛІНІЗАЦІЇ ТА ПЛАСТИКИ НЕРВА 

Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л. М., Мельник Н.О., Шобат Л.Б. 

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 

vak_yur@mail.ru 

Вивчення структурно-функціональних змін спинного мозку є актуальним і дає можливість 
надати детальну оцінку стану нейрон-гліальній взаємодії. Це сприяє глибокому розумінню 
патогенезу захворювань і травм нервової системи та вибору адекватної лікувальної тактики. У 
даному дослідженні вивчали спинний мозок щурів за умов мікромеркуріалізму, експериментального 
алергічного енцефаломієліту (ЕАЕ) та аллонейропластики сідничного нерва. Визначено як загальні 
для різних видів патології зміни, так і особливості для кожної експериментальної групи. Зміни 
морфометричних показників при короткотривалій експозиції до хлориду ртуті свідчать про реактивні 
зміни нейронів і гліоцитів. При довготривалій експозиції відбувається зменшення коефіцієнтів 
елонгації ядра і тіла клітин та зростання коефіцієнта ексцентричності, а також зменшення показника 
гліального забезпечення нейронів та нейрон-гліального співвідношення, що свідчить про 
декомпенсаційні зміни нейроглії та нейронів. За умов ЕАЕ визначено реактивні та деструктивні зміни 
нейронів і гіоцитів. Більшість клітин у пізній термін дослідження помірно змінені. При цьому 
спостерігається пропорційна зміна об’єму осьових циліндрів і мієлінових оболонок. Умовою 
прискорення регенерації мієлінових волокон було відновлення аксолеми та гліолеми. Після 
алопластики нерва до 3 тижнів відбуваються дегенеративні процеси в перікаріонах нейронів і 
гліоцитах. Після 3 тижня спостерігається період швидких регенераторних змін. В тілах нейроцитів 
відбувається відновлення гранул хроматофільної субстанції. До 12 тижня показники, що 
характеризують відновлення мотонейронів і гліоцитів наближаються до норми. Таким чином, аналіз 
нейрон-гліальної взаємодії у спинному мозку за умов мікромеркуріалізму, демієлінізації та пластики 
нерва визначає морфо-функціональний зв'язок між клітинами, що забезпечує відновлення функцій 
спинного мозку.  

Ключові слова: спинний мозок, нейроінтоксикація демієлінізація, регенерація, нейропластика. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЧНОЇ 
ТОМОГРАФІЇ 

Чернінський А. О. 
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Електроенцефалографія є поширеним сучасним методом дослідження функціонування 
головного мозку людини. Основна його цінність полягає у значній часовій роздільній здатності, що 
дозволяє безінерційно реєструвати електричні відклики навіть на поодинокі стимули. Натомість, 
метод має істотний недолік – низьку просторову роздільну здатність, адже сигнал відводиться з 
поверхні скальпу, і за його характером можна робити вкрай приблизні висновки про нейрональний 
субстрат реєстрованої активності. Зарадити останні проблемі можуть сучасні методи вирішення 
оберненої задачі ЕЕГ. Ми використовували алгоритми електроенцефалографічної томографії, 
реалізовані у програмно-апаратному комплексі "Нейроком" ("ХАІ-Медика", Харків). За алгоритмом 
ICA (Independent Сomponent Analysis) здійснювали декомпозицію ЕЕГ на сигнали просторово 
незалежних джерел. Просторове розміщення незалежних джерел у тривимірному просторі 
здійснювали на основі багатодипольної моделі. Ідентифікацію анатомічних структур, асоційованих з 
отриманими координатами здійснювали на основі мета-опису стереотаксичного атласу головного 
мозку людини Talairach, Tournoux (1988). Аналізували ЕЕГ стану спокою (очі закриті) і під час 
пасивного перегляду зображень на моніторі комп’ютера. Результати показали, що у стані спокою 
14% джерел ЕЕГ були пов’язані з таламусом, а 74 % джерел мали розміщення у корі великих півкуль. 
Кортикальні джерела найбільш часто зустрічалися у 18 і 11 полях за Бродманом. Зазначені ділянки 
кори беруть участь у організації функціонування головного мозку у стані спокою (default mode). На 
основі сигналів незалежних компонентів ЕЕГ під час перегляду зображень було накопичено 
викликані потенціали (ВП). Виявилося, що виразні коливання ВП накопичувалися по сигналам лише 
4 з 20 незалежних джерел (у кожного обстежуваного). Координати цих точок були асоційованими 
переважно з структурами зорового аналізатора (18 поле) і задньою частиною поясної звивини (30 
поле), яка бере участь у високорівневому аналізі зорових стимулів. Отже, реконструкція джерел 
електричної активності за алгоритмом ICA дає фізіологічно інтерпретовані результати.  

Ключові слова: ЕЕГ, ICA, диполь, ВП 

ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ ПРАВДИЧ-НЕМІНСЬКИЙ – АВТОР ПЕРШОЇ В 

СВІТІ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМИ 

Чернінський А. О. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

blacknick@psylab.kiev.ua 

Володимир Володимирович Правдич-Немінський (1879 - 1952) – український фізіолог, 
професор, доктор біологічних наук, лауреат кількох наукових премій Української академії наук. 
Народився у Києві. У 1901 році вступив на медичний факультет Київського університету Святого 
Володимира, через рік перевівся на фізико-математичний факультет Казанського університету, і знов 
повернувся у Київ, де у 1907 році закінчив природниче відділення фізико-математичного факультету. 
Дипломна робота В. В. Правдич-Немінського була присвячена фізичній хімії. У 1908 році він почав 
працювати у лабораторії фізіології Київського університету під керівництвом В. Ю. Чаговця, а з 1910 
року – на кафедрі нормальної фізіології цього ж університету. У 1912-1913 роках він вперше 
опублікував у авторитетному журналі "Pflüger's Archiv für die gesamte Physiologie des Menschen und 
der Tiere" результати реєстрації за допомогою струнного гальванометра Ейнтховена електричної 
активності головного мозку собаки. Він показав, що характер мозкових струмів змінюється при 
стимуляції сідничного нерва, а також, що він не пов’язаний з коливаннями артеріального тиску. 
Таким чином, В. В. Правдич-Немінський довів, що реєстровані струми є наслідком функціонування 
головного мозку, а не пульсацій кровоносних судин. Він також показав, що при асфіксії електрична 
активність головного мозку зазнає суттєвих змін, і за 4-6 хвилин відсутності дихання зникає. 
Особливо слід відмітити, що Правдич-Немінський вперше реєстрував струми за допомогою 
електродів, розміщених не на поверхні головного мозку, а на кістках черепа, тобто записав справжню 
електроенцефалограму. Результати подальшого систематичного дослідження електричної активності 
головного мозку були опубліковані у 1925 році. У цій роботі Правдич-Немінський запропонував 
першу класифікацію ритміки електричної активності головного мозку, виділив коливання 7 типів, і 
позначив їх римськими цифрами. Коливання І типу відповідають ритму спокою, і саме їх Ганс Бергер 
назвав у своїй роботі альфа-ритмом. Сукупність даних, отриманих Правдич-Немінським, дозволяє 
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вважати його першим винахідником електроенцефалографії. За Бергером залишається пріоритет у 
адаптації цього методу для запису ЕЕГ людини. 

Ключові слова: Правдич-Немінський, електроенцефалографія, історія 

ВЛИЯНИЕ АЛЬФА-МЕЛАНОЦИТСТИМУЛИРУЮЩЕГО ГОРМОНА НА 

ВЫРАБОТКУ ОБОРОНИТЕЛЬНОГО УСЛОВНОГО РЕФЛЕКСА У БЕЛЫХ КРЫС 
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Целью работы являлось исследование влияния альфа-меланоцитстимулирующего гормона 
(альфа-МСГ) на процесс выработки условного рефлекса активного избегания у белых крыс в 
обычных условиях и при стрессе, вызванном жесткой иммобилизацией. Исследования проводили на 
крысах-самцах Вистар массой 200-250 г. Для выработки оборонительного условного рефлекса 
использовали методику двустороннего избегания электроболевого раздражения в челночной камере 
типа Shuttle - Box (по 10 сочетаний условного стимула и безусловного подкрепления для каждого 
животного в течение 14 дней). В качестве стрессогенного фактора использовали жесткую 
иммобилизацию продолжительностью 30 минут, ежедневно, непосредственно до начала опыта по 
выработке условного рефлекса. Альфа-МСГ (Sigma, США)в дозах 20 и 30 мкг/кг вводили подкожно 
за 1 час до начала опыта. Обнаружено, что иммобилизационный стресс существенно тормозит 
процесс выработки условного рефлекса избегания. На 8-14 дни эксперимента количество 
условнорефлекторных побежек у крыс, подвергаемых стрессированию, в 1,5-3 раза меньше, чем у 
животных, находящихся до опыта в обычных условиях. В обычных условиях альфа-МСГ 
статистически достоверно увеличивает долю условных рефлексов в общем количестве побежек на 5, 
8 и 14 дни эксперимента. При стрессе альфа-МСГ заметно повышает уровень выработки условных 
рефлексов и увеличивает скорость двигательных реакций при выполнении поведенческих актов 
избавления на протяжении практически всего эксперимента. Таким образом, при стрессе, вызванном 
жесткой иммобилизацией, альфа-меланоцитстимулирующий гормон способствует облегчению 
процесса выработки оборонительных условных рефлексов у белых крыс и увеличению скорости 
целенаправленных двигательных реакций избавления от болевого стимула. 

Ключевые слова: альфа-меланоцитстимулирующий гормон, оборонительный условный 
рефлекс, иммобилизационный стресс 
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Глипролины (ГП) представляют собой короткие пептиды, состоящие из остатков глицина, 
пролина и гидроксипролина. Уровень этих пептидов в организме в норме незначителен и обусловлен, 
главным образом, содержанием в пище коллагена и родственных белков. На клеточном уровне ГП 
влияют на экспрессию некоторых генов, секрецию белков, а также на пролиферацию и миграцию 
клеток. В экспериментальных исследованиях при фармакологическом введении эти петиды 
проявляли выраженное противоязвенное и противодиабетическое действие. Нами также было 
обнаружено, что некоторые глипролины обладают нейротропными эффектами. В частности показано 
их нейропротективное действие при экспериментальной фокальной ишемии коры головного мозга у 
крыс. Введение животным ГП приводило к уменьшению объема ишемического инфаркта и 
снижению неврологического и когнитивного дефицита. В экспериментах на культивируемых 
нейронах ГП увеличивали выживаемость клеток после действия различных повреждающих факторов 
и задерживали развитие отставленной дизрегуляции Ca2+, вызванной гиперстимуляцией глутаматных 
рецепторов. В то же время молекулярные механизмы, обусловливающие их нейропротективные 
эффекты, требуют дальнейшего изучения. В докладе также будут обсуждены вопросы, касающиеся 
метаболизма ГП в организме и возможности создания на основе ГП новых фармакологических 
препаратов с уникальным спектром действия. 

Ключевые слова: Глипролины, пептидная регуляция, ишемия мозга, повреждение нейронов 
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Introduction: There are several different molecular pathways in tissue damage by Ischemic Brain 
Injury. The recently use of antioxidants and free radicals scavengers is under attentions by researchers to 
attenuation of damages. Also plant medicine is under increasing attention. Crocus sativus (saffron) is used 
for some scavenging properties in ischemia- reperfusion (IRI) state by some researchers. The aim of this 
study was to assess pathologic aspects of neuroprotective effects of saffron in brain tissue under global 
ischemia using Rat’s microscopic brain tissue preparations. Material and Methods: Adult male Wistar Rats 
weighing 250-350 Grams were used. All Rats were kept in the same room under constant condition (12 hr 
day, night and temperature) with food and water available ad libitum. The animals were divided into 4 
groups of 8.Group 1 was negative control in which ischemia was done and 1 mg normal saline injected IP. 
Group 2 was sham operated in which same surgery was done without induction of ischemia. Group 3 was the 
positive control in which ischemia induction and 100mg /kg phenytoin (from zahravi pharm co, tabriz, iran) 
as an standard neuroprotective agent was injected intraperitoneal. Group 4 was saffron and after same 
ischemia induction 80 mg/kg aqueous extract of saffron (collected from Ghaen province Khorasan Iran) was 
injected intraperitoneal. Ischemia induction Method: Brain global ischemia was done using four vessel 
occluding (4VO) method expatiated by Pulsinelli et al (1983) with some modification. Tissue preparation: 
After 72 hour’s brain removed and immediately fixed with formaldehyde 10%.thin slice (2-4 Microns) of 
tissues prepared and stained (H&E). Results: Ischemic neuronal cell was seen especially in hippocampus, but 
some degree of necrosis seen in other area of brain such as cerebellum, basal ganglia and cortex area. In first 
group that had only normal saline injection, ischemia and necrosis of CA1, CA2 and CA3, 4 occurred. No 
necrosis in group 2 or sham operated. In group 3 treated with phenytoin, slightly ischemic changes was seen 
only in CA1 area. In group 4 in which aqueous extract of saffron injected, the necrosis in CA1 or CA3 was 
compatible with group 3. 

Keywords: neuroprotection, brain ischemia, 4VO 
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MODULATION OF THE OPEN STATE OF PERMEABILITY TRANSITION PORE 
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It is believed that ROS overproduction favors the opening of mitochondrial permeability transition 
pore (MPTP), the main trigger of degenerative processes in neurons. Nevertheless, the role of MPTP in 
regulation of ROS production in mitochondria is not quite clear. The aim of this work was to study the 
influence of MPTP opening on ROS formation in rat brain mitochondria. Under steady-state conditions 
established after uptake of added Ca2+ the rate of ROS release is proportional to the rate of oxygen 
consumption induced by potential-dependent influx of Ca2+. The maximum ROS production was observed in 
sucrose-based medium as compared to KCl-based medium and with the use of succinate as oxidation 
substrate as compared to glutamate which show that relative hyperpolarization in sucrose-based medium and 
the reverse electron flow could contribute to the release of ROS in mitochondria. The removal of Ca2+ at any 
stage of free-radical reactions diminishes ROS production to basal level which in KCl-based medium is 
regulated by K+-cycling, whereas in K+-free medium is due to Ca2+-independent redox-reactions in 
mitochondrial matrix. It was shown that ROS production in mitochondria was reversibly modulated by 
MPTP opening. In KCl-based medium maximum ROS release was observed when MPTP was blocked by 
cyclosporine A. MPTP opening resulted in the decrease of ROS production due to the massive uptake of K+ 
with following depolarization and respiration inhibition restored by the addition of cytochrome c. Further 
decrease in ROS formation was observed with the inhibition of reverse electron transport. MPTP blockage 
by cyclosporine A after its opening resulted in repolarization, prevention of cytochrome c loss, calcium 
reentry to the matrix, restoration of energy coupling and respiration rate, but also the restoration of the rate of 
ROS production to the level observed with cyclosporine A. The data obtained well correlate with our earlier 
observation that blockage of MPTP in vivo increased the level of ROS produced by mitochondria. Thus 
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under physiological conditions MPTP opening could attenuate oxidative stress and the impairment of 
neuronal functions by diminishing ROS formation in mitochondria.  

Keywords: ROS, permeability transition pore, calcium, brain mitochondria 
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WAG/Rij rat strain is well established genetic model of human childhood absence epilepsy, though 
its molecular basis remains unclear. Two brain regions suspected of being the origin of spike-wave 
discharges – thalamus and somatosensory cortex – were studied for possible role of T-type calcium channels. 
We used RT-qPCR and Western blotting to determine levels of T-channels alpha1-subunit mRNA and 
protein respectively in reticular (RTn) and laterodorsal (LDn) thalamic nuclei and somatosensory cortex of 
upper lip compared to control Wistar rats. We found slight (5-30%) upregulation of all 3 T-channel subunit 
mRNA in RTn of WAG/Rij rats. LDn showed insignificant decreasing in all T-type channel mRNA with the 
stable level of major CACNA1G protein. In somatosensory cortex tissue mRNA quantity was 
CACNA1I>CACNA1G>>CACNA1H for Wistar and CACNA1I=CACNA1G>>CACNA1H for WAG/Rij 
strain. It was shown 3-fold increasing in CACNA1G mRNA level compared to control rats. Also we showed 
onthogenetic pattern of T-channel mRNA expression in cortex. Rats of postanal age of 10 days, 25 days and 
6 months were analysed. CACNA1G expression were lowered in Wistar rats with aging, but had an 
upregulation in adult WAG/Rij rats. Changes in CACNA1I and CACNA1H levels were identical in both 
strains. Our data shows existence of some genetic mechanism that regulates T-channel expression through 
onthogenesis and pathology. 

Keywords: T-type calcium channels, thalamus, cortex, WAG/Rij, absence epilepsy 
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Information about nitric oxide regulatory role in the adaptation to physical exercises in human and 
animals has been accumulated in recent literature. Regulatory effects supposed to be occurring via 
modulation either of muscle blood supply or strength of muscular contraction or entry of glucose into the cell 
wich will affect the energy supply. The aim of the present study was to investigate central and peripheral 
nitric oxide impact on development of adaptive processes in cardiovascular and neuromuscular systems for 
chronic physical exercises. Experiments were carried out on 35 rats (250-350 g) under urethane anesthesia (1 
g/kg intraperitoneally). All animals were randomly divided on 3 groups: control (n=13), trained animals 
(n=10), trained animals pretreated by intraperitoneal injection of nitric oxide synthase inhibitor L-NNA (2,5 
mg/kg; n=11). Physical trainings were realized in daily swimming training (30 min continuous) for 10-12 
days. It was shown that amplitude of monosynaptic H-reflex was diminished under conditioning excitation of 
autonomic and somatic nerves (n. mesentericus, n. tibialis) or by intrathecal infusion of NO-synthase 
inhibitor. Chronic physical exercises considerably lowered the threshold and increased the amplitude of H-
reflex responses, meanwhile the training stabilized the heart rate under ischemia/reperfusion. Infusion of 
nitric oxide precursor L-arginine exerted greater beneficial effect on cardiac arrhythmic manifestations in 
trained animals. Tonic impulse activity and stimulated responses in vasomotor efferents was lowered, and 
threshold of somatic H-reflex was increased in animals trained with NO-synthase inhibitor. Thus, nitric 
oxide takes part in adaptation of cardiovascular and neuromuscular systems for physical exercises. 

Keywords: nitric oxide, physical trainings, ischemia, heart rate, vasomotor and somatic reflexes 
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Interferons (IFNs) are a family of inducible cytokines that elicit pleiotropic biological effects. IFNs 
activate a cascade of intracellular pathways that regulate growth and induce differentiation in different tumor 
cells including neuroblastoma cells. The molecular mechanisms of IFN-α antiproliferative activity are still 
obscure. We examined the effects of recombinant IFN-α2b (laferon) on the proliferative and functional 
activity in the human neuroblastoma cells IMR 32. It was found that IFN-α2b (600 IU/ml) inhibited cell 
proliferation and induced morphological differentiation in 50% of IMR 32 cells by the end of the first day of 
incubation. This phenomenon was accompanied by increasing in the profile area of soma and in the 
extension of cellular neurites. Along with suppression of the proliferative activity and changes of the 
morphological parameters, the enhancement of protein synthesis in IMR 32 cells was noted. In parallel with 
these changes, we observed IFN-α2b alterations in active and passive transport of sodium ions across the cell 
membrane, which accompany IMR 32 cells differentiation. It was shown that IFN-α2b modulates the 
transport of sodium ions through the voltage-operated TTX-sensitive sodium channels and causes the 
appearance of TTX-insensitive sodium channels in the plasma membrane of differentiated IMR 32 cells. 
IFN-α2b decreased Na+,K+-ATPase activity during IMR 32 cells differentiation. Na+,K+,-ATPase activity 
half decreased within 5 min of IFN-α2b addition. The enzyme activity increased up to 80% of the control 
level after 22 h of exposure to IFN- α2b. Evaluating the data obtained in our study, we can conclude that 
IFN-α2b induced differentiation of human neuroblastoma cells IMR 32. We suggest that this effect is 
associated with modulation of sodium ions transport through voltage-operated sodium channels and Na+,K+-
ATPase. Our observations confirm the communication between nervous and immune systems. The principles 
learned from in vitro studies are very important in our understanding of IFN-α2b neuroregulatory actions and 
can be used to evaluate its antiproliferative effect in vivo.  

Keywords: interferon, neuroblastoma, differentiation, sodium transport 
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Neuronal networks undergo sufficient restructuring during nervous system maturation. These 
changes include reduction of number of neurons and their processes. The morphology of axons and dendrites 
is also affected. The same structural alterations are developed under different neuronal disorders. In this 
study we compared morphological and functional alterations in cultured neurons during nervous growth 
factor deprivation (NGF 7S) and at colhicine treatment. We have analyzed cell morphology, tubulin 
cytoskeleton integrity and mitochondria membrane potential loss. All experiments were performed on 
neurons obtained from chick’s embryo dorsal root ganglia (DRG) cultured in medium supplied with 30ng/ml 
NGF 7S. Neurodegeneration was induced by removing NGF from culturing media. According to the MTT 
test, the number of living cells reduced twice after 24h of deprivation and three times after 48h of deprivation 
compared with the control. Neurons, deprived of NGF 7s, exhibited tubulin network integrity loss and had a 
lot of bulbs in soma and throughout the neurites. The same effect was observed after colhicine treatment (1 
h, 50ng/ml). The mean length of neurites was also decreased in NGF 7S deprived and colhicine - treated 
cultures, compared with control. Mitochondrial membrane potential loss in NGF 7S deprived neurons was 
demonstrated by staining live neurons with Rhodamine 123. However, mitochondria of colhicine – treated 
neurons were normally stained, indicating the absence of mitochondrial membrane potential loss. The results 
of this study indicate that deprivation of NGF 7S culture of DRG primary neurons causes the decrease of 
neurite length, abnormal tubulin cytoskeleton structure and mitochondria membrane potential loss, leading to 
a neuron death. Thus, NGF 7S deprivation triggers neuron cell death through cytoskeleton degeneration and 
mitochondria dysfunction, being similar to other known injuries.  

Keywords: axon degeneration, cytoskeleton, neuron culture 
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Cannabinoid receptors (CBRs) belong to G protein-coupled receptor superfamily, which activation 
in inhibits synaptic transmission and thereby modulate different types of central and peripheral cellular 
responses. The actions of cannabinoids in mammalian tissues are primarily mediated by two main types of 
cannabinoid receptor (CBR): CB1 and CB2. CB1Rs are expressed at high levels in the central and peripheral 
nervous systems, where they are thought to modulate neurotransmitter release. CB2Rs are found in immune 
cells and are also within the cardiovascular system and gastrointestinal tract. CB2Rs may regulate abnormal 
gut motility, intestinal inflammation, visceral sensitivity and pain; however their physiological role remains 
controversial. Although Cannabis gains access to the systemic circulation within minutes of penetration, the 
oral cavity and gastrointestinal tract are points of first contact and may represent sites of considerable impact. 
Although it was demonstrated that cannabinoids affect salivary glands function, the mechanisms of their 
action remain unknown. Here, we uncover a functioning of CB1Rs and CB2Rs in acinar cells and their 
essential role in the secretion. Our in vivo studies revealed that CB1Rs and CB2Rs activation suppresses 
secretory responses. Using Na+-selective microelectrodes we recorded the secretory Na+ responses and 
found a reduced Na+ transport during the activation of CBRs. By employing Ca2+ imaging we showed that 
an activation of both CB1Rs and CB2Rs appears to trigger [Ca2+]cyt signalling by distinct pathways: due to 
Ca2+ release from the endoplasmic reticulum (ER) and the store-operated Ca2+ entry (SOCE) respectively. 
Altered [Ca2+]cyt levels upon prolonged CBRs inhibition suggest a physiological role for functional CBRs in 
[Ca2+]cyt signalling that together with our in vivo data give a preliminary indication of the physiological role 
played by endogenous cannabinoids in the regulation of secretion. The substantial role of CBRs in 
modulation of secretion via neurotransmitter-mediated [Ca2+]cyt signalling indicate that endocannabinoid 
system could represent a novel therapeutic target for the dysfunctions of peripheral organs.  
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Our studies were devoted to the investigation of calcium homeostasis changes in the case of 
Alzheimer disease model on cultured hippocampal neurrons. We used hippocampal cells cultured with β – 
amyloid. Using the microfluorescent approach we found a significant increase of the basal level of calcium 
in cells cultured with Aβ1–42. We used mitochondrial uncoupler carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone 
(CCCP, 10 nM) in order to compare mitochondrial contribution to the Ca2+ signals in control and test 
conditions. It was revealed that after 24-hour incubation of hippocampal cell culture with Aβ1–42 Ca2+ basal 
level was 138±12 nM vs. 76±8 nM in control conditions (P<0.01, n=19). Amplitude of Ca2+ transients 
induced by KCl solution in control conditions was 506±20 nM, and after treatment with Aβ1–42 it increased 
to 622±34 nM (P<0.05, n=15). In Aβ1–42-treated cells Ca2+ transients induced by KCl solution with CCCP 
were higher and broader than that in control neurons. The prolonged returning of calcium signal to the basal 
level indicates either congestion of calcium by mitochondria or changes in the function of mitochondrial 
exchangers. Obviously if mitochondria are not able to rapid Ca2+ uptake during cell excitation, these may 
lead irreversible pathological changes and neuronal death. Obtained data indicate that changes in calcium 
exchange function of mitochondria during Alzheimer disease are quite similar to those observed during 
diabetic neuropathy, indicating that the function of mitochondria are changed similarly in peripheral and 
central neuronal systems during degenerative processes. 

Keywords: Alzheimer disease, calcium mitochondria,  
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NEUROPROTECTION INDUCED BY ANOXIA PRECONDITIONING  

IN HIPPOCAMPAL SLICES ARE DEPENDENT UPON HYPOXIA-INDUCIBLE 

FACTORS HIF EXPRESSION AND DEGRADATION 
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Brief anoxia or episodic hypoxic preconditioning can enhance a brain resistance to subsequent 
prolong ischemia. However, a little is known about events occurring in the time frame between anoxic 
preconditioning (APC) and subsequent formation of ischemic resistance. Existing reports in this area are 
predominantly focused on APC morphological features, in particular, the inhibition of neuronal apoptosis, 
neurogenesis or survival of the neurons. Although it has been shown that hypoxia may induce extensive 
injury to susceptible brain neurons, it does not necessarily follow that such injury results in neuronal death, 
but rather a marked impairment of brain functioning, such as behaviours, stress response, learning and 
memory. Thus while APC could protect brain from hypoxic/ischemic injury, the mechanisms of this action 
require further investigations. Recent investigations indicate that mechanisms of such stimulated endogenous 
neuroprotection are related to the family of hypoxia-inducible factors (HIF), however there are still little data 
concerning the role of HIF family members in hippocampus—a brain structure, highly sensitive to oxygen 
deficiency. We have used the model of cultured hippocampal slices and single-cell quantitative RT-PCR to 
study HIF-1α and HIF-3α mRNA expression following triple 5-min mild anoxia, 30-min oxygen-glucose 
deprivation and their combination. The viability was evaluate with PI-staining. We also tested the effects of 
HIF prolyl-hydroxylase inhibition with 2,4-pyridinedicarboxylic acid diethyl ester pre-treatment followed by 
a 30-min oxygen-glucose deprivation. It was found that neuronal damage induced by oxygen-glucose 
deprivation was accompanied by a significant decrease in both HIF-1α and HIF-3α mRNA levels in CA1 but 
not CA3 neurons. Anoxia preconditioning did not affect cell viability and HIF mRNA levels but applied 
before oxygen-glucose deprivation prevented neuronal damage and suppression of HIF-1α and HIF-3α 
mRNA expression. It was also found that effects of the prolyl-hydroxylase inhibitor were similar to anoxia 
preconditioning. These results suggest that anoxia preconditioning increases anti-ischemic neuronal 
resistance which to a certain extent correlates with the changes of HIF-1α and HIF-3α expression.  

Keywords: Hippocampus, anoxia preconditioning, neuroprotection, Hypoxia-inducible factors 

DYNORPHINES DESTABILIZE THE PLASMA MEMBRANE IN LOW MICROMOLAR 

CONCENTRATIONS 
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Basic peptides referred to as cell-penetrating peptides are able to translocate across the plasma 
membrane into the cells and sometimes make ion permeable pores. Recently big dynorphin (Big Dyn), a 
basic 32-amino acid endogenous opioid peptide consisting of dynorphins A and B has been identified as a 
member of this group. We found that Big Dyn at low micromolar concentrations induces transient increases 
in the cell membrane conductance. Corresponding current transients strongly vary both in their amplitude 
(from 10 pA to 3 nA) and duration up to hundreds of ms. They are induced in native peripheral and central 
neurons, as well as in HEK-293 cells. General opioid antagonist naloxone failed to block Big Dyn effects 
indicating their non-opioid nature. The main features of Big Dyn-induced transient conductance increases are 
as follows. (1) Their induction is strongly voltage-dependent; the lower is negative potential inside the cell, 
the higher is the frequency of conductance in! creases; the phenomenon completely disappears at the 
membrane potentials higher than -40 mV. (2) Conductance increases are strongly inhibited by increased 
external Ca2+ concentration. The ability of Big Dyn that has seven Arg residues, to make pores in the 
membrane is not connected solely to its high positive charge; Arg9 peptide, also capable to penetrate across 
the plasma membrane, produces negligible changes in the membrane conductance. Preliminary estimate 
indicates that the most probable Big Dyn-induced pore has a diameter which is roughly 10 times larger than 
the pore of the voltage-gated Na+ channel and lacks ion selectivity. Both depolarization and Ca2+ entry via 
such pores may induce signaling in target cells. Indeed, Big Dyn triggers strong Ca2+ signals in both 
excitable insulinoma MIN6 and non-excitable HEK-293 cells. We propose that direct interaction with the 
plasma membrane may represent a hitherto unknown mechanism by which Big Dyn can affect signaling 
between cells.  

Keywords: dynorphines, plasma membrane, non-opioid  
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Nickel is considered as selective blocker of low voltage-activated T-type calcium channels. 
However, Ni2+-sensitivity of three cloned T-channel subtypes, Cav3.1, Cav3.2 and Cav3.3, is different with 
Cav3.2 being around 50-times more sensitive than Cav3.1 and Cav3.3. Recently the Ni2+-interacting site, 
which principal component is histidine-191 (H191) located in the extracellular S3-S4 loop of domain I, has 
been identified within the Cav3.2-channel structure, suggesting a novel role for the S3-S4 loop in the control 
of T-type Ca-channels permeation and block. All calcium channels including the T-type ones are postulated 
to have also intrapore binding site for divalent cations, which limits maximal current carried by permeating 
Ca2+, Sr2+ or Ba2+ and determines channel blockade by non-permeating Cd2+, Co2+, Ni2+ (depending on 
channel type). However, the relation of these two sites to the T-channel Ni2+-sensitivity and its dependence 
on the permeating ion species (PIS) is not known. In the present study we compared Ni2+-sensitivity of the 
wild-type (w/t) Cav3.1-channel with Cav3.1-mutant, in which glutamine (Q) in the position equivalent to the 
H191 of Cav3.2 was substituted by histidine (Q172H mutant). Each channel was expressed in Xenopus 
oocytes and the blockade of Ca2+, Sr2+ or Ba2+ (10 mM each) current by Ni2+ was assessed by means of 
electrophysiology. Our data indicate that inhibition of Cav3.1 is indeed determined by Ni2+ binding with two 
sites – high-affinity and low affinity. Ni2+ binding with high-affinity site (IC50=0.01-1 µM) produced 
maximal current inhibition of only 20-30% and was voltage-dependent, consistent with its location within 
the channel pore. Most of the channel inhibition (70-80%), however, was produced by Ni2+ interaction with 
low affinity site (IC50=300-800 µM). Only the Ni2+ binding with low affinity site was affected by Q172H 
mutation (IC50=130-180 µM). The IC50 of Ni2+ binding with both sites in the w/t and mutated Cav3.1 was 
differentially modulated by PIS.  
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Cortical astrocytes express fast ionotropic receptors for glutamate and ATP, although their role in 
neurone-glia communication remains controversial. Stimulation of neuronal afferents in mice neocortex 
triggers complex glial synaptic currents (GSCs) mediated by NMDA, P2X and AMPA receptors and 
glutamate transporters. In addition, astrocytes demonstrate spontaneous "miniature" GSCs resulting from 
quantal release of neurotransmitters. We demonstrated that maturation and ageing of the brain of mice (from 
1 to 20 months) affected the density of ionotropic receptors in astrocytes and their role in GSCs generation. 
The AMPA receptor-mediated component is the largest in young animals and progressively declines with 
age. The P2X and NMDA components of GSC are smallest in young, maximal in adult and once more 
decrease in mid-aged mice, reflecting the remodelling of neuronal-glial circuitry. We have shown previously 
that cortical astrocytes are capable to release ATP by SNARE complex-dependent mechanism and that 
astrocyte-driven ATP down-regulate the activity of inhibitory receptors in the neocortical neurons and 
modulates plasticity of the excitatory synaptic transmission in the neocortex. Our recent data have shown 
that age-related decrease in the ionotropic astrgoglial signalling causes substantial decrease in the Ca-
dependent exocytosis of gliotransmitters, in particlular ATP. Experiments, carried out in both wild-type and 
dnSNARE transgenic mice suggest that age-related impairment of ATP release from cortical astrocytes 
caused the decrease in the extent of astroglial modulation synaptic transmission in the neocortecx and may 
be related to the age-related impairment of synaptic plasticity. Our results demonstrate that interaction 
between neuron and astrocytes in the neocortex undergoes remodelling during brain maturation and ageing.  
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Neuraminidase (NEU) affects neuronal and network activity by controlling of sialylation of the 
extracellular membrane.Treatment with NEU lead to significant depolarizing shift of the voltage-gated 
sodium channel activation and inactivation and as a result increase of action potential threshold. At the 
network level NEU exerts powerful anticonvulsive action. On the other hand blockage of endogenous NEU 
with N-acetyl-2,3-dehydro-2-deoxyneuraminic acid (NADNA) results in aggravation of hippocampal 
seizures and leads to synaptogenesis In the present work we investigated effect of blockage of endogenous 
NEU on short and long term plasticity in the CA1 region of the rat hippocampus. Temporal lobe slices were 
prepared from Wistar rats aged postnatal day 19-21. Evoked synaptic responses were elicited through a 
bipolar electrode placed in the Schaffer collateral-commossural pathway. Extracellular recordings were 
obtained from pyramidal cell layer and stratum radiatum CA1 regions. Temporal lobe slices were treated 
with NADNA for 2 hours. We show that blockade of NEU leads to an increase of augmentation in CA1 
region of rat hippocampus. In the majority of cases stimulation of Schaffer collaterals leads to a very short-
term potentiation in control slices. In the most of NADNA-treated slices long-term potentiation was observed 
after the delivering of the same stimulus. Also we evaluated effect of pretreatment with NADNA on the 
short-term synaptic depression of field postsynaptic potentials (15 stimuli within a 50-Hz train). The main 
difference between NADNA-treated and untreated slices was in manifestation of first and second responses. 
Most slices pretreated with NADNA show depression after first stimulus, while the majority of control slices 
display facilitation. The present data show that NEU-blockage affects synaptic plasticity in rat hippocampus 
hippocampus. Synapses with increased probability of release tend to display depression, presumably because 
the pool of vesicles available for release becomes depleted after initial successful release. We propose that in 
NADNA-treated slices enhancement of transmitter release probability following synaptic activation can be 
one of the possible mechanisms of increased synaptic plasticity in NADNA treated slices.  
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It is well known that chromaffin cells share properties of neurons and endocrine cells. Therefore they 
widely are used as model systems for studying the processes involved in synaptic transmission or 
neurotransmitter release. Catecholamine release from chromaffin cells of the adrenal medulla is a basic 
physiological response to stress conditions including hypoxic states. The current study was designed to 
investigate the role of intracellular calcium signalling in the responses of chromaffin cells to moderate 
hypoxia. In our experiments the local cytosolic level of Ca2+ was measured by spatial screening of cultured 
chromaffin cells from rat adrenal medulla loaded with Fura-2AM by using dissector technique. We found 
that short exposure of chromaffin cells by moderate hypoxic solutions (pO2 = 10-30 mmHg) in glucose free 
solution evoked the oscillations of intracellular Ca2+. Such oscillations could be almost completely 
eliminated by caffeine and dantrolene, agonist and antagonist of ryanodine receptors correspondingly. The 
same effect was achieved by application of mitochondrial protonophore CCCP. However, we found that 
thapsigargin, blocker of Ca2+-ATPase of endoplasmic reticulum did not prevent Ca2+ oscillations induced by 
hypoxia. A conclusion is made that in chromaffin cells the moderate hypoxia-induced oscillations of 
cytosolic Ca2+ are induced by combined interplay between mitochondria and ryanodine receptors of 
endoplasmic reticulum.  

Keywords: calcium, hypoxia, oscillations, mitochondria, endoplasmic reticulum, chromaffin cells 
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The steroids have numerous effects on brain function by regulating the activity of neurons. In 
addition to effects on postsynaptic receptors, steroids have a modulating effect on the production of 
neurotransmitters such as glutamate, GABA, acetylcholine, noradrenaline, dopamine and 5-HT. Many of 
these effects occur in brain areas involved in learning and memory, emotion, motivation, movement and 
cognition. Despite the large amounts of experimental and clinical data in the field of Neuroendocrinology, 
the molecular mechanisms by which varicocele effect to the various structures of the brain are not 
understood. The purpose of this study was to investigate the distribution of various forms of neuronal cell 
adhesion molecules (NCAM) in the rat brain under conditions of experimental varicocele. To create a model 
of varicocele the 32 male Wistar rats weighing 160-250 g were used. The animals were divided into 4 
groups: control (shame-operated) and with experimental varicocele (partial ligation of the left renal vein on 
the recommendations of Turner), which were removed from the experiment at 6, 12 and 18 weeks after 
surgery under light anesthesia. Determining the level of testosterone in serum was performed using a set of 
reagents for the ELISA (AlkorBio, Russia). Determination of NCAM in cytosolic and membrane fractions of 
proteins isolated from the different parts of the rats brain was performed using a competitive ELISA using 
monospecific antibodies. Shown significant decrease in testosterone levels (more than 2-fold at 18 weeks 
after surgery) in the serum of rats, which modulates a twofold or more increase in the membrane of neuronal 
cell adhesion molecules in the hypothalamus and hippocampus, when a stable level in the cerebellum and 
cerebral cortex and redistribution of soluble forms of NCAM in different parts of the brain during the 
development of varicocele were registered. The obtained results suggest compensatory increase of adhesive 
contacts between nerve cells in the hypothalamus and hippocampus in conditions of testosterone deficiency. 
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Our recent investigations have shown that microinjection of three NSAIDs analgin, ketorolac and 
xefocam into the central nucleus of amygdala (CeA) produce tolerance to these drugs and cross-tolerance to 
morphine. We have observed the same phenomenon in midbrain periaqueductal grey matter (PAG). The 
medullar nucleus raphe magnus (NRM) is one of important parts of CNS circuit that controls nociceptive 
transmission at the level of spinal cord. It is functionally involved in descending pain modulation, and 
mainly consists of serotoninergic neurons. The aim of this study was to examine opioid sensitivity of 
NSAIDs action in NRM of male rats. For this purpose 30 minutes later of NSAIDs administrations we 
microinjected µ-opioid antagonist naloxone and tested rats for tail flick (TF) and hot plate (HP) latencies. 
Microinjections of NSAIDs into the NRM produced antinociception as revealed by a latency increase in TF 
and HP compared to the baseline control of as in intact rats so with saline microinjected ones into the same 
nucleus. Subsequent NSAIDs microinjections caused progressively less antinociception, so by day 4 there 
was no effect, similar to saline microinjections (baseline control) for both the TF and the HP tests, except 
analgin. The later did not show complete tolerance even on the 5th experimental day. Our investigation 
showed that microinjection of naloxone in NRM significantly decreased antinociceptive effects of NSAIDs 
at the first day in the TF and HP latencies. At the second day, naloxone generally had trend effects in both 
TF and HP tests. These results strongly support the suggestion on endogenous opioid involvement in 
NSAIDs antinociception and tolerance. On the other hand, our evidence confirms once more that NRM is 
involved in the descending pain control circuit inhibiting spinal nocifensive reflexes.  
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It is known that in vitro cerebral ischemia causes hippocampal pyramidal neurons death first of all. 
However, some hippocampal neurons, including interneurons, are able to survive and keep functional 
activity. In the present study we have investigated the interneurons of the rat hippocampal organotypic 
culture after 30 min oxygen-glucose deprivation (OGD) with immunohistochemical approaches. In 4h and 
24h after OGD, interneuronal somata without signs of degeneration, revealed with propidium iodide (PI) 
staining, were immunopositive to antibodies against glutamic acid decarboxylase isoform67 (GAD67), 
extracellular domain of alpha-7 nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) and negative for choline-
acetyltransferase (ChAT). GAD67/nAChR-positive interneurons were rather abundant within all layers of 
hippocampal CA1-CA4 zones and in dentate gyrus. Co-localized GAD67/nAChR immunopositivity was also 
observed on numerous terminal punctations opposed pyramidal neuron somata stained by PI. In experiments 
with transgenic gene-reportered mice, with marked gene for connexin36 (Cx36) protein production, co-
localization of GAD67/nAChR immunopositivity and ChAT-negativity within hippocampus was specific for 
interneuronal somata expressing Cx36, a component of electrotonic gap contacts mainly in neuronal 
networks. In conclusion: our results indicate that OGD-resistant hippocampal interneurons display co-
localization of GAD67, alpha-7 nAChR and Cx36. By these neurochemical features OGD-resistant neurons 
can be considered as inhibitory GABA-ergic acethylcholine-sensitive interneurons able to Cx36-associated 
electrotonic coupling. The existence of the hippocampal interneurons co-expressing these factors underlie 
further investigation steps towards elucidation of cooperative endogenic mechanisms of the cerebral 
neuroresistance.  
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The present study was aimed an identification of the phenol compounds that exert modulatory effect 
on NMDA receptors. We examined the effects of simple phenols on electrophysiological properties of 
NMDA-receptors in isolated hippocampal neurons. Phenol, catechol, resorcinol, hydroquinone, 
phloroglucinol, di-, tri-O-methyl-phloroglucinol and phloretin were tested in concentrations 1 and 10 mkM. 
We have found that the compounds of specific molecular structure (three hydroxyl groups are distributed 
evenly along benzene ring) demonstrate modulatory action on NMDA receptors. Phloroglucinol and 
phloretin demonstrated prominent action: the first one potentiated NMDA-current (111.8 ± 5.7 for 1mkМ, 
107.1 ± 6.8 for 10mkМ), the second inhibited NMDA-current (71.9 ± 8.7 for 1mkМ, 20.8 ± 9.9 for 10mkМ), 
while other molecules were of no effect. Phloroglucinol and phloretin are not selective: they also affect some 
other ligand-gated currents. Thus we demonstrate that simple phenol compounds have modulatory effect on 
NMDA receptors. In addition, we have revealed possible link between the structure of phenol molecule and 
its modulatory action on NMDA receptors. 
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ОТРАЖЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ В ПАТТЕРНЕ ЭЭГ  
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Неустойчивость эмоциональных процессов может стать причиной нарушений развития 
когнитивной сферы, а также отрицательно сказываться на социальном функционировании личности. 
Следует отметить, что данные о ЭЭГ-коррелятах переживания эмоций в значительной степени 
противоречивы, причем исследования, посвященные изучению ЭЭГ-маркеров различных эмоций у 
детей, весьма немногочисленны. В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение 
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особенностей паттернов ЭЭГ при представлении различных эмоциогенных ситуаций детьми. В 
исследовании приняло участие 35 практически здоровых детей в возрасте 10-11 лет. Отведение ЭЭГ 
осуществлялось по общепринятой методике 10-20 во фронтальных, центральных, височных, 
теменных и затылочных зонах мозга. В ходе исследования проводилась запись фоновой 
электрической активности мозга при закрытых глазах в состоянии двигательного покоя. После этого 
от испытуемых требовалось представить последовательно три эмоционально окрашенные ситуации, 
две из которых были негативного характера (связанные с социальной (общение) и школьной жизнью 
соответственно), а третья - позитивного. Анализ полученного материала показал, что мысленное 
представление положительно и отрицательно окрашенных ситуаций характеризуется достоверно 
значимыми (0.001 < Р < 0.05) изменениями СПМ и пиковой частоты ритмов ЭЭГ, а также отношений 
их СПМ. Независимо от знака эмоций наблюдалось снижение мощности альфа1-ритма и возрастание 
пиковой частоты альфа-ритма. Возрастание величин мощности бета-ритма и отношения мощностей 
бета- и тета-ритмов являлось более характерным для переживания положительных эмоций. Следует 
отметить, что, в отличие от других ритмов ЭЭГ, для характеристик тета-ритма при сравнении 
экспериментальных ситуаций с фоновой записью не было обнаружено никаких достоверных 
изменений. Таким образом, можно заключить, что параметры диапазонов альфа- и бета-ритмов 
являются более тонкими электрофизиологическими индикаторами переживаний эмоций у детей в 
возрасте 10-11 лет.  

Ключевые слова: электроэнцефалограмма, эмоции, дети 
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Метою дослідження було вивчення впливу модуляції стану дофамінергічної системи мозку, 
що досягалось шляхом застосування резерпіну (2,5 мг/кг, в/очер на протязі трьох діб) та L-депренілу 
(0,5 мг/кг, в/очер), на викликані імобілізаційно-електробольовим стресом (ІЕБС) виразки шлунку та 
дванадцятипалої кишки (ДПК). ІЕБС викликали короткочасною імобілізацією щурів (30 хв) з 
одночасними елктробольовими подразненнями (50 В, тривалістю 5 с, які наносили з інтервалом в 5 с 
на сакральну прихвостову зону). За умов окремого застосування ІЕБС (30 хв), або резерпіну у щурів 
були відсутніми виразкові зміни з боку слизової оболонки ДПК. В той же час, після проведення 
стресорного впливу (30 хв) на фоні попереднього трьохдобового застосування резерпіну 
спостерігалось виникнення виразкових дефектів, які найчастіше були локалізовані в проксимальних 
відділах ДПК і мали місце у 94% експериментальних тварин. У 10% щурів виникали виразки слизової 
оболонки шлунку. За умов введення L- депренілу (0,5 мг/кг, в/очер) виразність середньої площі 
виразкових дефектів зменшувалась у 3,4 рази у порівнянні до групи щурів з ІЕБС та введенням 
резерпіну (P<0,05). Число щурів з наявністю виразок ДПК склало 4 із 8, в той час, як в групі 
нелікованих щурів цей показник склав 15 із 16 (z=1,955, P=0,051). Зважаючи на високу чутливість 
дофамінергічних нейронів до стану перекисного окиснення ліпідів, в окремій серії спостережень 
дослідили вплив пентоксифілину (ПТФ) на стрес- викликані виразки. Було встановлено, що 
застосування ПТФ в дозі 100,0 мг/кг, в/очер зменшувало середню площу виразок у 4,0 рази у 
порівнянні до контролю (P<0,05). При цьому, однак, виразки мали місце у 4 із 6 щурів (P>0,05). За 
умов застосування ПТФ в дозі (50,0 мг/кг, в/очер) відповідні показники склали 1,35 рази та 6 із 7 
щурів (P>0,05). За умов сумісного застосування L-депренілу (0,5 мг/кг, в/очер) та ПТФ (50,0 мг/кг, 
в/очер) ІЕБС на фоні попереднього застосування резерпіну супроводжувався формуванням виразок у 
одного щура із 9 (P<0,05), а комбіноване використання препаратів в дозах відповідно 0,5 мг/кг, в/очер 
та 100,0 мг/кг /в/очер попереджало формування виразок ДПК та шлунку. Таким чином, підвищення 
функціонального стану дофамінергічної системи мозку викликає стрес- протекторний ефект на 
моделі ІЕБС. 

Ключові слова: імобілізаційно- електробольовий стрес, дофамінергічна система мозку 
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ЗАПАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, ЙОГО РОЛЬ ПРИ СУДИННИХ МОЗКОВИХ 

КАТАСТРОФАХ  

Балкова Н.Б., Песоцька О.В., Перцева Т.Г., Лапшина І.О. 

ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України» 

enigma138@yandex.ru 

Основною науковою концепцією виникнення мозкового інсульту залишається концепція 
факторів ризику, до яких відносяться: артеріальна гіпертензія, атеросклероз, цукровий діабет. 
Останнім часом все більш уваги приділяється вивченню запальних гуморальних факторів при цих 
нозологіях та іде пошук нових механизмів розвитку гострої ішемії мозку, створення на цій основі 
патогенетично обумовлених методів лікування та профілактики. Мета: визначити роль маркерів 
запалення в патогенезі та прогнозі ішемічного інсульту. Нами було обстежено 97 хворих на гострий 
ішемічний інсульт. Усім хворим проведено клініко-неврологічне та біохімічне дослідження. У цієї 
групи хворих наголошується підвищений рівень високочутливого С-реактивного протеїну (вчСРП). 
Більш високі значення вчСРП характерні для хворих, що перенесли атеротромботичний інсульт. 
Концентрація вчСРП корелює також з вираженістю атеросклеротичної поразки сонних артерій. 
Показник вчСРП корелює з деякими чинниками ризику інсульту, що модифікуються 
(гіперхолестеринемія, цукровий діабет, куріння, зловживання алкоголем) і не модифікуються (вік, 
стать), і з їх сумарним балом, із запальними змінами крові (швидкість осідання еритроцитів, 
абсолютна кількість лімфоцитів), з показниками гемостазу (фібріноген). Вивчення показників 
системи гемостазу показало, що у пацієнтів з гострим порушенням мозкового кровообігу є ознаки 
гіперкоагуляції і запалення, про що свідчить підвищення вмісту фібріногену, укорочення 
активованого частково тромбопластинового часу та протромбінового комплексу. Низький рівень 
інтерлейкіну-6 (ІЛ-6) у 28 % хворих можна пояснити проявом феномену пригнічення, що 
спрямований на пригнічення запального процесу. В поєднанні з високими цифрами С-реактивного 
протеїну, низькі рівні ІЛ-6 свідчать на користь виснаження захисних сил організму по пригніченню 
запалення та можуть розцінюватися як фактор неблагоприємного прогнозу захворювання. Таким 
чином, безсумнівною постає роль запалення в патогенезі ішемічного інсульту, а показники рівня 
вчСРП та інтерлейкіну-6 можна використовувати у якості критерія оцінки прогнозу ішемічного 
інсульту.  

Ключові слова: Ішемічний інсульт, патогенез, прогноз, маркери запалення 

ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ КАЛИЕВЫХ КАНАЛОВ 

Богданова Н.А, Долгая Е.В., Магура И.С. 

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця 
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Многообразие электрической активности различных типов нейронов может быть частично 
обусловлено избирательной экспрессией комбинации калиевых каналов с разными свойствами. 
Калиевые каналы в определенной мере определяют характер ответа нейрона на входящие стимулы. 
Набор калиевых каналов в данной ткани практически всегда крайне гетерогенен. В создании 
многообразия калиевых каналов определенную роль играет альтернативный сплайсинг, а также 
возможность объединения различных видов альфа субъединиц в гетеромультимерные комплексы. 
Распределение калиевых каналов в плазматической мембране не носит случайного характера. Они 
образуют кластеры в определенных регионах клетки. В частности имеет место колокализация 
кальциевых каналов и кальций-активируемых калиевых каналов в пресинаптических терминалях. Это 
обстоятельство обеспечивает регуляцию продолжительности активированного состояния кальциевых 
каналов и играет важную роль в механизмах секреции нейромедматоров. Разнообразие и 
пластичность динамически регулируемых калиевых каналов позволяют наиболее эффективно 
использовать их активность для потребностей клетки. Многообразие потенциалуправляемых 
калиевых каналов и неоднородность их распределения в дендритах позволяет контролировать их 
возбудимость, амплитуду постсинаптических потенциалов, временные характеристики и амплитуду 
распространяющихся потенциалов действия. Молекулярный анализ последствий различных 
неврологических заболеваниях, в частности болезни Альцгеймера, позволил выявить изменения в 
регуляции и функционировании калиевых каналов. Генетические заболевания человека, такие как 
определенные разновидности сердечной аритмии, глухота, эпилепсия, диабет, расстройство 
регуляции кровяного давления могут быть результатом изменений в генах калиевых каналов. С 
особенностями их активности связывают патогенез эпилепсии, электрическую нестабильность сердца 
после острой ишемии. Экспрессия калиевых каналов модулирует клеточную пролиферацию 
некоторых опухолевых клетках Калиевые каналы являются мишенями для различных 
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терапевтических воздействий. Фармакологические препараты, влияющие на калиевые каналы, 
широко используются при лечении различных заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа, 
гипертонию и сердечную аритмию.  

Ключевые слова: альтернативный сплайсинг, кластеры, калиевые каналы 

МЕХАНИЗМ ОБЛЕГЧЕНИЯ Н-РЕФЛЕКСА КАМБАЛОВИДНОЙ МЫШЦЫ 

ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЯХ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 

Богуцкая Г.А., Михина И.И.,Резник А.Ю., Сливко Э.И. 

Запорожский государственный медицинский университет 

boguckaya_galina@mail.ru 

Исследования проведены на неврологически здоровых людях - добровольцах. Испытуемые 
находились лежа в положении пронации со свободно свисающими стопами. По световому сигналу 
они производили с максимальной быстротой произвольное сгибание локтевого сустава с 
немедленным разгибанием. О начале данного движения судили по возникновению осцилляций ЭМГ 
двуглавой мышцы плеча. В различные моменты латентного периода, предшествующего указанному 
движению, регистрировали Н-рефлекс ипсилатеральной камбаловидной мышцы. Его вызывали путем 
чрезкожной стимуляции большеберцового нерва в области подколенной ямки прямоугольными 
электрическими импульсами. Биопотенциалы камбаловидной мышцы усиливали и регистрировали с 
помощью цифрового осциллографа. В ходе опытов было показано увеличение амплитуды 
тестируемого Н-рефлекса по сравнению с контролем, которое возникало за 50 – 60 мс до начала 
произвольного движения верхней конечности и наблюдалось на фоне самого движения. Такое 
предваряющее облегчение Н-рефлекса не претерпело существенных изменений на фоне активации 
мотонейронов тестируемой камбаловидной мышцы в условиях ее произвольного тонического 
напряжения при подошвенном сгибании стопы. В другой серии опытов изучали влияние сгибания 
локтевого сустава на суммарную поверхностную ЭМГ испилатеральной камбаловидной мышцы на 
фоне ее умеренного произвольного тонического напряжения. В качестве количественного показателя 
использовали интегральную площадь под кривой, огибающей сглаженные осцилляции ЭМГ. 
Исследовали динамику ЭМГ на протяжении латентного периода произвольного движения верхней 
конечности. Результаты опытов не обнаружили статистически значимых изменений ЭМГ в период 
времени, соответствующий предваряющему облегчению Н-рефлекса камбаловидной мышцы. 
Полученные данные дают основание считать, что облегчение Н-рефлекса камбаловидной мышцы, 
которое предшествует произвольному движению верхней конечности, обусловлено процессами, 
происходящими в пресинаптической части дуги данного рефлекса. Можно предположить, что оно 
обусловлено ослаблением фонового пресинаптического торможения афферентов гр.Ia под действием 
центральных моторных команд.  

Ключевые слова: Н-рефлекс, произвольные движения. 
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Динамічні коливання показників, які характеризують ФСО в стані спокою, можуть бути 
обумовлені ендогенними впливами. Одним з таких механізмів є добовий періодізм, який лежить в 
основі характеристик хронотипів людини. Описані в літературі взаємозв’язки різних показників 
роботи функціональних систем організму вказують на неоднозначність регуляції функцій у людей з 
різним хронотипом. А успішність адаптації людини до змін природних і соціальних зовнішнього 
середовища залежить від взаємозв’язків морфофункціональних характеристик організму і системи 
поточного часу. Тому ми досліджували особливості функціонального стану 
респіраторногемодинамічної системи в осіб з різним хронотипом. Оцінювали структуру спектрів 
потужності коливань різних діапазонів (високочастотного – ВЧ, низькочастотного – НЧ, дуже 
низькочастотного – ДНЧ) кардіоінтервалів і періодів дихання, зареєстрованих одночасно протягом 8-
ми хвилин в стані спокійного неспання в 419 умовно здорових осіб. Для проведення порівняльного 
аналізу серед обстежених осіб було виділено три групи з різним хронотипом: ранковим (РХ) – 150 
(35,8 %) осіб, середнім (СХ) – 141 (33,7 %), вечірнім (ВХ) – 128 (30,5 %). У спектрі потужності 
коливань кардіоінтервалів найбільша частка діапазону ВЧ була в осіб з РХ (49,9%; 19,6/69,8 %), а 
найменша в осіб із СХ (20,0%; 8,9/33,3%). Частка діапазону НЧ в осіб з РХ (12,6%; 4,4/27,7%) і ВХ 
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(11,9%; 8,2/21,6%) не розрізнялися, а в осіб з СХ (14,9%; 7,9/29,5%) була найбільшою. Частка 
діапазону ДНЧ була однаковою у досліджуваних з СХ (60,4%; 46,5/78,5%) і ВХ (53,8%; 43,5/67,3%), а 
в осіб з РХ (35,8%; 23,3/64,0) вона була найменшою. У спектрі потужності коливань періодів дихання 
частки всіх діапазонів були однаковими в осіб з РХ і ВХ. А в осіб з середнім хронотипом частка 
діапазону ВЧ була значно більшою (95,7%; 27,3/98,7 %), ніж в інших групах, а діапазонів НЧ (3,2%; 
1,5/13,4 %) та ДНЧ (17,9%; 1,3/33,3%) – меншою. Тривалість періодів коливань, які формували піки 
спектрів потужності, мали також розбіжності в осіб з різним хронотипом. Таким чином, отримані 
результати вказують на те, що напруження симпатичної нервової системи спостерігається більш в 
осіб з РХ та СХ, у останніх присутні також ознаки нестабільного дихання, а більше напруження 
парасимпатичної нервової системи – у осіб з ВХ.  

Ключові слова: хронотип, кардіоінтервали, періоди дихання 
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У некоторых больных с сердечно-сосудистой патологией проявляется феномен глотательной 
брадикардии разной степени выраженности вплоть до синкопальной потери сознания. Вероятно, что 
изменения частоты сердечных сокращений (ЧСС) после глотания носят рефлекторный характер. 
Выполнение сложных рефлексов, требующих последовательного включения разных мышечных 
групп, что наблюдается, например, при глотании, обусловлено последовательным возбуждением ядер 
продолговатого мозга. Однако неизученными остаются вопросы: проявляется ли глотательная 
брадикардия у животных; является ли этот феномен истинным рефлексом и какова его рефлекторная 
дуга. Целью нашей работы стало изучение изменений ЧСС у крыс во время оперантного 
пищедобывательного рефлекса в сочетании с изучением особенности активации вегетативных 
центров продолговатого мозга путем выявления экспрессии гена c-fos в ядрах нейронов. Нами была 
исследована динамика во время прямой регистрации изменений ЧСС в ходе реализации крысами 
оперантных пищедобывательных движений и выявление Fos-иммунореактивных нейронов в 
медуллярных центрах автономной нервной системы. Установлено закономерное фазическое 
снижение ЧСС, начинавшееся после захвата пищи и длящееся 3-4 секунды во время жевания и 
глотания с последующим восстановлением. Кроме того в течение одной тренировочной сессии по 
мере насыщения наблюдалось тоническое снижение ЧСС к 20 минуте с последующим ее 
восстановлением после 30 минуты. Показано, что среднее количество Fos-иммунореактивных 
нейронов в медуллярных ядрах автономной нервной системы крыс при осуществлении оперантных 
движений с последующим актом глотания было существенно больше, чем у животных контрольной 
группы. Выявленные изменения экспрессии c-fos в ядре солитарного тракта и двояком ядре 
блуждающего нерва могут быть одним из функциональных проявлений интеграции соматосенсорной 
информации в мозге крыс. Таким образом, у животных, выполнявших пищедобывательные 
движения, жевание и глотание, были отмечена брадикардия с периодами фазического и тонического 
снижения ЧСС, которые опосредованы медуллярными ядрами автономной нервной системы.  

Ключевые слова: глотательно-сердечный рефлекс, ЧСС, Fos-иммунореактивные нейроны 
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ТА ПЕРИФЕРИЧНІЙ НЕРВОВІЙ СИСТЕМАХ ПРИ ГІПОТИРЕОЗІ 
Буряк О.П., Рудюк Т.Я., Чайковський Ю.Б., Стеченко Л.О., Куфтирева Т.П, 

Довгань Р.С.  
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t_darmogray@ukr.net 

Електронномікроскопічно досліджено структурні компоненти кори головного мозку, 
поперекових спинномозкових гангліїв та сідничого нерву щурів за умов гіпотиреозу, який 
моделювали шляхом тиреоїдектомії. Тварин виводили з експерименту через 100 діб після операції. 
Матеріал фіксували в глутаровому альдегіді з дофіксацією розчином чотирьохокису осмію за 
Мілонінгом та обробляли згідно загальноприйнятої методики. Встановлено, що довготривалий 
дефіцит гормонів щитоподібної залози викликає ультраструктурні зміни, які носять мозаїчний 
характер і мають свої особливості в різних органах центрального та периферичного відділів нервової 
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системи. В корі головного мозку переважають нейрони змінені за світлим типом, що обумовлено 
зменшенням кількості органел та їх набряком. Інші нейрони характеризуються високою електронною 
щільністю цитоплазми, порушенням цілісності їх плазматичних мембран. Тривалий гіпотиреоз 
характеризується зниженням біосинтетичної активності та набряком олігодендроцитів і астроцитів. 
Найбільш чутливими до гіпотиреозу є периваскулярно розміщені астроцити, що впливає на 
функціонування гематоенцефалічного бар’єру. В нервових волокнах відбувається демієлінізація, 
наростає набряк осьових циліндрів та синаптичних закінчень, різко зменшується вміст в них везикул, 
що призводить до порушення електричної та хімічної трансдукції нервового імпульса. В 
спинномозкових гангліях зміни в нейронах носять односпрямований характер, що проявляється 
гіпоплазією всіх органел, фрагментацією канальців ендоплазматичної сітки, повсюдним лізисом 
крист та матриксу мітохондрій. При цьому збільшується кількість фагосом, що свідчить про 
активізацію аутолітичних процесів. Мантійні гліоцити, на відміну від гліальних клітин головного 
мозку, характеризуються електронним ущільненням цитоплазми одних клітин і просвітленням інших. 
Процеси демієлінізації поширюються і на органи периферичної нервової системи де, їх виразність 
більша ніж у головному мозку. І в спинномозкових вузлах, і в сідничому нерві, повсюдно 
спостерігається розходження пластин мієлінової оболонки, їх гомогенізація, заміщення осьових 
циліндрів дегенеративно зміненою потовщеною оболонкою. Ці зміни притаманні, в першу чергу, для 
мієлінових волокон великого діаметру.  

Ключові слова: головний мозок, спинномозковий ганглій, сідничний нерв, гіпотиреоз 
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рН-чутливі іонні канали (ASICs, Acid Sensing Ion Channels) – ліганд-керовані іонні канали з 
надродини дегенеринових/епітеліальних натрієвих каналів, що активуються протонами тканинного 
середовища. Шість типів субодиниць ASICs, що кодуються чотирма генами, формують гомо- та 
гетеротримери, які експресуються у багатьох типах клітин, зокрема у нейронах ЦНС та ПНС. 
Зниження рівня рН у тканинній рідині (ацидоз) супроводжує більшість патологічних процесів; 
зокрема ішемію, запалення, больові синдроми, злоякісний ріст. Відомо, що нейрони, як і 
кардіоміоцити є найбільш чутливими до негативного впливу ішемії. Групою Xiong було доведено, що 
активація ASIC1a-каналу внаслідок ішемічного ацидозу є одним з основних механізмів ураження 
нейронів головного мозку, завдяки здатності цього підтипу рецептора пропускати іони кальцію, що 
посилює ексайтотоксичність. Синтезована нами на основі кумаринового ядра сполука #320 в умовах 
in vitro викликає залежне від концентрації оборотне пригнічення струмів ASIC1a-типу в клітинах 
HEK-293 та ASIC3 типу в клітинах DRG з IC50 10 та 12 мкМ відповідно. На основі проведених 
обрахунків з використанням методів молекулярного докінгу системи “рецептор-антагоніст”, нами 
здійснено синтез нових 7-заміщених похідних 3-амідинокумарину, серед яких сполуки #005 та #443 
виявились найбільш активними до ASICs. Вплив сполук #005 та #443 до ASICs не залежить від 
підтримуваного мембранного потенціалу, на відміну від амілориду та сполуки #320, для яких така 
залежність чітко простежується. Головною та несподіваною особливістю речовини #005 виявилось 
суттєве збільшення блокуючого ефекту при підвищенні значення рН активації рецептора від 5,0 до 
6,7. Концентрація половинного пригнічення амплітуди струму(ІС50) зменшується від 7 мкМ (при рН 
5,0) до 27 нМ (при рН 6,7). Відкриття рН-залежності блокаторів ASIC має велике практичне 
значення, оскільки область рН, в якій спостерігається найбільше пригнічення ASIC-активованих 
струмів, відповідає умовам, що спостерігаються при ішемії головного мозку. Тому знайдені нами 
нові антагоністи можуть стати прототипами для створення принципово нових високоефективних 
нейропротекторних лікарських засобів.  

Ключові слова: ASICs, антагоністи ASICs, ішемія мозку, нейропротекція  
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РУХИ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ ЛЮДИНИ, РЕАЛІЗОВАНІ ПРОТИ СИЛИ ТЯЖІННЯ: 

ОСОБЛИВОСТІ ЦІЛЬОВОГО ПОЗИЦІЮВАННЯ ПРИ ВИКЛЮЧЕННІ 
ВІЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

Мельничук О.П., Горковенко А.В., Василенко Д.А. 

Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України, Київ 
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Цільове позиціювання верхньої кінцівки людини, здійснюване в умовах рухів з обмеженням 
або виключенням зорового контролю (тобто базоване тільки на кінестетичних оцінках суглобових 
кутів) супроводжується, як правило, значними систематичними похибками. Більшість попередніх 
досліджень відповідного кола питань проводилися з наявністю певних штучних експериментальних 
обмежень, У даній роботі ми аналізували особливості згаданого позиціювання у перебігу 
натуральних рухів передпліччя та плеча у вертикальній площині, що включали в себе згинання (рух 
проти сили тяжіння) та зворотний рух. Тест-рухи реалізувалися спочатку з можливістю візуального 
контролю змін кутів у суглобах (з використанням світлооптичної системи при неможливості 
безпосереднього спостереження за положенням кінцівки), а потім за відсутності згаданого контролю. 
У якості маркерів переміщень ланок кінцівки застосовували світлодіоди, фіксовані на її референтних 
точках: було розроблено адекватні систему відеореєстрації та програмне забезпечення. Рухи 
згинання-розгинання із індивідуально зручною швидкістю ініціювалися за пред’явленням дозвільних 
звукових сигналів. Паралельно реєстрували ЕМГ ряду згиначів та розгиначів ліктьового та плечового 
суглобів. При ізольованих згинаннях передпліччя на цільовий кут 90 град систематичні похибки 
позиціювання були виключно позитивними. Без навантаження вони в середньому складали 8.9±0.6 
град, а при введенні додаткових навантажень 10 – 40 Н помітно збільшувалися. При ізольованих 
рухах плеча (з повним розгинанням передпліччя та його довільною фіксацією) на цільовий кут 60 
град аналогічні позитивні похибки без навантаження сягали в середньому 18.4±1.0 град. Як 
відповідні рухи, так і позиціювання здійснювалися в основному за рахунок змін рівнів активності 
флексорів із мінімальним залученням екстензорів. Таке залучення, майже паралельне змінам 
активності флексорів, зростало при збільшенні навантажень. Отже, позитивні похибки цільового 
позиціювання ланок кінцівки, реалізованого під кінестетичним контролем за відсутності візуального, 
є загальною закономірністю. Їх фундаментальною причиною є нелінійні властивості рецепторного 
апарата, відповідального за формування кінестетичної оцінки суглобового кута (насамперед, 
м’язових веретен).  

ВПЛИВ НЕВЕРБАЛЬНИХ СТИМУЛІВ ПІДВИЩЕНОГО РІВНЯ СКЛАДНОСТІ  
НА ЕЛЕКТРИЧНУ АКТИВНІСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЧОЛОВІКІВ  

ПРИ ТЕСТУВАННІ ОПЕРАТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ  
Вітковська Г.Л., Філімонова Н.Б. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

hannavitkovskaja@yandex.ru 

В сучасному динамічному та інформаційно-насиченому світі навантаження на психіку 
людини зростає. Деякі люди в результаті інформаційного перенавантаження відчувають 
дезорієнтацію, нудоту, запаморочення, інколи ейфорію та маніакальні стани. Ці ефекти є 
корельованими з пізнавальним перенавантаженням та є абсолютно неприпустимими в системах, коли 
прийняття рішення людиною зачіпає безпеку життя інших людей. В NASA визначають інформаційне 
перенавантаження як ситуацію, коли інформаційні процеси потребують такого індивідуального часу 
для виконання операцій взаємодії та внутрішнього оцінювання, який переважає доступні ресурси 
часу. Під інформаційним перенавантаженням також розуміють інформаційний синдром втоми, 
інформаційний вибух, інформаційне перенасичення. На першому етапі ми поставили задачу 
дослідити електричну активність кори головного мозку чоловіків при зростаючому рівні складності 
одномодального завдання – запам’ятовуванні геометричних фігур з однією та двома ознаками. 
Обстежуваним для запам’ятовування пред’являлись множини геометричних фігур з однією та двома 
ознаками, кількість яких у цій множині послідовно зростала від 2 до 7. В дослідженні як обстежувані 
добровільно взяли участь 10 чоловіків, правші, віком 19-21 рік. В результаті аналізу ЕЕГ в 16 
відведеннях в δ-, θ-, α-, β1-, та β2-діапазонах було виявлено, що підвищення електричної активності 
головного мозку чоловіків при тестуванні оперативної пам’яті на невербальні стимули підвищеного 
рівня складності свідчить про збільшення напруги, зосередженості, уваги як неспецифічної, так і 
селективної. При цьому був виявлений різнонаправлений та латералізований характер змін фази та 
потужності в дельта-діапазоні, а саме: домінуюча частота падала в лівій лобовій та правій потиличній 
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зонах, а потужність зростала в правій префронтальній та лівій тім’яній зонах. Також виявлено, що 
інформаційне перенавантаження збільшує міжрегіональну синхронізацію спеціалізованих 
нейромереж центрально-тім’яної та скроневих зон правої півкулі та підвищує спеціалізованість 
нейромереж з обробки інформації в лівій лобовій зоні і в правих задній скроневій та потиличній 
зонах.  

Ключові слова: інформаційне перенавантаження, оперативна пам'ять, ЕЕГ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ А7 НІКОТИНОВИХ АЦЕТИЛХОЛІНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ 
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Гергалова Г.Л., Лихмус О.Ю., Скок М.В. 

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна 

fanik2000@yahoo.com 

Нікотинові ацетилхолінові рецептори (нАХР) - ліганд залежні іонні канали, що забезпечують 
швидку синаптичну передачу, регулюють активність інших рецепторів та вивільнення медіаторів у 
нервовій системі. В незбудливих клітинах вони впливають на життєво важливі функції, такі як 
проліферація, адгезія до позаклітинного середовища та виживання за несприятливих умов. Ініціацію 
анти-апоптичних сигнальних каскадів пов’язують переважно з а7 субтипом нАХР, експресованим на 
плазматичній мембрані. В наших дослідженнях вперше було показано експресію а7 нАХР на 
зовнішніх мембранах мітохондрій, де вони впливали на процеси накопичення Са2+ і функціонування 
потенціал-залежних аніонних каналів (VDAC). Оскільки мітохондрії, регулюючи вміст 
внутрішньоклітинного Са2+, ініціюють процеси апоптозу, а VDAC є ключовим елементом 
формування мітохондріальної пори, ми поставили питання про участь мітохондріальних а7 нАХР в 
регуляції апоптозу. Експерименти проводили на фракції ізольованих мітохондрій печінки мишей лінії 
C57BL/6J з використанням проточного цитофлуориметра COULTER EPICS XL. В якості про-
апоптичного агента використовували 0,5 мМ Н2О2, внесення якого в середовище інкубації викликало 
дисипацію мембранного потенціалу мітохондрій, виміряного за допомогою потенціал-чутливого 
флуоресцентного зонду TMRM. Передінкубація мітохондрій з агоністом а7 нАХР холіном (10мкМ) 
запобігала зниженню потенціалу під дією Н2О2. За відсутності Н2О2 додавання агоністів (ацетилхолін, 
холін, PNU 282987) чи антагоністу (MLA) а7 нАХР, так саме, як і присутність інгібітору VDAC 
(DIDS) не призводили до суттєвої модуляції потенціалу або його дисипації під дією 90 мкМ Са2+. 
Інкубація мітохондрій з Н2О2 протягом 2 хв. також викликала вивільнення цитохрому с, кількість 
якого в надосаді мітохондрій вимірювали сандвіч-імуноферментним аналізом. Додавання в 
середовище інкубації холіну або DIDS значно знижувало кількість виділеного цитохрому с, тоді як 
MLA або 90 мкМ Са2+, навпаки, активували його вихід з міжмембранного простору мітохондрій. 
Отримані дані дозволяють зробити висновок, що активація мітохондріального а7 нАХР має 
антиапоптотичну, а його блокування - проапоптотичну дію. Подібність ефектів холіну та DIDS 
свідчить на користь взаємодії а7 нАХР та VDAC в процесі утворення мітохондріальної пори.  

Ключові слова: а7 нАХР, мітохондрії, мембранний потенціал, цитохром с, апоптоз 

ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ ГЕМОПОЕЗУ У ХВОРИХ НА ЗЛОЯКІСНІ ГЛІОМИ 

ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЛАТЕРАЛІЗАЦІЇ ПУХЛИНИ 

Главацький О.Я., Маркова О.В. 

ДУ «Інститут нейрохірургії імені акад.А.П.Ромоданова» АМН України, Київ, Україна 
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Вступ. Лікування злоякісних гліом головного мозку лишається актуальною проблемою. 
Вирішення цієї проблеми передбачає дослідження багатьох наукових аспектів, насамперед аспектів, 
пов’язаних з патофізіологічними механізмами функціонування мозку. Важливим є латералізація 
вогнища гліомного ураження, бо відомі особливості латералізації розташування центрів регуляції 
окремих функцій ЦНС. Мета дослідження - аналіз деяких показників гемопоезу у хворих на злоякісні 
гліоми головного мозку залежно від латералізації пухлини. Матеріали та методи. Проаналізовано 
результати досліджень показників периферичної крові (абсолютна кількість лімфоцитів) 27 хворих на 
злоякісні гліоми головного мозку лобової локалізації (анапластичні астроцитоми - 22 спостереження, 
гліобластоми - 6 спостережень). Групу порівняння склали 20 волонтерів. У 15 хворих була 
діагностована гліома лівої лобової ділянки (домінантна гемісфера), у 12 хворих – гліома правої 
лобової ділянки. Усі хворі були прооперовані і отримали комбіноване лікування. Результати та 
обговорення. Дослідження показало, що у волонтерів абсолютна кількість лімфоцитів периферичної 
крові (АКЛПК) дорівнювала або перевищувала 2,1х109/L. У хворих на злоякісні гліоми перед 
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оперативним втручанням АКЛПК ≥ 2,1х109/L була зафіксована нами у 11 з 27 хворих (40,7%). Цей 
показник мав відмінності залежно від латералізації пухлини : АКЛПК ≥ 2,1х109/L ми спостерігали у 5 
з 15 хворих з гліомами лівої лобової ділянки (33,0% спостережень)) і у 6 з 12 хворих з гліомами 
правої лобової ділянки (50,0% спостережень). Особливо помітною різниця була серед хворих віком 
до 50 років : АКЛПК ≥ 2,1х109/L спостерігалася тільки у 1 з 8 хворих, які мали гліоми лівої лобової 
ділянки, і у 4 з 9 хворих, які мали гліоми правої лобової ділянки. У хворих віком більше 50 років 
нормальні значення показника АКЛПК спостерігалися з однаковою частотою і вплив латералізації 
пухлини був мало помітним. Висновки. Латералізація злоякісних гліом лобової локалізації впливає на 
величину показників гемопоезу, особливо у хворих віком до 50 років. Латералізацію злоякісної 
гліоми необхідно враховувати при прогнозуванні результатів лікування. 

Ключові слова: гліоми ЦНС, латералізація, абсолютна кількість лімфоцитів 

ВЛИЯНИЕ ТРАНЗИТОРНОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

НА ПОВЕДЕНИЕ КРЫС В ОТКРЫТОМ ПОЛЕ 

Глебов А.М., Якобсон Е.А. 

ГУ "Луганский государственный медицинский университет" 

glebovlesha@rambler.ru 

Цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ)– актуальная медицинская и социальная проблема. 
Одной из форм ЦВЗ являются транзиторные нарушения мозгового кровообращения (ТНМК). 
Известно, что ТНМК являются причиной постепенного нарастания неврологических и психических 
расстройств, а возникающий симптомокомплекс быстро регрессирует, успокаивая больного в плане 
возможности его повторения и серьезности заболевания. Цельработы: выявить особенности 
психоэмоционального состояния крыс с ТНМК по данным анализа поведения в открытом поле. 
Исследование поведения крыс в открытом поле проводили в течение 15 минут, выделяя для 
тестирования четыре временных интервала: первая посадка (для экспериментальных животных – 
сразу после моделирования ТНМК), вторая – через три часа после первой, третья – через сутки, 
четвертая – через трое суток. Статистическую обработку результатов проводили при помощи U-
критерия Манна – Уитни (pU). На группе экспериментальных животных, которым моделировали 
ТНМК путем комбинации антиортостатической гипокинезии под углом 450 с укачиванием в течение 
одного часа, показаны статистически значимые (pU<0,05) различия в двигательной и ориентировочно 
– исследовательской активности за вторую посадку, а так же показателях груминга за первую 
посадку, по сравнению с интактными крысами контрольной группы. Выявленные изменения в 
поведении экспериментальной группы животных позволяют говорить о развитии депрессивных, 
мотивационных и когнитивных расстройств уже спустя три часа после перенесенного ТНМК.  

Ключевые слова: нарушение мозгового кровообращения, открытое поле 

ПОСИЛЕННЯ СТАНУ АНТИЕПІЛЕПТИЧНОЇ СИСТЕМИ МОЗКУ ЗА УМОВ 

РОЗВИТКУ РЕЗИСТЕНТНОЇ ДО ЛІКУВАННЯ ФОРМИ ЕПІЛЕПТИЧНОГО 

СИНДРОМУ ПІД ВПЛИВОМ КЕТОГЕННОЇ ДІЄТИ 
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 Завданням дослідження було вивчення особливостей протиепілептичної дії впливу 
фармакологічних (аргінін, гістидин, діазепам) та фізичних (електромагнітне випромінювання низької 
інтенсивності довжиною хвилі 7,1 мм (ЕМВ))факторів на прояви епілептичного синдрому, який було 
викликано шляхом відтворення коразолового кіндлінгу. Судоми, які відтворювали після 
чотирьохтижневої перерви у введеннях епілептогену застосуванням підпорогової дози коразолу (30,0 
мг/кг, в/очер) характеризувались розвитком повторних генералізованих клоніко- тонічних нападів. 
Середньоефективні протисудомні дози препаратів – L-аргініну, L-гістидину, а також діазепаму 
перевищували відповідні дози, які були визначені в періоді сформованих кіндлінг- провокованих 
судом відповідно в 2,7; 2,5 та 3,1 разу. Застосування ЕМВ на протязі 15 хв, яке спрямовували на 
тім'яно- потиличну зону тимчасово імобілізованих щурів, супроводжувалось подовженням 
латентного періоду виникнення судом на стадії формування кіндлінгових проявів, в той час як на тлі 
резистентних судомних реакцій КВЧ не впливало на виразність судомних реакцій. Було досліджено 
вплив застосування кетогенної дієти на прояви резистентних до лікування коразолових судом. До 
складу кетогенної дієти входило 80% ліпідів рослинного походження, а також 3,3% вуглеводів та 16,7 
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% білків. На вказаній дієті щурів утримували на протязі 4 тижнів починаючи з моменту відтворення 
моделі кіндлінгових судом. Введення коразолу (30,0 мг/кг, в/очер) супроводжувалось формуванням 
клонічних та клоніко- тонічних судом, тяжкість яких була достовірно меншою, ніж в групі контролю 
(P<0,05). Під впливом ЕМВ попереджалось виникнення генералізованих судомних нападів, 
зменшувалась потужність епілептогенного збудження в структурах мозку. Застосування L-аргініну 
(300,0 – 500,0 мг/кг, в/очер) не впливало на тяжкість провокованих коразолом судом, в той час як 
застосування L-гістидину (300,0 мг/кг, в/очер) або діазепаму (0,5 мг/кг, в/очер) достовірно 
(відповідно на 26,7% та 31,2%) зменшувало тяжкість судомних проявів, які було викликано 
коразолом (P<0,05). Отримані результати обговорюються з позицій концепції антисистемної 
регуляції патологічної збудливості мозку та особливостей патогенезу резистентної форми епілепсії. 

Ключові слова: епілептичний синдром, кетогенная дієта, аргінін, гістидин 

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ МЕХАНИЗМОВ САМОРЕГУЛЯЦИИ УСТОЙЧИВОСТИ И 

ПОДДЕРЖАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЗЫ С ПОМОЩЬЮ ПОКАЗАТЕЛЯ ХЕРСТА 
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В исследовании системы регуляции движений ключевое место принадлежит изучению 
механизмов поддержания вертикальной позы (ВП). Для решения этой задачи широкое 
распространение получил метод стабилометрии. Стабилограмма представляет собой хаотический 
нерегулярный сигнал. Для решения данной задачи применялся метод фрактального анализа. В основе 
метода, лежит оценка фрактальной размерности через показатель Херста (H). Методика анализа 
стабилограмм с помощью показателя Херста, была представлена в статье Collins J.J, где авторами 
был предложен метод расчета показателя Херста для анализа стабилограмм, названный Stabilogram 
Diffusion Analysis (SDA). Авторами было определено наличие двух механизмов постурального 
контроля (ПК). Первый механизм называется «open-loop», представляет собой движение с 
прогнозированием. Он используется системой ПК на временах меньше ~1c. «Open-loop» механизм 
работает без обратной сенсорной связи и может посылать команды, которые устанавливают 
состояние постуральных мышц. Второй механизм называется «close-loop». Он используется системой 
ПК на временах больше ~1c. «Closed-loop» механизм работает с сенсорной обратной связью и 
относиться к визуальной, вестибулярной и соматосенсорной системам. Цель данного исследования 
было разработать метод анализа стабилограмм, позволяющий изучить основные процессы 
саморегуляции при поддержании ВП человека. Для выделения наиболее значимых механизмов, 
характеризующих устойчивое и неустойчивое состояние, построено три различных модели, 
классифицирующих устойчивое и неустойчивое состояние. Было получено, что устойчивость ВП 
регулируется двумя основными механизмами. Один механизм регулирует положение устойчивости в 
антеропостериорном направлении и работает на временах 0.20-0.50с., другой механизм регулирует 
устойчивость в медиолатеральном направлении и работает используя механизм обратной связи на 
временах 1.01-1.20 с.  

Ключевые слова: стабилометрия, показатель Херста, фрактальный анализ. 

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ГИППОКАМПА И МОТОРНОЙ 

ФУНКЦИИ КИШЕЧНИКА ПРИ ИНТЕРОЦЕПТИВНОЙ АФФЕРЕНТНОЙ 
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В опытах на сложно оперированных кроликах “Шеншилла” с электродами из серебра, 
хронически вживленными в различные структуры мозга и фистулами желудка и изолированного 
отдела тонкой кишки, с применением адекватных методов исследования изучены афферентные 
интероцептивные влияния на электрические реакции мозга. Одновременно регистрировали 
рефлекторное изменение моторной активности кишечника. Парасимпатический эффект стимуляции 
рецепторов желудка (20-60 мм рт. ст.), наряду с появлением медленной активности электрических 
потенциалов, диффузно распространяющихся по лимбико-ретикулярным структурам и коры мозга, 
характеризуется увеличением содержания ацетилхолина в серозно-мышечном слое (от 0,173 до 0,241 
гамм/г), и слабо рефлекторным повышением тонуса и моторной активности кишечника. На этом фоне 
в гиппокампе регистрировали первичные вызванные потенциалы (ВП), представляющие собой 
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комплекс одно- или двухфазных негативно-позитивных колебаний, проявляющихся одновременно с 
рефлекторным повышением тонуса и моторной активности кишечника. Частота разрядов в разных 
опытах колебалась от 1,6 до 30-50 кол/сек. Регистрируемые электрические реакции имели латентный 
период от 50-80 до 100-150 мс, что указывает на вторичную мултисинаптическую природу. 
Параметры электропозитивной фазы ВП колебались от 40 до 80 µV, и продолжались 20-40 мс. 
Эффект афферентной сигнализации, приводящий к появлению фазы ВП с величиной амплитуды до 
160 µV и периодом 6,0-8,0 мс иногда сопровождался развитием медленной активности гиппокампа. 
Амплитуды электронегативной фазы более выражены, достигая 340 µV и длительность 26,4 мс. 
Иногда амплитуда электропозитивного компонента ВП колебалась между 40 и 200 µV, а 
электронегативного между 50 и 250 µV. После стимуляции рецепторов наблюдается фазное 
восстановление активности мозга и моторной кишечника. Гиппокамп, не будучи прямым участником 
в регуляции пищеварительной системы, тем не менее, активно интегрируется в механизме 
координации ее деятельности.  

Ключевые слова: интероцептивные влияния на электрические реакции мозга 

ЗНАЧЕНИЕ СТРЕСС-ИНДУЦИРОВАННЫХ НЕЙРОИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ 
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Индивидуально-типологические варианты адренергической иммунореактивности оказывают 
влияние на экспрессию генов в различных специализированных системах, органах и тканях, в том 
числе в органах иммуногенеза и в специализированных морфо-функциональных элементах тканей 
глаза. Клинико-иммунологические исследования позволили установить участие процесссов 
аутосенсибилизации к антигенам роговой, сосудистой оболочек и хрусталика в патогенезе ожоговой 
болезни глаз и разработать способы прогнозирования особенностей клинического течения и развития 
возможных осложнений ожоговой болезни глаз. При ожоговом процессе нами установлен 
параллелизм в изменении лиганд-рецепторных взаимодействий на Т-лимфоцитах по отношению к 
катехоламинам (адреналину) и органоспецифическим антигенам тканей глаза (роговица, хрусталик, 
сосудистая оболочка), что подтверждает участие адренергических механизмов иммунореактивности в 
патогенезе аутоиммунного поражения специализированных структур органа зрения при ожоговой 
травме. Установлен параллелизм динамики показателей адренорецепции «активных» Т-лимфоцитов 
и степени сенсибилизации к аутоантигенам роговицы у больных с двумя типами стресс-
реагирования. При адаптивном типе индивидуальной адренергической иммунореактивности (ИА 
ИРО), отличающемся активным включением САС в ответную реакцию организма на действие 
стрессора, на 7 сутки наблюдения показатель адренорецепции «активных» Т-лимфоцитов составлял 
16,4 ±1,1 % (при норме 3,2±0,85 %), а степень сенсибилизации к А-Г роговицы была 14,5 ±1,6 % (при 
норме 5,92±0,3 %). На 14 сутки наблюдения эти показатели составили 6,3±0,6 % и 6,9±0,7%, а при 
завершении острого периода ожоговой болезни – 13,0 ±1,7 % и 13,9±1,2% соответственно. При 
дезадаптивном типе ИА ИРО изучаемые показатели соответственно срокам наблюдения были 
9,3±1,47 и 10,2±1,5 %; 15,0±1,5 % и 13,7±13,9±1,2 % и 13,04±1,7 % и 13,9±1,2 %. Выявленные нами 
индивидуально-типологические особенности вовлечения симпато-адреналовых систем в патогенез 
аутоиммунного поражения специализированных тканей глаза необходимо учитывать для 
своевременного назначения психо- и нейротропных препаратов различной направленности с 
реализацией дифференцированного подхода к их назначению. 

Ключевые слова: симпато-адреналовая система, аутоиммунное поражение глаза 

ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОГО ВВЕДЕННЯ ІЗОПІКАМІЛОНУ НА ПІКРОТОКСИН-
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Протягом останніх років було синтезовано та вивчено велика кількість утворених 
нікотиновою кислоти (НК), які проявили високу фармакологічну активність. До них відносять групу 
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речовин які є кон’югатами НК та ГАМК. При дослідженні ефектів нових похідних пікамілону були 
знайдені сполуки з вираженими психотропними властивостями. Метою наших досліджень було 
вивчення впливу ізопікамілону в умовах його попереднього системного введення на пікротоксин-
індуковану генералізовану активність мозку щурів у порівнянні з впливом пікамілону. У хронічних 
експериментах на білих нелінійних щурах (n=23) вивчали вплив в/оч введення ізопікамілону (ІП) і 
пікамілону (П) у дозі 50 мг/кг на електроенцефалографічну епілептиформну активність (ЕпА) лобної 
кори (ЛК), медіодорсального таламуса (МдТ) та вентрального гіпокампа (Гп), викликану системним 
введенням пікротоксину у дозі 2 мг/кг. Попередньо тваринам стереотаксично імплантували ніхромові 
електроди в структури ЛК, МдТ, Гп. ІП та П вводили за 1 годину до введення пікротоксину. ЕЕГ-
реєстрацію проводили в умовах вільної поведінки щурів протягом 1,5 годин до та 1,5 - після введення 
конвульсанту. Одночасно, відслідковували поведінкові зміни з визначенням інтенсивності судомних 
прояв, візуально оцінюючи їх за спеціальною шкалою. При попередньому введенні кон’югатів ГАМК 
до модулювання ЕпА, на 10 хвилині після введення пікротоксину частота синхронних спайк-
хвильових комплексів за три хвилини в середньому складала 9,29±3,15 при попередньому введенні П 
та 6,5±2,45 – з ІП. У цих щурів генерацію генералізованих епілептіформних розрядів, яка 
супроводжувалася розвитком клонічних судом, в перші 15 хвилин модулювання ЕпА спостерігали 
лише у 40–50% щурів. Динаміка ЕЕГ-активності була однотипна для тварин з попереднім введенням 
як П, так і ІП. Частота та тривалість розрядів із судомними проявами на протязі усього періоду 
спостережень змінювались не значно і вірогідно не відрізнялися у щурів з ІП та з П. У більшості 
тварин зареєстрували тільки розвиток клонусів м’язів голови (при введенні ІП – у 6 із 7 щурів, а при 
введенні П – у 5 із 7). Лише у одної тварини після П розвиток судом відбувався у вигляді клонічних 
скорочень тулуба і кінцівок. Середня тяжкість судом в групах з попереднім введенням ІП та П 
складала 1,86±0,38 та 2,14±0,69 балів відповідно. 

Ключові слова: генералізова епілептифорна активність, судоми, ізопікамілон, пікамілон 
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Розроблена методика довготривалого культивування дисоційованих клітин сітківки щурів. 
Реєстрацію електрофізіологічних характеристик культивованих гангліозних клітин сітківки 
проводили за допомогою методу петч клемп в конфігурації “ціла клітина” в режимі фіксації струму. 
Відповідність морфологічних та електрофізіологічних характеристик культивованих гангліозних 
клітин сітківки літературним даним свідчить про можливість їх використання в електрофізіологічних 
та фармакологічних дослідженнях.  

Ключові слова: культура дисоційованих клітин сітківки, гангліозні клітини сітківки, 
електрична активність. 

ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЗОРОВОЇ СЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ 

НА ПІДСТАВІ ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТИВНИХ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ 
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Сучасні психофізіологічні діагностичні методи дозволяють прогнозувати ризик виникнення 
психосоматичних захворювань і нейроофтальмолопатології. Для визначення первинних ознак 
порушень функціонального стану зорової сенсорної системи (ЗСС) здійснюють комплекс 
діагностичних досліджень: динамічна периметрія, комп’ютерна периметрія, фосфендіагностика, 
електроретинографія та інші, однак, ці методи виявляють наявність вже морфологічних змін в 
нейроструктурах сітківки і зорового нерва. Нами запропоновано нові способи прогнозування 
порушень в ЗСС на підставі використання об’єктивних нейрофізіологічних параметрів (одержано 3 
патенти). За параметрами психофізіологічної методики теппінг-тест вираховують коефіцієнт 
функціональної асиметрії (КФА) півкуль головного мозку. Нормативні значення КФА складають від 
1 до 4 ум.од. При значенні КФА 4 і більше ум.од. прогнозується розвиток порушень функціонального 
стану ЗСС. Різниця між латентними періодами простої зорово-моторної реакції (ПЗМР) і складної 
зорово-моторної реакції (СЗМР) відображає швидкість протікання нервових процесів в зорово-
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сенсорній системі. Середні значення латентних періодів ПЗМР і СЗМР складають відповідно: до 
250 мс і до 400 мс. Якщо різниця цих латентних періодів перевищує нормативне значення різниці 
(150 мсек) на 20% і більше, роблять висновок про наявність порушень функціонального стану ЗСС. 
Визначення ступеня порушення зорового гнозісу здійснено за допомогою нової комп’ютерної 
методики "зашумлені фігури". Пациєнту пред’являють по черзі на білому фоні монітора у вигляді 
крапок скриті зображення 4-х предметів з поступовим підвищенням кількості крапок. При опізнанні 
кожного з пред’явлених зображень пацієнт натискає кнопку клавіатури комп’ютера. За допомогою 
комп’ютерної програми визначається швидкість опізнання кожного предмету і вираховується 
середній рівень інформативності зорового сприйняття. На підставі отриманих даних роблять 
висновок про стан зорового гнозісу, що дозволяє визначати ступінь порушення зорового сприйняття. 
Запропоновані нами способи діагностики функціонального стану ЗСС, в перспективі дозволять 
прогнозувати розвиток нейроофтальмопатології на ранніх стадіях розвитку патологічного процесу. 

Ключові слова: функціональний стан зорової сенсорної системи, психофізіологія 
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Епілептичні напади, анормальні гіперсинхронні розряди коркових нейронів, можуть тривати 
від декількох десятків секунд до декількох годин, у випадку епілептичного статусу. Низько Mg2+ 
модель характеризується епілепо-подібнімими розрядами, схожими на розряди, які реєструються у 
хворих з частковим епілептичним комплексом. Ця модель епілепсії добре відома, проте існує 
необхідність кількісної оцінки ролі зміни концентрації Mg2+ на поверхневий потенціал. Експерименти 
проводились на потенціал-керованих натрієвих каналах (VGSC) які є сенсорами мембранного 
потенціалу. Метою роботи було з’ясування впливу змін концентрації Mg2+ на активність потенціал-
керованих натрієвих каналів, і відповідно поверхневий потенціал. Для кількісного вираження 
залежності зміщення поверхневого потенціалу від концентрації Mg2+, в якості контролю 
використовувався Са2+, який є добре вивченим модулятором поверхневого потенціалу клітини, крім 
того, він не є блокатором NMDA каналів, відповідно його вплив на протікання епілептичного нападу 
не зумовлений їх модуляцією. В якості об’єкту досліджень було взято нейрони СА1 зони гіпокампу 
щурів. Діапазон концентрацій магнію і відповідно кальцію, було взято 1, 2, 5, 10 mM, що 
наближається до фізіологічних значень, в той же час цей діапазон був достатнім для достовірного 
виявлення змін поверхневого потенціалу, та впливу на епілептичне збудження при використанні 
низько-магнієвої моделі. Зміна концентрації Mg2+ від 1 до 10 mM приводила до зміщення точки 
напів-активації потенціал-керованого натрієвого струму на 15,91 mV, для кальцію це становило 21,87 
mV. І, відповідно -4.17 і -6.31 mV, для змін від 2 до 1 mM. Відповідно, дія магнію на VGSC канали в 
1,33 рази слабкіша, від кальцію. Блокування натрієвих каналів двовалентними іонами було 
статистично достовірним, проте незначним (>5%). Таким чином, ми можемо стверджувати, що іони 
Mg2+ змінюють поріг активації VGSC каналів, змінюючи поверхневий потенціал, причому їх 
активність в цьому процесі поступається кальцію. Діє ж прямого блокування магнієм цих каналів 
дуже мала і її можна не враховувати. Отже, вплив Магнію на активність каналів практично повністю 
зумовлений дією на поверхневий потенціал, і у 1,33 рази слабший за дію кальцію.  

Ключові слова: епілепсія, магній, поверхневий потенціал, натрієві канали  
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Складність форми нейронів обумовлена стохастичною топологією і метричною асиметрією 
дендритів. Їх розміри і форма впливають на прийом синаптичних сигналів і на осьовий струм - 
фактори, які разом з мембранними механізмами, визначають форму вихідного розряду. Вивчення 
зв'язку між формою дендриту, метричною асиметрією його окремих маршрутів і цілих фрагментів, і 
ефективністю проведення струму до тригерної зони - це важлива задача для розуміння процесів 
обробки сигналів у нейронних мережах. На комп'ютерній моделі реконструйованого пірамідного 
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нейрону області СА1 гіпокампу щура вивчена залежність електричної асиметрії дендритрів від 
питомого опору мембрани. Електрична структура розрахована як дерево маршрутних профілів 
позиційно-залежного коефіцієнту ефективності пасивної передачи струму від поодиноких точкових 
джерел у сому T(x;Rm), де x - маршрутна відстань від соми, Rm - питомий опір мембрани. 
Електрична асиметрія нейрону і його фрагментів оцінена, як середнє значення електричної асиметрії 
усіх біфуркацій галуження: пар гілок, які виходять зі спільної точки. Для окремої біфуркації 
електрична асиметрія - це максимальна для неї різниця ефективності передачи струму при даному 
Rm: ∆T(xT;Rm), де xT - маршрутна координата кінцевої точки коротшої гілки. Для метрично 
асиметричної біфуркації при кінцевому і не нульовому Rm, ∆T максимальна для найбільш віддаленої 
від точки галуження пари еквідистантних точок різних гілок. Показано, що електрична асиметрія 
дендритного галуження характерно залежить від Rm: при зростанні у низькому діапазоні значень, ∆T 
росте, досягає максимуму при Rm=Rm*, а при подальшому збільшенні Rm - зменшується. Значення 
∆Tmax більше, а Rm* менше для коротших базальних дендритів, ніж для довгого апікального. Для 
пірамідного нейрону вцілому, при низькому Rm електрична асиметрія у більшій мірі визначається 
базальними дендритами, а при великому Rm - апікальним. Результати підтверджують висновки щодо 
залежності електричної асиметрії від розміру дендриту і Rm, раніше отримані на спрощених моделях 
метрично асиметричної біфуркації. Введений для спрощених моделей критерій визначення стану 
середньої провідності був поширений для аналізу складних галужень, що дозволяє вивчати зв'язок 
між їх формою і розмірами, станом провідності і генерацією вихідного розряду. 

Ключові слова: дендрити, метрична асиметрія, електрична асиметрія, питомий опір мембрани 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ БЛОКИРОВАНИЯ D2-РЕЦЕПТОРОВ ГАЛОПЕРИДОЛОМ  

НА ПРОЯВЛЕНИЕ ПСИХОТРОПНЫХ ЭФФЕКТОВ СВЕРХМАЛЫХ ДОЗ 

АСПИРИНА И ЕГО СОЛЕЙ 

Катюшина О.В., Коренюк И.И., Хусаинов Д.Р., Гамма Т.В., Черетаев И.В.,  

Колотилова О.И., Османова С.Р. 

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 

katsea87@mail.ru 

Целью данной работы было определение уровня участия D2-рецепторов в реализации 
антидепрессантного и анксиолитического действия сверхмалых доз (СМД) аспирина (Аsp) и 
ацетилсалицилатов цинка (АСЦ) и кобальта (АСК). Для достижения поставленной цели крысам 
группы плацебо однократно внутрибрюшинно вводили физиологический раствор объемом 0,2 мл, 
контрольным группам – Аsp, АСЦ, АСК в дозе 40*10-8 мг/кг, а экспериментальным – 
дофаминблокатор – галоперидол (Hal) в течение 3 дней (2,5 мг/кг), затем Аsp, АСЦ, АСК  
40*10-8 мг/кг. Психоэмоциональное состояние животных оценивалось с помощью тестов «открытое 
поле », «темно-света камера», тест Порсолта. В тесте «открытое поле» Аsр в СМД уменьшал на 40% 
(p<0,05) исследовательскую активности (ИА), а АСЦ и АСК, наоборот, ее увеличивали: АСК – на 
160% (p<0,05), АСЦ повышал ИА на уровне тенденции. Эти результаты указывают на наличие 
анксиогенного свойства у Аsр и анксиолитического - у АСК и АСЦ. При блокировании D2-
рецепторов уровень ИА уменьшался на фоне снижения горизонтальной двигательной активности 
(ГДА) для Аsp и АСЦ, а также грумминга (Гр) для Аsp и АСК по сравнению с плацебо и 
незначительно относительно контроля. Исходя из этого можно полагать, что анксиогенное действие 
Аsp не опосредуется через D2-рецепторы, а анксиолитическое действие АСК и АСЦ, вероятно, 
связано с функционированием этих рецепторов. Угнетение ГДА и Гр очевидно вызывает 
антипсихотическое действие Hal. По результатам теста «черно-белая камера» для ацетилсалицилатов 
в СМД не отмечено достоверных изменений, тогда как при блокировании D2-рецепторов Hal 
наблюдалось резкое уменьшение количества и времени выглядываний крыс, по сравнению с 
контролем и плацебо, что связано антипсихотическим свойством Hal. В тесте Порсолта Аsр и АСК 
вызывали увеличение времени активного плавания и количества выпрыгиваний, то есть проявляли 
антидепресантное действие. АСЦ увеличивал депрессию у животных. При блокировании D2-
рецепторов Hal время активного плавания не изменялось по отношению к плацебо и уменьшалось 
относительно контроля. Следовательно, антидепрессантный эффект Аsр и АСК в СМД возможно 
связан с активацией D2-рецепторов, что приводит к угнетению аденилатциклазы и уменьшению 
цАМФ в клетках мозга животных.  

Ключевые слова: аспирин, антидепрессантное действие, галоперидол, D2-рецепторы 
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ВПЛИВ ГІПОКСИЧНОГО ПРЕКОНДИЦІЮВАННЯ НА ПРО-  

ТА АНТИОКСИДАНТНИЙ СТАТУС ГІПОКАМПА ПРИ ІШЕМІЇ МОЗКУ 

Коваленко Т.М., Гончар О.О., Осадченко І.О., Гончарова К.О., Малєєва Г.В.,  

Пацева М.А., Стешенко М.М., Маньковська І.М., Скібо Г.Г. 

Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України 

tnkovalenko@ukr.net 

Гіпоксичне прекондиціювання набуло широкого поширення з метою кардіопротекції, як в 
теоретичному так і в практичному плані. Однак, його роль при ішемічному ураженні мозку 
залишається мало вивченою. Метою даної роботи було вивчення впливу гіпоксичного 
прекондиціювання шляхом інтервальних гіпоксичних тренувань (ІГТ) на про- і антиоксидантний 
статус гіпокампа та виживання нейронів в зоні СА1 (вибірково чутливих до нестачі кисню та 
глюкози) у піщанок монгольських при ішемічному ураженні мозку. ІГТ проводили із застосуванням 
нормобаричних гіпоксичних газових сумішей (10% О2 в N2) 5 разів з 5-хвилинним інтервалом (1 раз 
на добу протягом 21 дня). Потім моделювали у тварин глобальну ішемію шляхом 5 хвилинної оклюзії 
обох загальних сонних артерій з наступною реперфузією. На 7 добу визначали рівень ТБК-активних 
продуктів, активність та експресію білка MnSOD (марганцевої суперокиддисмутази) в тканині 
гіпокампа. Використовували також гістологічні, імуноцитохімічні методи та морфометричний аналіз 
нейронів зони СА1 гіпокампа. Виявлено, що в умовах глобальної ішемії мозку в тканині гіпокампа 
достовірно зростав рівень ТБК-активних продуктів, активність MnSOD падала вдвічі і на 20% 
зменшувалась експресія білка MnSOD. У разі проведення ІГТ до ішемічного впливу рівень ТБК-
активних продуктів був достовірно нижчий, а активність MnSOD достовірно вищою, ніж при ішемії 
без ІГТ. Таке підвищення активності ферменту супроводжувалось збільшенням експресії білка цього 
ферменту до рівня контролю. При аналізі впливу ІГТ на стан нейронів зони СА1 гіпокампа в умовах 
ішемії мозку було виявлено збільшення на 28,5 % кількості пірамідних нейронів, які виживали на 
сьому добу після ішемії. При імуногістохімічному аналізі впливу ІГТ на постішемічну активацію 
макроглії спостерігалася тенденція до зменшення активації астроцитів у ішемізованих тварин, що 
були прекондиціоновані. Під впливом ІГТ відзначалось активування мікрогліальних клітин 
гіпокампа, яке посилювалось у експерименті з проведенням ІГТ до ішемічного впливу. Одержані дані 
свідчать про те, що ІГТ знижує рівень активації ішемією прооксидантної системи, активуючи в той 
же час антиоксидантний захист тканини гіпокампа. Тобто, ІГТ викликає запуск ендогенних 
нейропротекторних реакцій при даному режимі гіпоксичних тренувань.  

Ключові слова: гіпоксичне прекондиціювання, ішемія мозку, гіпокамп 

ВПЛИВ КАРОТИНО-ТОКОФЕРОЛОВОГО КОМПЛЕКСУ НА ПОВЕДІНКОВУ 

АКТИВНІСТЬ ЩУРІВ, ЩО ПІДЛЯГАЛИ ОПРОМІНЕННЮ 
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Механізми реалізації радіаційного впливу є наслідком первинних процесів, які відбуваються 
при взаємодії випромінювання з матерією живої системи. Вплив опромінення викликає мобілізацію і 
активізацію антиоксидантних механізмів захисту організму та викликає зменшення природних 
антиоксидантів організму. Метою нашої роботи було вивчення поведінкової активності щурів, що 
підлягали впливу тотального опромінення дозою 5 Гр та можливість корекції постпроменевих 
ефектів шляхом застосування каротино-токоферолового комплексу (КТК). Дослідження було 
проведено на 28 нелінійних щурах, масою 220-280 г, які було поділено на чотири групи: 1 – інтактні 
тварини (контрольна); 2 – тварини, що отримували КТК; 3 – тварини, що підлягали опроміненню в 
поглиненій дозі 5 Гр; 4 – щури, що на протязі 14 діб до та 30 діб після опромінення отримували 
біогенний препарат (6,67 г/кг маси тварини). Для визначення показників рухової та дослідницької 
активності щурів, актів грумінгу було використано тест «Відкрите поле». У тварин 1-ї та 2-ї групи 
лише в першу неділю спостереження зафіксовано зниження (p > 0,05) горизонтальної та вертикальної 
рухової та дослідницької активності з подальшим відновленням наприкінці експерименту. В першу 
неділю після опромінення у щурів 3 групи відмічено вірогідне зниження горизонтальної та 
вертикальної рухової активності на 60 та 41 %, а на 30 добу на 70 та 58 % по відношенню до вихідних 
даних. Застосування (КТК) щурам 4 групи обумовило невірогідне зменшення горизонтальної та 
вертикальної рухової активності. У щурів 3 групи, починаючи з 3 доби після опромінення відмічали 
пригнічення дослідницької активності на 30 %, а наприкінці експерименту – на 42 % (p ≤ 0,05). 
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Додавання до корму щурам 4 групи КТК, незважаючи на опромінення, викликало стабілізацію їх 
стану і вірогідне (по відношенню до опромінених щурів 3 групи) підвищення орієнтировочно-
дослідницької активності до рівня контрольної групи. Наявність емоційної напруги відображена в 
тривалості і частоті грумінгу. Опромінення обумовило збільшення кількості актів грумінгу, та 
зменшення їх тривалості (p ≤ 0,05). Захисна дія КТК проявлялась в уповільненні пригнічення рухової 
активності та зменшенні проявів емоційної напруженості тварин, тобто зменшенні кількості та 
збільшенні тривалості актів грумінгу.  

Ключові слова: поведінка, опромінення, каротино-токофероловий комплекс, антиоксиданти 

МОДУЛЯЦИЯ РИТМОВ ЭЭГ В УСЛОВИЯХ РЕАКЦИИ АКТИВАЦИИ: 

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИЧНОСТИ 
Конарева И.Н. 

Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского 

psyphysiol_lab@ukr.net 

В группе из 118 взрослых испытуемых обоих полов исследована модуляция низкочастотных и 
высокочастотных компонентов ЭЭГ в условиях реакции ЭЭГ-активации, обусловленной 
открыванием глаз (отведения С3 и С4). Типичные изменения α-ритма (существенная депрессия у 
подавляющего большинства тестируемых) сопровождались разными по направленности и 
интенсивности сдвигами спектральной мощности (СМ) θ-, δ-, β- и γ-компонентов у различных 
испытуемых. Мощность δ-ритма в условиях реакции активации возрастала у 79 человек, 
уменьшалась у 29, а у 10 испытуемых изменялась в разных полушариях разнонаправленно. 
Соответствующие подгруппы по характеру реактивности θ-ритма включали в себя 36, 75 и 7 человек, 
β1-ритма – 6, 109 и 3 испытуемых, β2-ритма – 23, 85 и 10 человек; а γ-активности – 31, 79 и 8 лиц. 
Таким образом, изменения СМ β1-ритма были почти параллельны таковым α-ритма. Значения 
дифференциальных коэффициентов реактивности (ДКР) θ- и δ-ритмов демонстрировали 
существенную положительную корреляцию (r = 0.6). ДКР β1-, β2 и γ-ритмов также были 
положительно взаимосвязаны, особенно тесно у β2 и γ-активности (r = 0.6). ДКР θ- и α-ритмов, α- и 
β-ритмов также коррелировали между собой, хотя и слабее (r = 0.3), в то время как корреляция между 
значениями ДКР δ- и α-ритмов, а также α- и γ-ритмов практически отсутствовала. В пределах всей 
исследованной группы были обнаружены достоверные корреляции значений ДКР θ-, δ-, β- и γ-
активности с оценками некоторых психологических характеристик испытуемых (уровней 
экстраверсии, психотизма, эргичности, пластичности, доминантности, самоконтроля поведения, 
развитости воображения и ряда других), определенными с использованием вопросников RTS 
Стреляу, EPQ Айзенка, ОСТ Русалова и 16 PF Кэттела. При достаточно высокой значимости таких 
связей коэффициенты корреляции были, как правило, невысоки (обычно менее 0.2). Результаты 
дисперсионного анализа показали, что для упомянутых выше подгрупп испытуемых (с увеличением, 
уменьшением СМ ЭЭГ-ритмов и разнонаправленными изменениями этих показателей в полушариях) 
характерны достоверные или приближающиеся к таковым специфические межгрупповые различия 
ряда средних значений психологических характеристик, установленных согласно указанным 
вопросникам.  

Ключевые слова: ЭЭГ, спектральная мощность, коэффициент реактивности 

ВІКОВІ ТА СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗОРОВО-МОТОРНИХ РЕАКЦІЙ ЛЮДИНИ 

Коровицька О.М., Поручинський А.І, Розік А. І. 

Волинський національний університет імені Лесі Українки 

an-poruch@ukr.net 

Робота присвячена проблемі ролі індивідуально властивостей нервової системи учнів різного 
віку і статі в навчальній діяльності. Залежно від особливостей рухливості нервових процесів 
формується певний індивідуальний стиль роботи. Дослідження показників простої та складної 
зорово-моторних реакцій, функціональної рухливості та сили нервових процесів виявило статеві та 
вікові відмінності досліджуваних показників. При вивченні статевих відмінностей осіб молодшої 
вікової групи (12-13 років) кращі параметри простої зорово-моторної реакції виявлялись у дівчат, 
порівняно з відповідними параметрами у хлопців. Латентні періоди реакції вибору одного з трьох та 
двох з трьох сигналів виявилися коротшими у хлопців. Дослідження функціональної рухливості 
нервових процесів виявило якісніші показники у дівчат; тоді як кращі параметри сили нервових 
процесів спостерігались, навпаки, у хлопців. При вивченні статевих відмінностей осіб старшої вікової 
групи (16-17 років) кращі показники простої зорово-моторної реакції, латентного періоду реакції 
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вибору одного з трьох та двох з трьох сигналів, функціональної рухливості та сили нервових процесів 
виявлялись у чоловіків, порівняно з відповідними параметрами у жінок. При порівнянні вікових 
показників простої зорово-моторної реакції, латентного періоду реакції вибору одного з трьох та двох 
з трьох сигналів, функціональної рухливості та сили нервових процесів осіб жіночої статі кращі 
показники виявлялись у жінок, порівняно з відповідними параметрами у дівчат. При порівнянні 
вікових показників простої зорово-моторної реакції, латентного періоду реакції вибору одного з 
трьох та двох з трьох сигналів, функціональної рухливості та сили нервових процесів осіб чоловічої 
статі кращі показники виявлялись у чоловіків. Дані, які ми отримали в наших дослідженнях, 
підтверджують висновок ряду учених про те, що в учнів старшого шкільного віку відбувається 
подальше формування і вдосконалення нейродинамічних функцій. Як показали наші дослідження, 
таке покращення показників спостерігається як у осіб чоловічої, так і жіночої статі.  

Ключові слова: зорово-моторні реакції, сила нервових процесів, рухливість нервових процесів 

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ АЛЬФА-2 ПІДДІАПАЗОНУ ЕЕГ У ОСІБ З РІЗНИМ 

КОГНІТИВНИМ СТИЛЕМ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННИХ СІТОК 

Коцан І. Я., Козачук Н. О., Кузнєцов І. П., Швайко С. Є., Шварц Л. О., Дмитроца О. Р., 

Качинська Т. В., Киричук Є. О., Мамчич Т. І.  

Волинський національний університет імені Лесі Українки 

kuznip@gmail.com 

Аналізувалися показники когерентності альфа-2-ритму між відведеннями F3 і F4 та між ними 
і всіма іншими відведеннями, між Р3 і Р4 та між ними і всіма іншими відведеннями. В якості 
категоріальної змінної був використаний «зведений» тип, визначений на основі результатів 
тестування трьох когнітивних стилів: гнучкого/ригідного, імпульсивного/рефлексивного і 
аналітичного/синтетичного. Всього проаналізовано ЕЕГ-дані 60 досліджуваних (33 чоловіків і 27 
жінок). За допомогою нейронних сіток, згенерованих автоматично в програмі Statistica 5,5, за даними 
когерентності альфа-2-ритму між відведеннями F3 і F4 та між ними і всіма іншими відведеннями 
фонової ЕЕГ і виконання завдання конвергентного і дивергентного типу якість класифікації була 
низькою і не перевищувала 35%, 54% і 67% відповідно. При аналізі показників когерентності в стані 
спокою із розплющеними очима вдавалося отримати якість класифікації, що дорівнювала 80% (NET 
NAME MPL 31-12-14; Algoritm BFGS 47; Error funct SOS; Hidden act. Logistic; Output act anh). 
Використання в якості категоріальної змінної статі обстежуваних призводило до погіршення 
навчання нейронних сіток. За даними когерентності альфа-2-ритму між відведеннями Р3 і Р4 та між 
ними і всіма іншими відведеннями фонової ЕЕГ і виконання завдання конвергентного типу якість 
класифікації була низькою і не перевищувала 65%. Для виконання завдання дивергентного типу 
отримана якість класифікації, що дорівнювала 75% (NET NAME MPL 29-21-13; Algoritm BFGS 18; 
Error funct СЕ; Hidden act. Tunh; Output act Softmax). Отже, краще всього в альфа-2 діапазоні 
класифікувалися наведені типи в стані спокою з відкритими очима для значень когерентних зв’язків 
відведень F3 і F4 і під час виконання завдання дивергентного типу для когерентних зв’язків Р3 і Р4. 
Оскільки альфа-2 піддіапазон пов’язують із процесами мимовільної уваги, можна припустити, що в 
умовах вільного вибору розумової діяльності різні когнітивні стилі будуть характеризуватися 
специфічним способом реалізації функції мимовільної уваги.  

Ключові слова: нейронні сітки, альфа-2 піддіапазон, мимовільна увага, когнітивний стиль. 

ВПЛИВ БЛОКУВАННЯ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ НА КОГНІТИВНІ ПРОЦЕСИ  

ТА ЗАГАЛЬНОРУХОВУ АКТИВНІСТЬ В НОРМІ ТА ПРИ СТРЕСІ У ЩУРІВ 

Крученко Ж.О. 

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України 

kruzhan@mail.ru 

У щурів лінії Вістар вивчали вплив блокатора кальцієвих каналів верапамілу на відтворення 
умовного харчового оперантного рефлексу та загальнорухову активність у міжсигнальний період в 
нормі та порушених стресом. Оцінювали рівень умовного рефлексу за відсотком здійснення 
пошукових рухів на умовний подразник. У міжстимульний період реєстрували загальнорухові та 
поведінкові реакції: завмирання, грумінг, дослідницьку та локомоторну активність, стійки, 
міжсигнальні рухи кінцівкою у годівничці, обнюхування годівнички без пошукових рухів. Стан 
стресу викликали гучним дзвінком, поданим під час здійснення умовного рефлексу і оцінювали за з 
відсотком проявлення умовного рефлексу, за тривалістю завмирання, за особливостями показників 
загальнорухових реакцій до- та після цієї процедури. Стрес проявивсвся гальмуванням 
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умовнорефлекторної діяльності, знерухомленням тварин у міжстимульний період, послабленням 
уваги до годівнички. На фоні дії блокатора кальцієвих каналів верапамілу ( 5 мг/кг та 10 мг/кг 
внутрішньочеревинно) гучний дзвінок втрачав стресорний вплив, не гальмував умовний рефлекс та 
рухову активність. Верапаміл дозозалежно знижував рівень страху та тривоги, сприяв концентрації 
уваги, що призвело до покращання рівня інтегративної функції і можливості адекватно оцінювати 
сигнали в конкретній ситуаціїї виконання оперантного умовного рефлексу.Одним із механізмів таких 
реакцій може бути блокування викиду адреналіну при стресі, а з іншого – нормалізація стану 
серцево-судинної системи блокуванням кальцієвих каналів. 

Ключові слова: верапаміл, оперантний умовний рефлекс, стрес, щури 

РЕАКТИВНІСТЬ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ В УМОВАХ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

Лила Н.Л., Івасенко А.В. 

ДЗ «Луганський державний медичний університет» 

lilanatalya@mail.ru 

Адаптація до інформаційних навантажень залежить від фізіологічних властивостей нервової 
системи, найважливішим з яких є реактивність. Зміни її швидкості при виконанні завдань різної 
складності свідчать про ступінь сприйняття і засвоєння інформації. Сучасний процес здобуття вищої 
освіти пов'язаний із засвоєнням великої кількості інформації, а у студентів-медиків він 
супроводжується ще і складним психоемоційним фоном. Ці фактори призводять до напруги 
адаптаційних можливостей організму, а в деяких випадках і до їх зриву. Тому актуальним є розробка 
програм виявлення та профілактики розвитку психосоматичних доклінічних порушень. У зв'язку з 
цим важливо оцінити реактивність нервової системи (РНС) у студентів-медиків в умовах 
підвищеного інформаційного навантаження. Ми обстежили групу студентів 2 курсу медуніверситету 
у віці від 17 до 22 років (51 особа). Оцінку РНС проводили в осінньо-зимовий період за допомогою 
комп'ютерної тест-програми з визначенням швидкості зорово-моторної реакції (ЗМР). Вона дозволяє 
проводити 3 цикли випробувань: проста ЗМР (I), складна ЗМР - поява графічних об'єктів у певній 
послідовності (II) і в стохастичному порядку (III). Оцінювали середній час ЗМР і його помилку у 
кожного досліджуваного у всіх трьох циклах. Аналіз результатів порівняння часу ЗМР у II і III 
циклах дозволив розділити студентів на 2 групи. Першу групу склали 30 (59%) осіб, у яких в II циклі 
час ЗМР (347мс; 327/364мс) і його помилка (56мс; 53/65мс) були вище (р ≤ 0,05), ніж у III циклі 
(329мс; 305/345мс і 49мс; 42/54мс відповідно), що вказує на хорошу здатність до навчання у цих 
студентів. Другу групу склала 21 (41%) особа, у яких, навпаки, досліджувані показники були вищими 
(р ≤ 0,05) в III циклі (368мс; 344/380мс і 52мс; 44/71мс), ніж в II (331мс; 324 / 351мс і 49мс; 37/61мс), 
тобто студенти цієї групи мають гірші здібності до навчання, ніж у першій. Успішність навчання у 
першій групі була також вище, ніж у другій групі студентів. Таким чином, оцінка швидкості ЗМР 
може дозволити прогнозувати успішність засвоєння інформації і бути одним з критеріїв виявлення 
групи ризику по виникненню психосоматичних доклінічних порушень здоров'я.  

Ключові слова: реактивність нервової системи, зорово-моторна реакція 

МОДУЛЮЮЧИЙ ВПЛИВ АГОНІСТА ПРЕСИНАПТИЧНИХ АЛЬФА2-

АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ КЛОНІДІНУ НА НЕЙРОННУ АКТИВНІСТЬ ТА 

СИНАПТИЧНУ ПЕРЕДАЧУ У ПРЕФРОНТАЛЬНІЙ КОРІ ЩУРА 

Луханіна О. П., Пількевич Н. О. 

Інститут фізіології ім.. О.О. Богомольця  

luh@biph.kiev.ua 

Агоністи альфа2-адренорецепторів (клонідін, гемітон, катапрессан, клофелін) широко 
використовуються в практичній медицині для зняття абстинентного синдрому та лікування 
артеріальної гіпертензії, коли інші засоби виявляються неефективними. В той же час їх використання 
часто супроводжується психо-неврологічноми ускладненнями: галюцинаціями, порушенням 
когнітивних функцій, ексцентричною поведінкою. Механізм розвитку цих порушень досконально не 
з’ясований. Мета даної праці полягає у експериментальному дослідженні впливу альфа2-
адренергічного препарату клонідіну на фонову нейронну активність та синаптичну передачу у 
префронтальній корі (FRA) – ключовій структурі головного мозку, що є відповідальною за когнітивні 
функції: пам’ять та увагу. Досліди проведені на щурах вагою 250-350 г. під уретановою анестезією. 
Досліджено дію клонідіну на фонову активність 76 клітин FRA та на викликану активність 31 клітини 
цієї структури. Активність нейронів FRA відводили екстраклітинно скляними мікроелектродами. Для 
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реєстрації нейронних реакцій в стереотаксичній операції вводилися подразнюючі електроди в 
медіодорзальне ядро таламуса (MDM), яке посилає прямі проекції у FRA. Дія клонідіну 
досліджувалась за допомогою методу мікроіонофорезу (МІФ) – 0,05 М розчин, 5 - 40 nA, на протязі 
20 -30 с. МІФ клонідіну у більшої частини досліджених клітин (71%) мав подвійний ефект на фонову 
імпульсацію нейронів в залежності від дози препарату. При низьких струмах МІФ (5, 10 nA) 
спостерігалося статистично достовірне гальмування частоти фонових нейронних розрядів FRA. При 
силі струму МІФ 20 - 40 nA середня частота фонової імпульсації нейронів FRA під дією клонідіну 
достовірно збільшувалася. У 65 % досліджених клітин відмічався також подвійний гальмівно-
збуджувальний вплив клонідіну на нейронні реакції з боку MDM при різних силах струму МІФ. 
Результати роботи вказують на можливий механізм розвитку психопатологічної симптоматики, що 
часто спостерігається при використанні агоністів альфа2-адренорецепторов під час лікування 
наркоманій, і свідчать про необхідність ретельного підбору ефективної дози цих препаратів. 

Ключові слова: альфа2-адренорецептори, префронтальна кора, нейронна активність 

СТРУКТУРА КОЛЕБАНИЙ ЦЕНТРА МАСС ПРИ ПОДДЕРЖАНИИ 

ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЗЫ У ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ СОСТОЯНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ  

Лях Ю.Е., Выхованец Ю.Г. Панченко О. А., Гурьянов В.Г  

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького  

rodger1964@dsmu.dn.ua 

Для оценки функционального состояния двигательной системы человека широкое 
применение нашел метод стабилометрии. С целью изучения механизмов регуляции при поддержании 
вертикальной позы проведены исследования показателей стабилометрии в различных условиях 
сенсорного контроля у лиц с различным уровнем состояния здоровья. Исследования проведены на 
компьютерном комплексе «Полиграф». Компьютерный комплекс кроме стандартных 
полиграфических блоков (электрокардиографический, реографический, и др.), включает 
стабилометрическую платформу и дисплей визуального контроля положения центра масс. Регуляция 
позы осуществляется в двух плоскостях: в антеропостериорной плоскости (АП) фиксируются 
отклонения испытуемого вперед или назад от вертикального положения, а в медиолатеральной (МЛ) 
– влево или вправо. Проведены тесты в условиях с би-ологической обратной связью (БОС). В 
качестве сигнала БОС используется отображенная на экране компьютерного монитора светящаяся 
точка, которая является проекцией центра масс при стоянии испытуемого на стабилометрической 
платформе. В исследованиях приняли участие лица в возрасте от 17 до 70 лет, из которых было 
сформировано десять групп Первые три – контрольная группа (n=260). В нее вошли лица, у которых 
отсутствуют острые и хронические заболевания. В опытную группу вошли лица, с различными 
функциональными и органическими нарушениями в состоянии терапевтической ремиссии (n=320). У 
мужчин в группе с заболеваниями системы кровообращения (гипертензивная энцефалопатия) частота 
колебаний (F0.5) Гц в (МП) уменьшилась на 2,5 (95% ДИ 2,1-2,8), в (АП) на 3,1 (95% ДИ 2,1-3,7) и у 
женщин на частоте (F1.5) на 1,4 (95% ДИ 1,1-1,8) в (МП) и на 2,3 (95% ДИ 2,1-2,45) в (АП) по 
сравнению с контрольной группой (p<0,05). В группе у женщин с заболеваниями нервной системы 
(энцефалопатии) на частоте (F1.5) Гц отмечается уменьшение частоты колебаний колебаний на 0,5 
(95% ДИ 0,3-0,8) в (МП) и на 0,8 в (95% ДИ 0,6-0,9) (АП) по сравнению с контрольной группой 
(p<0,05). Функциональные и органические расстройства приводят к нарушению процессов 
взаимодействия различных отделов ЦНС при поддержании ВП, приводящих к дискоординации 
движений и уменьшению значений изучаемых показателей стабилометрии.  

Ключевые слова: стабилометрия, функциональные состояния 

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ І ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСІБ 

НЕБЕЗПЕЧНИХ ПРОФЕСІЙ, ЗАЙНЯТИХ У ХІМІЧНІЙ ТА ВУГІЛЬНІЙ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 
Мавріч С.І., Булкіна Н.Е., Батова Г.Р., Лисенко О.А. 

ДЗ «Луганський державний медичний університет» 

tanaislg@mail.ru 

Норма стану здоров'я працівника, її градації від категорії «практично здоровий» до 
донозологічної стадії багато в чому залежить від психологічної сфери особистості, рівня розвитку 
психофізіологічних характеристик (ПХ), адаптаційних резервів і мотивації. Тому однією з актуальних 
задач є проведення скрінінгових досліджень ПХ і ПП осіб небезпечних професій, зайнятих у хімічній 
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та вугільній промисловості. Нами було досліджено 465 працівників. На підставі комп’ютерних тестів 
інтегративним шляхом визначали ПП, результати формувалися у вигляді висновків про 
профпридатність: «відповідає вимогам посади в повній мірі» (1 група) – 9 (2%) осіб; відповідність «в 
цілому» (2) – 183 (39,3%); мінімально відповідних, з необхідністю повторного обстеження через рік 
(3) – 216 (46,4 %); нерекомендованих до даного виду робіт (4) – 57 (12,3 %). Індивідуальні ПХ також 
чинять істотний вплив на професійну адаптацію. Для їх оцінки ми вибрали бланковий варіант тесту 
Айзенка Оцінка симптомокомплексу екстраверсії-інтраверсії (Е-І) й нейротизму (Н) дозволила 
виділити 4 групи: 231 особи (49,7%) флегматиків (маловиражений Н та І), 180 (38,7%) - сангвініків 
(маловиражений Н та Е), 33 (7,1%) меланхоліків (виражений Н та І), 21 (4,5 %) холериків (виражений 
Н та Е). Оцінювали профіль особистісної акцентуації за К. Леонгардом, виділяли 3 групи: 1 - люди 
без акцентуацій характеру та темпераменту (51 особа – 11%); 2 – скрита акцентуація (321 – 69%); 3 
група - акцентована особистість за певним типом (93 – 20%). Мотиваційна спрямованість визначалася 
за допомогою бланкового тестування, яке встановлює ієрархію потреб за А. Маслоу: відмічався 
високий (246 осіб – 52,9%) та середній рівні (195 – 41,9%) потреби у безпеці, а потреби, які 
спрямовані на розвиток та самовираження у досліджуваних були низькими (162 особи -34,8%) та 
середніми (258 – 55,5 %). Дослідження мотиваційної сфери, що впливає на надійність і безпеку 
діяльності, має важливе значення для працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки. 
Отримані дані можуть бути використані в комплексній оцінці стану здоров'я осіб популяції, що 
проживають в промисловому регіоні, як базові для розробки критеріїв норм здоров'я для населення 
цього регіону, а також профпридатності працівників вугільної та хімічної промисловості.  

МОДУЛЮЮЧИЙ ВПЛИВ СТИМУЛЯЦІЇ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ НА 

ІМПУЛЬСНУ АКТИВНІСТЬ НЕЙРОНІВ СЕНСОМОТОРНОЇ КОРИ КІШКИ ПРИ 

ВИКОНАННІ УМОВНОГО РЕФЛЕКСУ 

Маньківська О. П. 

Інститут фізіології імені О. О. Богомольця 

emankovskaya@biph.kiev.ua 

Досліджувався вплив позаклітинної мікроіонофоретичної аплікації агоніста бета2–
адренорецепторів метапротеренолу та антагоніста бета1- та бета2–адренорецепторів пропранололу на 
частоту імпульсної активності нейронів сенсомоторної кори кішки в дослідах in vivo при виконанні 
інструментального умовного рефлексу. Експерименти проводились на 4 дорослих котах (самці) 
вагою 3200-3500 гр. Виробляли умовний рефлекс постанови лапи на опору у відповідь на 
надходження умовного звукового сигналу з послідуючим харчовим підкріпленням. За допомогою 
оперативного втручання забезпечувався експериментальний доступ до сенсомоторної кори (поле 4γ 
по Вулсі). Для позаклітинної реєстрації імпульсної активності використовували скляний 
трьохканальний мікроелектрод. Один з каналів, заповненний NaCl (4 М), слугував для відведення, 
два інших – для іонофоретичної аплікації (metaproterenol hemisulphate, 2 мM, pH 4.0; DL-propranolol 
hydrochloride, 3 мM, pH 4.0). Під час одного експерименту досліджували серії реакцій одного 
нейрона, всього реєстрували 6 серій – до, під час та після аплікації кожного препарату окремо та 
спільно. Показано модулюючий вплив синаптичноактивних речовин на частоту імпульсації нейронів 
сенсомоторної кори кішки при виконанні умовного рефлексу. При позаклітинному прикладанні 
селективного агоністу бета2-адренорецепторів метапротеренолу спостерігалося пргнічення фонової 
активності у більшості досліджуваних нейронів (76%, n=17). Викликана активність, навпаки, зростала 
(81 %, n=20). Така реакція зберігалась на протязі деякого часу після закінчення введення препарату. 
Аплікація бета-блокатора пропранололу призводила до посилення фонової та викликаної імпульсації 
(78%, n=18). Таким чином, реалізується гальмівна дія норадреналіну на імпульсну активність 
нейронів сенсомоторної кори в природних умовах. В наших дослідах посилення активності неронів 
після дії стимулу було більш виразним під впливом агоністу β2-адренорецепторів метапротеренолу, 
ніж під час аплікації пропранололу. Отже, норадренергічні проекції в кору впливають на нейрони 
також і через β2-адренорецептори. Можливо, норадреналін діє неоднаково на коркові нейрони, 
посилює викликану активність через β2-адренорецептори та пригнічує її, діючи головним чином 
через β1-адренорецептори.  

Ключові слова: сенсомоторна кора, нейронна активність, β-адренорецептор, метапротеренол, 
пропранолол 
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Імпульсна активність нейронів характеризується наявністюяк періодичних, так і аперіодичних 
відтинків. Ця активність як правило представлена послідовністю значень мембранного потенціалу, 
виміряних з певним, достатньо малим, кроком у часі. У електрофізіологічному експерименті цей крок 
визначається частотою дискретизації аналого-цифрового перетворювача, а в натурному експерименті 
–кроком інтегрування рівнянь моделі у часі.Нами розроблені метод і програмний засіб автоматичного 
виявлення періодично повторюваних відтинків у тривалій імпульсації нейронів, що забезпечували 
наступні операції. (1) Визначення кількості дискретних записів N та кроку дискретизації t у 
первинній реєстрації. (2) Завдання кількості дискретних записів K<<N, що складають тестовий 
відтинок первинної реєстрації. (3) Формування К-символьного відтинкуз останніх К записів (від N-
K+1 до N) первинної послідовності. (4) Обчислення суми модулів різниць між значеннями К записів 
тестового відтинку та К записів (від N-K до N-1) первинноїпослідовності, що є еквівалентним зсуву 
тестового відтинку на один запис (символ) вліво. (5) Наступний зсув на один символ у первинній 
послідовності і повторення операції (4) для первинних записів від N-K-1 до N-2 і далі до досягнення 
початку первинної послідовності записів, що еквівалентно обчисленню ковзної різниці. (6) 
ВиведенняN-K значень ковзної різниці для подальшого аналізу та ілюстрації. Очевидно, що зазначена 
вище сума модулів різниць буде нульовою у випадку посимвольної ідентичності тестової 
послідовності та відповідного відтинку первинної послідовності, тобто коли за певну кількість зсувів 
буде досягнутий такий К-символьний відтинок первинної послідовності, який повністю повторює 
тестовий. При цьому кількість зсувів М, здійснених до досягнення такої збіжності, 
відповідаєтривалості повторюваного патерну, яка дорівнює М*t. Якщо наступні М зсувів призводять 
до досягнення наступного мінімуму ковзної різниці, то М*t є періодом повторення патерну і цей 
патерн складається з М символів. Для здійснення цих операцій мовою Фортран розроблений 
програмовий засіб, дієздатність якого перевірена і доведена на прикладі записів періодичних і 
аперіодичних стохастичних патернів тривалої імпульсації, отриманих на моделі пірамідного нейрону 
нової кори головного мозку. 

Ключові слова: нейрон, потенціали дії, періодичні і аперіодичні патерни 

ВПЛИВ РІВНЯ ТРИВОЖНО-НЕВРОТИЧНИХ РЕАКЦІЙ НА ЗДАТНІСТЬ  

ДО НАВЧАННЯ У ЩУРІВ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ АЛКОГОЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ 
ПРИ РІЗНІЙ СХЕМІ ПОЄДНАННЯ НАВЧАННЯ ТА АЛКОГОЛІЗАЦІЇ 
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Метою цього дослідження було вивчення взаємодії процесів навчання та алкоголізації з 
поведінковою активністю тварин (емоційністю) у молодих щурів-самців. Досліди були проведені на 
білих щурах-самцях вагою 150-230 г. Умовний рефлекс виробляли за методикою Я.Буреша і співав. 
(1991) у радіальному лабіринті впродовж 14 діб. Враховували латентний період (ЛП, с), акт прийому 
їжі, а також кількість помилок. У однієї частини щурів умовний рефлекс виробляли до початку 
алкоголізації (група А) у іншої частини після завершення алкоголізації (група В). Через 14 діб після 
початку тестування в РЛ, всіх тварин ділили на тих, що добре навчаються (ДН) і тих, що погано 
навчаються (ПН). Після завершення алкоголізації, яка проводилась за допомогою двох пляшкового 
методу, всіх тварин поділили на алкоголь-залежних і алкоголь-незалежних. Для вивчення рівня 
тривожно-невротичних реакцій щурів використовували тест хрестоподібний піднятий лабіринт. 
Статистичний аналіз даних проводили за допомогою програми Statistica 7.0. Проведені дослідження 
показали, що алкоголь-залежні щури продемонстрували більш виражену тривожну поведінку ніж 
алкоголь-незалежні щури. Навчання тварин до початку алкоголізації знижувало рівень тривожно-
невротичних реакцій у тварин алкоголізованних груп. Найбільш виражений позитивний ефект 
навчання був у алкоголь-залежних тварин (ПН). У алкоголь-незалежних тварин позитивний вплив 
навчання до алкоголізації на рівень тривожності менш виражений, особливо у (ПН) тварин. Крім того 
у цих тварин був найвищий рівень тривожності серед підгруп, особливо при алкоголізації до початку 
навчання. Таким чином протягом експерименту у підгруп алкоголь-залежних тварин рівень 
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тривожно-невротичних реакцій знижувався і був значно нижче, ніж у контролю в незалежності від 
схеми поєднання навчання та алкоголізації. Причому в підгруп (ДН) щурів рівень тривожності 
знижувався набагато більше, ніж у підгруп (ПН). У підгрупах алкоголь-незалежних тварин прийом 
етанолу збільшував вираженість тривожно-невротичних реакцій особливо у тварин (ПН).  

Ключові слова: навчання, тривожність, індивідуальна реактивність, алкогольна мотивація. 

МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ Cd
2+
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Відомо, що Cd2+ не виконує жодних фізіологічних функцій в організмі, проте володіє 
вираженою токсичністю та є відомим забруднювачем довкілля. В останні роки активно 
досліджується роль цього катіона у розвитку та перебігу неспецифічної проникності мітохондрій 
(НПМ), яка супроводжується активацією пори (мегаканалу) даних органел і, як наслідок, – їх 
набряканням, швидким виходом Cа2+ з мітохондрій тощо. І хоча НПМ є одним із визначальних 
факторів у процесі виживання/загибелі клітини, а відтак, обумовлює розвиток цілого спектру 
захворювань та патологічних станів організму, питання кінетичних параметрів та фізико-хімічних 
механізмів Cd2+-індукованої НПМ залишаються вивченими недостатньо, що і зумовило мету даної 
роботи. Модельним об’єктом досліджень були ізольовані мітохондрії печінки білих безпородних 
чотири-дев’ятимісячних щурів масою 180–300 г. Мітохондрії виділяли методом диференціального 
центрифугування. Cd2+-індуковану НПМ оцінювали за виходом Cа2+ з мітохондрій з використанням 
установки, зібраної на основі Cа2+-селективного електрода Orion (модель 93-20). Інтенсивність 
процесу оцінювали за швидкістю, тривалістю та амплітудою (кількістю Cа2+, що вивільнився крізь 
пору НПМ). Ми продемонстрували вихід Cа2+ з мітохондрій під час Cd2+-індукованої НПМ. 
З’ясовано, що зі зростанням концентрації доданого Cd2+ прискорюється транспорт Cа2+ крізь пору 
НПМ, зменшується тривалість її відкритого стану, а кількість Cа2+, що вивільнився з мітохондрій, 
достовірних змін не зазнає. Виявлено, що залежність швидкості Cd2+-стимульованого виходу Cа2+ з 
мітохондрій від концентрації доданого Cd2+ описується параболічною кривою. Також показано, що 
Cd2+-ініційований вихід Cа2+ з мітохондрій опосередкований активацією мегаканалу та відбувається 
за участю циклофіліну Д, карбоксильних груп порину і сульфгідрильних груп АДФ/АТФ-
антипортера цих органел. Взаємодія останнього з Cd2+ є ключовим моментом стимуляції виходу Cа2+ 
з мітохондрій. Отже, в результаті проведених досліджень встановлено кінетичні параметри та фізико-
хімічні механізми Cd2+-індукованої НПМ печінки.  

Ключові слова: неспецифічна проникність мітохондрій, Cd2+, порин, АДФ/АТФ-антипортер, 
циклофілін Д 
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За допомогою метода петч-клемп у конфігурації «ціла клітина» досліджували властивості 
тонічної імпульсації в гангліозних клітинах сітківки (ГКС). Всі досліджені ГКС генерували 
потенціали дії (ПД) тонічно та демонстрували певну адаптацію частоти імпульсації. На протязі 
деполяризувального стимулу (500 мс) миттєва частота імпульсації ГКС мала максимальне значення 
на початку стимулу, згодом експоненційно зменшувалась та після 200-300 мс досягала стаціонарного 
рівня. Індекс частотної адаптації визначався як відношення різності між початковою та стаціонарною 
частотою до значення початкової частоти імпульсації. За характером імпульсації ГКС розділилися на 
дві групи: низькочастотні (з середньою стаціонарною частотою імпульсації 35,6 ± 1,7 Гц) та 
високочастотні (61,4 ± 4,7 Гц). Індекс частотної адаптації для низькочастотних ГКС склав 0,58 ± 0,01, 
високочастотних – 0,47 ± 0,04. Аплікація блокаторів калієвих каналів ТЕА (500 мкМ) та 4-АП (200 
мкМ), що у даній концентрації блокують потенціалкеровані Kv3 канали, призводила до достовірних 
змін у частоті імпульсації в обох групах ГКС. Для низькочастотних ГКС при аплікації ТЕА частота 
зменшувалась на 41% (до 20,9 ± 3,5 Гц); 4-АП – на 51% (до 17,4 ± 2,1 Гц). Для високочастотних ГКС 
при аплікації ТЕА частота зменшувалась на 46% (до 32,9 ± 5,0 Гц); при аплікації 4-АП – на 66% (до 
20,8 ± 2,8 Гц). Проте, індекс частотної адаптації достовірно змінювався лише у високочастотних ГКС: 
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при аплікації ТЕА він збільшувався на 47% (до 0,69 ± 0,03); 4-АП – на 27% (до 0,62 ± 0,08). ТЕА у 
використаній концентрації 500 мкМ може також блокувати кальційзалежний калієвий струм, проте 
аплікація блокатору кальцієвих каналів кадмію хлориду (200мкМ) не призводила до достовірних змін 
у вимірюваних параметрах. Отже, високочастотні ГКС демонстрували меншу адаптацію частоти 
імпульсації на протязі деполяризувального стимулу та більш виражену чутливість до блокаторів 
калієвих каналів. Частотна адаптація високочастотних ГКС також виявила чутливість до даних 
блокаторів. Отримані дані свідчать про участь калієвих каналів родини Kv3 в підтриманні низького 
індексу частотної адаптації у високочастотних ГКС. Висока частота імпульсації та низький індекс 
адаптації даної групи ГКС можуть бути пов’язані з більш вираженою експресією Kv3 каналів на 
мембранах цих клітин.  

Ключові слова: гангліозні клітини сітківки, тонічна імпульсація, частотна адаптація, Kv3 

ДОСЛІЖЕННЯ ЕЕГ ПРИ БАГАТОРАЗОВОМУ ПРОХОДЖЕННІ  
«ЕМОЦІЙНОГО СТРУП-ТЕСТУ» 

Куценко Т.В., Соловйова С.В., Макарчук М.Ю., Костенко С.С. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

kutsenko@univ.kiev.ua 

У попередніх дослідженнях нами було виявлено, що при повторному проходженні 
«емоційного Струп-тесту» (ЕмСтр), який включає в себе гальмівний подразник, латентні періоди 
реакцій (ЛП) на нейтральні подразники зменшуються внаслідок навчання, тоді як ЛП на емоційні 
подразники залишаються незмінними, що пояснюється їх високою біологічною значущістю. Метою 
роботи була оцінка впливу 3-разового проходження ЕмСтр, який включав гальмівний подразник, на 
основні параметри ЕЕГ. Обстежуваними були 11 студентів-добровольців університету обох статей 
віком 17-22 роки. До початку проходження ЕмСтр на екран монітору комп’ютера виводилась 
інструкція: «Якщо слово, яке з’явилось на екрані, зеленого кольору – натиснути «Q» (ліва рука), якщо 
червоного – натиснути «P» (права рука). Якщо рослина – реакція не потрібна». Обстежуваному 
пред’являлася серія з 240 слів. Емоційно-значущі, емоційно-нейтральні слова та назви рослин 
(гальмівний подразник) подавалися по центру екрану. Аналізували ЛП реакцій на емоційно-значущі 
та нейтральні слова. Паралельно з проходженням ЕмСтр у обстежуваних реєстрували ЕЕГ. При 
цьому за допомогою програми Нейрон-Спектр (ООО «Нейрософт» Росія, Іваново, 1991, 1999-2006) 
аналізувалась повна спектральна потужність ЕЕГ. Виявлено, що при повторних проходженнях тесту 
зменшувались ЛП як на нейтральні, так і на емоційні подразники, з одночасним зменшенням 
кількості помилок. Порівняння основних показників ЕЕГ станів спокою, що передували кожному 
етапу проходження ЕмСтр (Спок1, Спок2, Спок3), не виявило статистично значущих відмінностей 
між ними. Показано, що під час кожного наступного проходження тесту у лівій півкулі наростає 
повна спектральна потужність високочастотного альфа-ритму. Зміни в ЕЕГ вказують на перебудову 
інформаційних потоків у лівій півкулі під час навчання, пов’язану із зменшенням когнітивного 
«тиску», і узгоджуються із результатами поведінкового тесту. 

Ключові слова: емоційний Струп-тест, ЕЕГ, навчання 

МЕДИАТОРНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА  

ПРИ ГЛАУКОМНОЙ НЕЙРОПАТИИ 
Михейцева И.Н. 

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им В.П.Филатова НАМН Украины» 

mda@soborka.net 

Глаукома характеризуется дегенерацией ганглиозных клеток сетчатки ГКС. Сетчатка 
представляет собой часть мозга, вынесенного на периферию. Поэтому патогенетические механизмы, 
характерные для заболеваний ЦНС и мозга, могут быть свойственны нейродегенеративной 
глаукомной патологии. К клинической картине при глаукоме ведет цепь метаболических событий, 
вызванных ишемией глаза. В ишемическом нейрональном повреждении ЦНС ключевую роль в 
качестве медиатора играют возбуждающие аминокислоты АК. ГКС при глаукоме гибнут 
неравномерно. Предполагается, что эта выборочная гибель нейронов связана с влиянием на 
тормозные и возбуждающие рецепторы ГКС. Цель работы - изучить баланс возбуждающих и 
тормозных АК нейромедиаторов в глазу при моделировании глаукомы. Материалы и методы Пробы 
стекловидного тела, непосредственно предлежащего к сетчатке, забирали сразу же после 
декапитации животных и хранили при -70˚С. АК состав проб определяли на АК анализаторе 
«Хитачи». Оценивали соотношение суммы возбуждающих (глутамат+аспартат) к сумме тормозных 
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(ГАМК+глицин) АК. Определяли индекс возбуждения ИВ в глазах здоровых крыс (n=12) и крыс с 
моделью глаукомы (МГ, n=18). Результаты Изучение АК профиля стекловидного тела глаз крыс 
показало увеличение уровня возбуждающих (глу, асп) и снижение тормозных (ГАМК, гли) АК при 
МГ. Изменений уровня остальных АК в пробах стекловидного тела при МГ в сравнении с пробами 
здоровых крыс не отмечено. Оценка соотношения возбуждающих и тормозных АК выявила разницу 
расчетного ИВ зрительного анализатора здоровых животных и животных с МГ. ИВ при оптической 
глаукомной нейропатии, подтвержденной морфологически, достоверно повышался на 52% в 
сравнении со здоровыми животными (с 1,78±0,12 до 2,70±0,18 р<0,01). Таким образом, ганглиозные 
клетки сетчатки у крыс с МГ находятся в окружении повышенного внеклеточного уровня 
возбуждающих АК. Сниженный уровень тормозных АК создает дополнительные условия для 
развития чрезмерного возбуждения нейронов зрительного анализатора. Выводы. Нарушенный баланс 
медиаторных АК с повышением ИВ в зрительном анализаторе животных с МГ создает 
патохимические предпосылки глаукомной нейродегенерации.  

Ключевые слова: медиаторные аминокислоты, глаукомная нейродегенерация 

ДИНАМІКА ПОТУЖНОСТІ АЛЬФА-РИТМУ ЕЕГ ПІД ЧАС СПРИЙНЯТТЯ Й 

ВІДТВОРЕННЯ РИТМІЧНИХ ПАТЕРНІВ РІЗНОЇ СКЛАДНОСТІ ЛЮДИНОЮ 

(СТАТЕВИЙ АСПЕКТ) 

Моренко А.Г., Шварц Л.О., Абрамчук О.М., Павлович О.С., Федорчук О.Ю. 

Волинський національний університет імені Лесі Українки 

pos-bio@mail.ru 

В експерименті взяли участь 40 чоловіків та 40 жінок 19-21 року. Усі були здоровими, без 
спеціальної музичної підготовки, мали правобічний профіль слухової та мануальної асиметрії. 
Досліджували потужність альфа-ритму ЕЕГ у спокої, під час слухового сприйняття й мануального 
відтворення простих та складних ритмічних патернів окремо правою та лівою руками. Усі патерни 
створювали за допомогою звукових стимулів (барабанний дріб), які мали гучність у 55 дБ, тривалість 
близько 10 мс. Стимули подавали бінаурально із середньою частотою у 2 Гц на відстані 1,2 м від 
кожного вуха досліджуваного. У простих патернах подавали одиночні та здвоєні стимули - / // // /, у 
складних також пачки з трьох та п’яти - / ///// // ///. Під час однієї проби транслювали патерни тільки 
одного типу, завдання виконували однією рукою. Значимість відмінностей показників визначали за t-
критерієм Стьюдента. Сприйняття й відтворення простих патернів правою рукою у чоловіків та 
жінок супроводжується зниженням потужності альфа-ритму ЕЕГ у лівому центральному, 
симетричних задніх скроневих та тім’яних відведеннях кори, порівняно зі спокоєм. Означені 
активаційні процеси можуть свідчити про використання досліджуваними автоматизованих стратегій 
під час даної сенсомоторної діяльності. При роботі лівою рукою, в умовах суб’єктивного 
ускладнення завдання для праворуких осіб, у чоловіків відмічено зростання показників у лобній зоні, 
у жінок - зниження у правих скроневих і тім’яних ділянках. При ускладненні структури ритмічних 
патернів, що чоловіки сприймали та відтворювали окремо правою та лівою руками, виявлено 
зростання потужності альфа-ритму ЕЕГ у передніх лобних відведеннях та зниження у тім’яному 
відділі, особливо при роботі лівою рукою. Локальна синхронізація альфа-активності у лобній зоні 
пов’язана з необхідністю розподілу ресурсів уваги в умовах об’єктивного та суб’єктивного 
ускладнення завдання, створює передумови для більш гнучкого пристосування до специфіки 
ритмічної сенсомоторної діяльності. У жінок при сприйнятті й відтворенні складних патернів правою 
рукою установлюється широке поширення депресії альфа-ритму у корі, порівняно зі спокоєм, лівою – 
відповідна динаміка є локальною і відмічається у тім’яно-потиличній зоні.  

Ключові слова: ЕЕГ, потужність, α-ритм, ритмічний патерн, статеві відмінності 

ВПЛИВ МОТОРНОЇ АСИМЕТРІЇ НА ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ ПАРАМЕТРИ 

ХОДЬБИ ЛЮДИНИ 

Мороз В. М., Йолтухівський М. В., Богомаз О. В., Величко Т. О. 

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 

obogomaz@mail.ru 

Ходьба є фундаментальною формою локомоції людини й чи не найважливішою функцією, що 
забезпечує незалежне й повноцінне повсякденне існування. Механізми керування ходьбою людини 
потребують детального й всебічного вивчення. Ми вивчали просторові й часові параметри ходьби в 
204 здорових молодих людей, серед яких 172 особи були побутовими й графічними правшами й 32 - 
шульгами. Віковий діапазон обстежуваних добровольців складав 17-25 років. У дослідженні брали 
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участь дівчата, що не народжували. Дослідження ходьби проводили за допомогою 
високоінформативної автоматизованої системи GAITRite(R), виробництва США (CIR Systems Inc., 
Clifton, NJ), що представляє собою полімерну доріжку завдовжки 4,2 метра, шириною 1,5 метра й 
містить 22000 сенсорних елементів, що реагують на тиск. Щоб уникнути ефектів прискорення й 
гальмування перед доріжкою та після неї розміщували звичайні килимки завдовжки 2 м, на яких 
починалась й закінчувалась ходьба. Дослідження ходьби проводили без взуття. Обстежувані 
здійснювали два проходи доріжкою з довільною індивідуально зручною швидкістю. Вивчена 
просторово-часова схема крокового циклу в правшів і шульгів. При порівнянні просторово-часових 
параметрів звичайної ходьби в правшів і шульгів не встановлено статистично значущих відмінностей 
в середній швидкості руху, частоті кроків, довжині кроків, ширині бази опори, кутах розвороту стоп, 
тривалості кроку, тривалості крокового циклу, тривалості переносу ноги, тривалості опори, 
тривалості одиночної опори, тривалості опори на обидві ноги (p > 0,05 для всіх показників). У 
структурі циклу кроку звичайної ходьби в правшів і шульгів статистично значущі відмінності також 
відсутні. Інтегральний показник загальної якості ходьби (Functional Ambulation Performance Score 
(FAP)), що дозволяє охарактеризувати й оцінити якість ходьби єдиним числовим вираженням, у 
юнаків правшів склав 97,11±0,44 %, у юнаків шульгів – 95,75±1,42 %, у дівчат правшів - 95,15±0,52 
%, у дівчат шульгів - 96,28±1,23 %. Відсутність зв'язків між моторною асиметрією та просторово-
часовими параметрами ходьби в нашому дослідженні дозволяє припустити, що фізіологічні 
механізми, що відповідають за регуляцію просторово-часових параметрів, за звичайних умов ходьби 
діють однаково в правшів й шульгів. 

Ключові слова: просторово-часові параметри ходьби, правші, шульги 

РЕГУЛЯЦІЯ ПЛАСТИЧНОСТІ ГАМКЕРГІЧНИХ ВГПСС, ЩО ЗУМОВЛЕНА 

ПОПЕРЕДНЬОЮ АКТИВНІСТЮ СИНАПСА В КУЛЬТУРІ НЕЙРОНІВ  

ГІПОКАМПА ЩУРА 

Мізерна О.П., Федулова С.А, Веселовський М.С. 

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця 

mizerna_oksana@ukr.net 

Відомо, що синаптична пластичність, яка зумовлена попередньою активністю синапса, 
проявляється в зміні ефективності синаптичної передачі при повторній стимуляції. В даній роботі ми 
досліджували пластичність викликаних гальмівних постсинаптичних струмів (вГПСС) при повторних 
стимуляціях аксона пресинаптичного нейрона та механізми її регуляції. Електрофізіологічні 
експерименти проводили на культивованих нейронах гіпокампа щурів. Для вимірювання вГПСС 
були застосовані методики фіксації потенціалу в конфігурації «ціла клітина» та позаклітинної 
локальної електричної стимуляції аксона пресинаптичного нейрона. Було показано, що у 
досліджених нейронах парна стимуляції аксона ГАМКергічного нейрона з міжімпульсним 
інтервалом від 20 мс до 1200 мс завжди призводила до депресії 2-го вГПСС у парі. Максимальна 
депресія спостерігалась при найкоротшому міжімпульмному інтервалі 20 мс і становила 51 ± 4%, а 
мінімальна - при 1200 мс і становила 2 ± 6% (n = 9). Для з’ясування залежності пластичності вГПСС 
від частоти стимулювання, ми збільшили кількість стимулювань аксона пресинаптичного нейрона до 
чотирьох. Досліджені нами 6 нейронів демонстрували тільки депресію. В результаті, ми спостерігали 
зменшення амплітуди викликаних струмів не тільки порівняно з першим, а й з попередніми вГПСС. 
Рівень депресії амплітуд викликаних струмів порівняно з попереднім також залежав і від 
міжімпульсного інтервалу (від 50 мс до 200 мс). Також був досліджений взаємозв’язок між 
зовнішньоклітинною концентрацією кальцію (від 4 мМ до 0,5 мМ) і пластичністю вГПСС при парній 
стимуляції з між імпульсним інтервалом 150 мс (n = 8). Показано, що рівень депресії залежить від 
зовнішньоклітинної концентрації кальцію. Пониження концентрації кальцію у зовнішньому розчині 
призводило до зменшення депресії вГПСС, а підвищення – до посилення. Зроблено висновок, що 
пластичність ГАМКергічних вГПСС, яка зумовлена попередньою активністю синапса залежить від 
міжімпульсного інтервалу, частоти стимуляції та зовнішньоклітинної концентрації кальцію.  

Ключові слова: ГАМК, синаптична пластичність, парна стимуляція, міжімпульсний інтервал 



 96 

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ГИПЕРГЛИКЕМИИ НА ЛОКОМОТОРНУЮ  

И ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТИ У КРЫС 

Недорубов А.А., Крапивин Б.Н., Левицкая Н.Г., Шрам С.И. 

Учреждение Российской академии наук Институт молекулярной генетики РАН 

sciencean@rambler.ru 

В литературе имеются немногочисленные и противоречивые данные о влиянии хронической 
гипергликемии на поведение лабораторных животных. Целью данной работы было исследование 
двигательных и когнитивных функций крыс линии Wistar с 12-недельным экспериментальным 
сахарным диабетом с использованием поведенческих тестов. В тесте «Открытое поле» (длительность 
3 минуты) у диабетических крыс было выявлено достоверное увеличение горизонтальной 
двигательной активности на 53% (p=0,016), а также тенденция к возрастанию вертикальной 
активности (33%, p=0,068) по сравнению с контрольными животными. При этом у крыс с диабетом 
двигательная активность в конце тестирования (3-я минута) снижалась по сравнению с началом 
тестирования в 3,3 раза, тогда как у контрольных – только в 1,3 раза. Для оценки способности 
животных к запоминанию использовали тест «Распознавание новых объектов». Животным 
предъявляли для ознакомления два одинаковых предмета, заменив через сутки один из объектов на 
новый предмет. В первый день у диабетических крыс отмечалось снижение исследовательского 
поведения, направленного на изучение одинаковых объектов, по сравнению со здоровыми 
животными. Наблюдалось как снижение числа подходов к этим объектам на 62% (p=0,014), так и 
тенденция к уменьшению общего времени исследования объектов на 36%. Во второй день 
эксперимента диабетические крысы также проявили меньший интерес к изучению нового объекта по 
сравнению со здоровыми (p<0,001). В тесте «Приподнятый крестообразный лабиринт» диабетические 
крысы проявляли повышенную тревожность и меньшую исследовательскую активность по 
сравнению с контрольной группой. У животных опытной группы отмечалось достоверное снижение 
времени, проведенного в центре лабиринта на 51% (p=0,02) и числа стоек на 43% (p=0,049) 
относительно контроля. В результате проведенных исследований показано, что диабетические крысы 
проявляют повышенную, но быстро затухающую, двигательную активность в новой обстановке. 
Также у диабетических крыс наблюдается познавательный дефицит и повышение уровня 
тревожности. Увеличение двигательной активности при помещении в новые условия, отмеченное в 
тесте «Открытое поле», возможно, связано с повышенной тревожностью животных. 

Ключевые слова: сахарный диабет, поведение 

ПЕРЕМІННІ НЕЙРОЕТОЛОГІЧНОГО ТЕСТУ «ВІДКРИТЕ ПОЛЕ» ЯК ОБ’ЄКТИВНІ 
КРИТЕРІЇ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ТВАРИН 

Непорада К.С., Слободяник Н.М. 

ВДНЗ України “Українська медична стоматологічна академія” м. Полтава 

prislopska_n@mail.ru 

Відомо, що розвиток стресіндукованих ушкоджень залежить від індивідуально-типологічних 
особливостей організму, що в свою чергу є проявом балансу стресреалізуючої та стреслімітуючої 
систем і має індивідуальні, генетично детерміновані особливості. Гострий стресс моделювали за Г. 
Сельє (1960) шляхом іммобілізації тварин на спині протягом 3 годин. Для оцінки тяжкості стрес-
синдрому використовували тріаду Сельє, аналізуючи ульцерогенез, гіпертрофію надниркових залоз 
та інволюцію тимусу. Для вивчення індивідуально-типологічних особливостей поведінки щурів і 
прогнозування їх стрес-реактивності застосовували нейроетологічний тест "Відкрите поле" та 
факторно-аналітичний метод. На підставі аналізу перемінних «Відкритого поля» розподіляли тварин 
на стресостійких, помірно стійких та стресонестійких. До стресостійких відносили щурів, у яких була 
висока швидкість адаптації, низькі показники рухової активності, дослідницької поведінки і 
вегетативного балансу, а до стресонестійких – тварин з низькою швидкістю адаптації, високою 
руховою активністю, дослідницькою поведінкою і показниками вегетативного балансу. Контролем 
слугували тварини відповідного типу реагування, яким не моделювали стрес-синдром. Нами 
встановлено, що за умов гострого стресу у 100 % стресонестійких тварин виникли дефекти слизової 
оболонки шлунка, а у стресостійких тварин лише у 65 %. Кількість виразок шлунка на 1 щура була у 
стресонестійких тварин в 3 рази більшою, порівняно з стресостійкими (3,9±0,42 проти 1,31±0,22, 
р<0,05). Площа виразок на один шлунок у стресонестійких тварин була в 3,9 рази більшою, порівняно 
з тваринами, стійкими до гострого стресу (7,04±0,79 проти 1,8±0,35, р<0,05). У стресонестійких 
тварин вірогідно збільшена маса наднирників та зменшена маса тимусу, порівняно з відповідним 
контролем. Отже, нейроетологічний тест "Відкрите поле", який об’єктивно відображає стійкість 
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тварин до гострого стресу, що доведено на підставі порівняння з тяжкістю стрес-синдрому, можна 
використовувати для розподілу тварин за стресостійкістю.  

Ключові слова: Стресостійкість організму, підшлункова залоза 

ПОРІВНЯЛЬНЕ МОДЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ШВИДКОЇ І ПОВІЛЬНОЇ 
БУФЕРИЗАЦІЇ КАЛЬЦІЮ У ПРИСУТНОСТІ ОРГАНЕЛЬНИХ ДЕПО  

У ДЕНДРИТАХ НЕЙРОНІВ ПУРКІНЬЄ 

Новородовська Т. С. 

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара 

ber_linn@yhoo.com 

Серед механізмів, які запобігають перевищення токсичних рівнів внутрішньоклітинної 
концентрації кальцію, значна роль належить зв’язуванню цього іону неорганельними буферами і 
органельними депо. Кінетичні характеристики цих видів зв’язування суттєво варіюють, а кальцій-
зв’язуючі органели і буфери присутні у внутрішньоклітинному просторі у різній кількості. 
Порівняльний аналіз дії зазначених механізмів у натурному експерименті ускладнений, а часто і 
неможливий через методичні обмеження. У даній роботі такий аналіз здійснений на математичних 
моделях фрагментів дендриту нейрона Пуркиньє мозочка, що містили в собі повільний та швидкий 
ендогенні буфери (парвальбумін та кальмодулін) і кальційчутливий флуорофор (Fura-4F), а також 
цистерну ендоплазматичного ретикулуму (ЕР) у якості депо, в умовах поодинокого та множинного 
синаптичного збудження. Динаміку зв’язувальної здатності буферів характеризували відношенням 
концентрацій зв’язаного з буфером та вільного кальцію або приростів цих концентрацій. У 
дендритній мембрані були присутні іонні канали, притаманні даному типу нейронів, а також 
кальцієвий насос. Ураховували обмін Ca2+ між цитозолем, буферами, ЕР та зовнішньоклітинним 
середовищем, а також дифузію. Мембрана ЕР мала кальцієвий насос, канали витоку і канали Ca2+-
індукованого та інозітол-3-фосфатзалежного вивільнення Ca2+. Модель дозволяла також оцінювати 
інтенсивність флуоресцентного сигналу. Збільшення концентрації повільного буферу зменшувало 
викликані прикладенням синаптичного стимулу цитозольні транзієнти Ca2+, а швидкого буферу і 
барвника - уповільнювало зростання, зменшувало ранній і збільшувало пізній компоненти транзієнту. 
Ефекти були більш виражені в умовах більшого заповнення клітинного простору органельним депо. 
Кількість буферизованого кальцію за інших подібних умов була більшою у фрагментах тих метрично 
асиметричних віток, котрі у середньому довше перебували у стані високої деполяризації, що 
обумовлювала надходження Ca2+ зовні. Отже, кальцієві транзієнти у дендритах зазнавали як 
безпосередніх впливів з боку локальної мікрогеометрії, так і опосередкованих - з боку глобальної 
макрогеометрії дендритного розгалуження. 

Ключові слова: кальцієві транзієнти, ендогенні буфери, флуорофор, ендоплазматичний 
ретикулум, нейрон Пуркіньє 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ КОМП'ЮТЕРНОЇ МОРФОМЕТРІЇ У АНАЛІЗІ 
ПРОСТОРОВО ДЕТЕРМІНОВАНИХ ПРОЦЕСІВ У НЕРВОВІЙ ТКАНИНІ 

Ніконенко О.Г. 

Інститут фізіології імені О.О.Богомольця 

agn@biph.kiev.ua 

Розподіл клітин та субклітинних компонентів у просторі можна розглядати у якості 
візуального прояву відповідного процесу. Аналізуючи його можна зрозуміти природу взаємовідносин 
індивідуальних об’єктів між собою та середовищем, що їх оточує. Наприклад, зміни просторового 
розподілу клітин можуть бути обумовленими їх загибеллю або міграцією. Методи аналізу 
просторових розподілів можна поділити на три групи. Польові методи пов’язані з підрахунком 
щільності об’єктів (їх кількості на одиницю площі) або частки площі, яку займають об’єкти у 
тестових полях. Такі методи дозволяють проводити аналіз у масштабі відстаней, які дещо 
перевищують такі, що розділяють самі об’єкти. Методи другої групи базуються переважно на 
визначенні відстаней між об’єктами. На відміну від польових, вони дозволяють диференціювати різні 
типи розподілів та визначати характеристики окремих просторових кластерів. Методи третьої групи 
пов’язані з побудовою мозаїк, вони дозволяють отримувати більше аналітичної інформації, а також 
детально описувати довкілля об’єктів, що аналізуються. Нервова тканина є однією з найбільш 
складних тканин організму людини. Поняття нейрону як клітинного типу залишається питанням 
доволі дискусійним, але навіть без його вирішення є зрозумілим, що у нервовій тканині 
зустрічаються десятки тисяч різновидів нейронів, які об’єднані у складні мережі. В багатьох випадках 
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ці клітини формують просторові агломерати, що можуть бути критично важливими для розуміння 
відповідних функцій. Ідентифікація таких агломератів та вивчення їх кількісної динаміки можливі за 
допомогою кластерного аналізу, коли в якості критерію подібності використовується евклідова 
відстань. Аналіз просторових розподілів може виявитись корисним і для вивчення феноменів, що 
розгортаються на субклітинному рівні. Так, наявність просторового кластеру синаптичних везикул, 
який знаходиться на незначній відстані від активної зони, вважається важливою характеристикою 
нормально функціонуючого синапсу. Структура цього кластеру порушується при різних патологіях. 
Наводяться приклади застосування різноманітних методів (мінімального остовного дерева, діаграм 
Вороного та інших) в аналізі розподілу різних популяцій нейронів у соматосенсорній корі та 
гіпокампі, а також просторового розподілу синаптичних везикул у синапсах гіпокампу. 

Ключові слова: Комп’ютерна морфометрія; Просторові кластери 

ДИНАМИКА КОРТИЗОЛА ПРИ АКУПУНКТУРНОЙ АНАЛЬГЕЗИИ У ПАЦИЕНТОВ 

С ДИСФУНКЦИЕЙ ЖЕЛУДКА И ГИПЕРАЦИДНОСТЬЮ В ИСХОДНОМ 
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Кортизол определяли в плазме крови у 32 пациентов с дисфункцией желудка, болевым 
синдромом и гиперацидностью в исходном состоянии (рН тела желудка 1,5-2,0). Для лечения 
болевого синдрома использовали корпоральную акупунктуру. Содержание гормона определяли 
радионуклидным методом. В качестве контроля определяли содержание гормона у 13 пациентов, 
поступивших в клинику для операций по поводу паховых грыж. Кислотность внутрижелудочного 
содержимого определяли с помощью ацидогастрометра «АГМ-10-01» и двухоливных зондов в 
области тела желудка и в антральной зоне, что отражало функции кислотообразования и 
ощелачивания. Цель нашего исследования заключалась в изучении динамики гормона кортизола под 
влиянием корпоральной рефлексотерапии в зависимости от анальгетического эффекта и динамики 
процесса кислотообразования. В последствии пациентов разделили на 2 группы, в зависимости от 
анальгетического эффект акупунктуры после 3 и 14 сеансов. Группа А с оптимальным 
анальгетическим эффектом (76,3%) и группа Б с незначительным анальгетическим эффектом (23,7%). 
Содержание гормона оценивали перед началом лечения, а также после третьей и четырнадцатой 
процедуры акупунктуры в группе (А) с выраженным анальгетическим эффектом и (Б) – с 
незначительным анальгетическим эффектом. По содержанию кортизола группы А и Б не отличались 
от контрольной в исходном состоянии. Это может свидетельствовать об отсутствии существенных 
отличий содержания изучавшегося гормона от нормального уровня. После трех процедур 
акупунктуры содержание кортизола у больных группы Б было выше, чем у больных группы А 
(619,6±69,6 и 397,9±44,7 нмоль/л, р < 0,05). После 14 процедур акупунктуры в группе Б сохранялась 
тенденция к более высокому содержанию кортизола по сравнению с группой А (615,9±92,6 и 
421,5±72,7 нмоль/л, р > 0,05). рН тела желудка у пациентов в группе А увеличилась на 0,54 ед. (р < 
0,05), т.е. с 1,62±0,04 до 2,16±0,07, а в группе Б на 0,27 ед. (р < 0,05), т.е. с 1,71±0,08 до 1,98±0,05).  

Ключевые слова: акупунктурная анальгкзия, динамика кортизола, болевой синдром 

СЛУХОВІ КОГНІТИВНІ ВИКЛИКАНІ ПОТЕНЦІАЛИ У МУЗИКАНТІВ  

І НЕ МУЗИКАНТІВ 

Охрей А.Г., Куценко Т.В., Макарчук М.Ю. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

ochrei.artem@gmail.com 

Заняття музикою ведуть до структурних перебудов головного мозку, змінюють особливості 
міжпівкульної взаємодії, впливають на когнітивні процеси. Метою роботи стали дослідження 
когнітивних процесів та оцінка міжпівкульних взаємодій за викликаними потенціалами (ВП). 
Обстежуваними були студенти обох статей, які або мали музичну освіту (музиканти; n=7), або не 
мали її (не музиканти; n=10). Була використана методика Р300, яка полягає у реєстрації ВП, 
отриманих на звукові стимули, що відрізняються по частоті. Обстежувані мали вести підрахунок 
значимих стимулів (2000 Гц), ігноруючи незначимі стимули (1000 Гц). Вирізнення і підрахунок 
значимих стимулів супроводжувалися появою когнітивного комплексу N2-P3-N3. Реєстрація ВП 
здійснювалася за допомогою електроенцефалографа «Нейрон-Спектр 4/ВП» («НейроСофт», Росія, 
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2000) у відведеннях С3-А1, С4-А2. Аналізувалися латентності й амплітуди компонентів ВП обох 
півкуль на значимий і незначимий стимули. Встановлено, що музиканти у порівнянні з не 
музикантами мали коротшу латентність компоненту Р3 у лівій півкулі, що вказує на її швидше 
залучення до аналізу стимулу. Музиканти не мали міжпівкульної різниці у часі появи комплексу N2-
P3-N3. Така взаємодія і симетрія у роботі півкуль дозволяє музикантам використовувати ефективні 
когнітивні стратегії, проводячи послідовний аналіз стимулу та застосовуючи вербальну систему лівої 
півкулі. У групі не музикантів виявлялася асиметрія: когнітивний комплекс у лівій півкулі з’являвся 
пізніше. При порівнянні амплітуд компонентів ВП не було виявлено відмінностей між групами. Це 
стосується й амплітуди Р3, величина якої має пряму залежність від ресурсу оперативної пам’яті. Це 
свідчить про те, що ресурси оперативної пам'яті, залучені у виконання завдання, не відрізняються між 
групами. Але встановлено, що у не музикантів амплітуда Р3 у лівій півкулі є вищою у порівнянні з 
правою, що пояснюється меншою тренованістю їх лівої півкулі до обробки музичних стимулів і 
необхідністю сильнішого залучення ресурсів оперативної уваги і пам’яті. Міжпівкульних 
відмінностей по латентностях і амплітудах компонентів ВП на незначимий стимул між групами не 
виявлено. 

Ключові слова: когнітивні викликані потенціали, міжпівкульна взаємодія, музиканти, не 
музиканти 

РЕОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСУДИСТОГО РУСЛА  

У БОЛЬНЫХ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ 

Панченко О.А. , Радченко С.М. 

ГУ «Научно-практический медицинский реабилитационно-диагностический центр МЗ 

Украины» 

RDCKonst@mail.ru 

Исследования состояния сосудистой системы проводили у лиц, проходивших обследование-
медосмотр в государственном учреждении «Научно-практический медицинский реабилитационно-
диагностический центр МЗ Украины». Обследовано 200 человек в возрасте от 20 до 55 лет с 
различным состоянием сосудов головного мозга, которые были разделены на три группы. В I 
(контрольную) группу вошли 50 человек в возрасте 28-52 лет, у которых состояние сосудистой 
системы было в пределах нормы. Во II группу – 72 человека в возрасте 31-53 лет с дисциркуляторной 
гипертонической энцефалопатией (ДЭ), а в III – 78 человек в возрасте 30-55 лет, пострадавших 
вследствие аварии на ЧАЭС с признаками ДЭ. Регистрацию реоэнцефалограмм (РЭГ) у обследуемых 
проводили с помощью диагностического автоматизированного комплекса «Кардио 
+»(произведенного в НПП «Метекол» г.Чернигов Украина). Параметры во всех случаях снимались в 
положении больного «лежа на спине» после 15 – минутного отдыха для стабилизации показателей 
гемодинамики Регистрацию реоэнцефалограмм проводили одновременно с двух полушарий. 
Полученные результаты анализировались в статистических пакетах Statistica Neural Networks 4.0C 
(StatSoft. Inc., 1999) и MedStat (2004). Полученные результаты РЭГ свидетельствуют о том, что у лиц 
с ДЭ и у лиц, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС с ДЭ по сравнению с контрольной группой, 
определены достоверные (дисперсионный анализ, критерий Крускала–Уоллиса) изменения ряда 
показателей, p<0,05. Определены реоэнцефалографические показатели состояния сосудистого русла 
на раннем этапе у лиц контрольной группы, с заболеванием дисциркуляторная гипертоническая 
энцефалопатия и у лиц, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, с ДЭ. У лиц, пострадавших 
вследствие аварии на ЧАЭС, с заболеванием дисциркуляторная гипертоническая энцефалопатия, 
наблюдалось достоверное снижение амплитуды волн, изменение сосудистого тонуса, снижение 
пульсового кровенаполнения, затруднение венозного оттока в сравнении с контрольной группой 
(p<0,05). Установлены информативные показатели (амплитуда ПП реограммы для правой гемисферы 
и амплитуды ПП для левой гемисферы), которые позволяют диагностировать патологические 
отклонения сосудистого русла.  

Ключевые слова: Ддсциркуляторная энцефалопатия, автоматизированный комплекс, 
гипертоническая энцефалопатия 
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ВПЛИВ ЕЛЕКТРО-БОЛЬОВОГО СТРЕСУ НА ПОВЕДІНКОВІ ПОКАЗНИКИ 

СУБМІСИВНИХ ТА ДОМІНАНТНИХ ЩУРІВ 

Пахольченко В.М., Тукаленко Є.В., Макарчук М.Ю. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

viktoriia@gmail.com 

Соціальний стрес є одним з найбільш розповсюджених факторів розвитку різноманітних 
психічних та нервових порушень, в тому числі розладів адаптації таких як стан підвищеної 
тривожності, депресивноподібні порушення, тощо. Зазвичай зміни поведінки після стресу пов’язують 
з досвідом поразок протягом соціального стресу, не звертаючи уваги на тварин, що мали досвід 
перемог. Крім цього, більшість дослідників використовують моделі соціального стресу в яких 
експериментатором наперед визначені «переможці» та «переможені». Наприклад, це різноманітні 
модифікації моделі конфлікту, коли в клітку до більшого за масою і такого що проживає з самкою 
щура (резидент) вміщають меншого щура, який наперед є соціально переможеним (інтрудер). Дана 
модель дозволяє чітко поділити щурів на «переможців» та «переможених», однак не дозволяє 
враховувати індивідуально-типологічні особливості щурів, які впливають на набуття статусу 
«переможця» і «переможеного». В нашому дослідженні ми використовували методику соціального 
стресу, що надає обом з пари щурів можливість стати «переможцем» чи не вступати в агоністичні 
контакти. Такий повторюваний протягом 14 діб досвід призводить до формування певного 
поведінкового стереотипу. Після закінчення періоду соціального стресу частина щурів піддавалась дії 
гострого електро-больового стресу (1мА, 20хв) для дослідження стрес-реактивності домінантних та 
субмісивних щурів. При тестуванні щурів в поведінкових методиках було виявлено, що соціальний 
стрес призводить до зниження показників навчання у радіальному лабіринті та збільшення рівня 
соціальної тривожності у тесті соціальних взаємодій. Навпаки, у субмісивних щурів, які після впливу 
соціального стресу піддавались дії гострого електро-больового стресу не спостерігалось достовірних 
змін показників навчання в радіальному лабіринті, але було зафіксовано вищі показники тривожності 
у хрестоподібному припіднятому лабіринті та тесті соціальних взаємодій. Отже, вплив стресу 
несоціальної природи призводив до часткового нівелювання поведінкових змін після впливу 
соціального стресу. Подальші дослідження необхідні для виявлення нейрофізіологічних та 
нейрохімічних основ такого ефекту стресу. 

Ключові слова: соціальний стрес, поведінка  

ДОСЛІДЖЕННЯ АТФ-ІНДУКОВАНОЇ КАЛЬЦІЄВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ  
В ІЗОЛЬОВАНИХ DRG НЕЙРОНАХ ЩУРА 

Пилипюк А.О., Аксенчик А.А., Лук’янець О.О. 

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАНУ 

nastyna@biph.kiev.ua 

Як відомо, нейрони корінців дорзального рогу відносяться до сенсорних нейронів які приймають 
участь у передачі сенсорної інформації, в тому числі відповідають за передачу больових стимулів. Серед 
інших рецепторів, DRG нейрони також експресують пуринові рецептори що активуються екзогенним АТФ. 
У даній роботі вивчалась дія АТФ на кальцієву сигналізацію у нервових клітинах DRG гангліїв за 
допомогою флуоресцентного методу вимірювання концентрації внутрішньоклітинного кальцію з 
використанням кальцій-чутливого барвника fura-2. Моделювання процесу нервової відповіді здійснювалось 
за допомогою локальної аплікації у зовнішньоклітинний розчин деполяризуючого агента 50 мМ КС1 або 10 
мкМ АТФ. Дослідження властивостей пуринових рецепторів соми DRG нейронів проводилося шляхом 
реєстрації кальцієвих транзієнтів у відповідь на локальну аплікацію у зовнішньоклітинний розчин спільного 
агоніста цієї групи рецепторів – АТФ. Дослідження проводилися на двох типах клітин за критерієм їх 
розмірів: середні та великі, маленькі (ноцицептивні нейрони) не розглядались. Було встановлено, що АТФ 
викликає кальцієві транзиєнти у всіх вказаних типах клітин. Було проаналізовано залежність амплітуди 
кальцієвих транзієнтів від часу аплікації АТФ та обрано оптимальну тривалість аплікації що складала 3-
5сек. Для дослідження властивостей пуринових рецепторів виконувалась повторні аплікації АТФ з різним 
інтервалом між аплікаціями. Було встановлено, що у клітин середнього та великого діаметру послідовні 
аплікації АТФ, незалежно від їх частоти, викликали кальцієві транзиєнти однакової амплітуди. Було також 
показано, що у досліджуваних пуринорецепторів відсутня десенситизація до дії агоніста. Тому, було 
зроблено припущення що нервові клітини великого та середнього розмірів переважно експресують 
іонотропні Р2Х пуринорецептори. Під час активації цих рецепторів їх агоністом АТФ відбувається 
відкриття іонних каналів та вхід іонів кальцію в цитоплазму.  

Ключові слова: DRG нейрони, кальцієва сигналізація, АТФ 
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ВІКОВІ ТА СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗОРОВО-МОТОРНИХ РЕАКЦІЙ ЛЮДИНИ 

Коровицька О.М., Поручинський А.І, Розік А. І. 

Волинський національний університет імені Лесі Українки 
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Робота присвячена проблемі ролі індивідуально властивостей нервової системи учнів різного 
віку і статі в навчальній діяльності. Залежно від особливостей рухливості нервових процесів 
формується певний індивідуальний стиль роботи. Дослідження показників простої та складної 
зорово-моторних реакцій, функціональної рухливості та сили нервових процесів виявило статеві та 
вікові відмінності досліджуваних показників. При вивченні статевих відмінностей осіб молодшої 
вікової групи (12-13 років) кращі параметри простої зорово-моторної реакції виявлялись у дівчат, 
порівняно з відповідними параметрами у хлопців. Латентні періоди реакції вибору одного з трьох та 
двох з трьох сигналів виявилися коротшими у хлопців. Дослідження функціональної рухливості 
нервових процесів виявило якісніші показники у дівчат; тоді як кращі параметри сили нервових 
процесів спостерігались, навпаки, у хлопців. При вивченні статевих відмінностей осіб старшої вікової 
групи (16-17 років) кращі показники простої зорово-моторної реакції, латентного періоду реакції 
вибору одного з трьох та двох з трьох сигналів, функціональної рухливості та сили нервових процесів 
виявлялись у чоловіків, порівняно з відповідними параметрами у жінок. При порівнянні вікових 
показників простої зорово-моторної реакції, латентного періоду реакції вибору одного з трьох та двох 
з трьох сигналів, функціональної рухливості та сили нервових процесів осіб жіночої статі кращі 
показники виявлялись у жінок, порівняно з відповідними параметрами у дівчат. При порівнянні 
вікових показників простої зорово-моторної реакції, латентного періоду реакції вибору одного з 
трьох та двох з трьох сигналів, функціональної рухливості та сили нервових процесів осіб чоловічої 
статі кращі показники виявлялись у чоловіків. Дані, які ми отримали в наших дослідженнях, 
підтверджують висновок ряду учених про те, що в учнів старшого шкільного віку відбувається 
подальше формування і вдосконалення нейродинамічних функцій. Як показали наші дослідження, 
таке покращення показників спостерігається як у осіб чоловічої, так і жіночої статі.  

Ключові слова: зорово-моторні реакції, сила нервових процесів, рухливість нервових процесів 

ВЛИЯНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

КРАЙНЕ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ 

НЕЙРОНОВ 
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Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 

mravaeva@ukr.net 

Стандартным методом внутриклеточного отведения изучено влияние электромагнитного излучения 
(ЭМИ) крайне высокой частоты (КВЧ) на электрогенез нейронов моллюска Helix albescens Rossm. по 
следующей схеме: регистрация фоновой активности нейронов (в течение 10-30 мин); регистрация 
электрической активности нейронов КВЧ-воздействия (в течение 30 мин); регистрация эффекта 
последействия (в течение 20-40 мин после отключения КВЧ-генератора). КВЧ-воздействие осуществлялось 
с помощью одноканального генератора «КВЧ. РАМЕД. ЭКСПЕРТ-01» (регистрационное свидетельство № 
783/99 от 14.07.99, выданное КНМТ МОЗ Украины о праве на применение в медицинской практике в 
Украине); технические характеристики: рабочая длина волны – 7,1 мм, частота излучения – 42,3 ГГц, 
плотность потока мощности облучения – 0,1 мВт/см2; в излучателе данного генератора электрический и 
магнитный векторы ориентированы друг относительно друга под углом 90о. Излучатель крепили над 
ганглием на расстоянии 3 мм, который находился в экспериментальной камере с перфузируемым со 
скоростью 1-2 мл/мин раствором Рингера для холоднокровных животных. Результаты настоящего 
исследования показали, что в исследованной популяции нейронов при действии ЭМИ КВЧ наблюдалось 
изменение частоты генерации импульсов, амплитуды потенциала действия, связанные с изменением 
ионной проницаемости мембраны нейронов, в первую очередь для ионов Са и Са-зависимых 
трансмембранных токов, поскольку в условиях блокады кальциевых каналов растворами хлорида кадмия и 
хлорида бария эффекты КВЧ-облучения нивелировались. Для нейронов ППа1 и некоторых 
неидентифицированных нейронов ВГ было характерно появление и/или усиление пачечного ритма 
генерации ПД во время КВЧ-воздействия и сохранение этого паттерна после отключение генератора. Таким 
образом, эффекты КВЧ-воздействия реализуются посредством изменения кальциевой проводимости 
мембраны как в соме нейронов, так и в синаптических терминалях.  

Ключевые слова: электромагнитное излучение крайне высокой частоты, электрическая активность 
нейрона, кальций 
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ВЛИЯНИЕ НОРАДРЕНЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ГИППОКАМПА КРЫС ІN VІTRO 

НА РЕАКЦИИ ПИРАМИДНЫХ НЕЙРОНОВ, ВЫЗВАННЫЕ АКТИВАЦИЕЙ 

ГАМКB–РЕЦЕПТОРОВ 

Разумная Н.Н.  

Институт физиологии им. А.А. Богомольца НАН Украины 

nata_nr@biph.kiev.ua 

На переживающих срезах мозга крыс с помощью метода внеклеточного отведения вызванных 
потенциалов исследовалось влияние агониста бета2–адренорецепторов метапротеренола на реакции 
пирамидных нейронов, вызванные активацией ГАМКB–рецепторов, в зоне СА1 гиппокампа крыс іn 
vіtro. Изолированная аппликация баклофена, агониста ГАМКB–рецепторов, вызывала сильное 
подавление ортодромных популяционных разрядов, отводимых от пирамидного слоя данной зоны 
гиппокампа после электрической стимуляции коллатералей Шаффера в радиальном слое. Во всех 
исследованных срезах под действием баклофена амплитуда ортодромных популяционных разрядов 
уменьшалась в 2-3 раза. Восстановление параметров вызванных ответов до начального уровня почти 
никогда не происходило, и через длительное время (20–40 минут, иногда до 1 часа) параметры 
восстанавливались только до уровня 70–80 % от начального значения. Одновременная аппликация 
метапротеренола и баклофена препятствовала в некоторой степени проявлению полного тормозного 
эффекта баклофена на ортодромные популяционные разряды. При совместимой аппликации двух 
веществ амплитуда вызванных ответов также уменьшалась, однако эти изменения были значительно 
меньшими в сравнении с изолированным влиянием баклофена (от 10% до 40 % от начального 
уровня). Наши эксперименты показали модуляцию ГАМКВ-ергической передачи под влиянием 
бета2-агониста, про что свидетельствует уменьшение тормозного эффекта баклофена во время 
одновременной аппликации с метапротеренолом и уменьшение времени восстановления амплитуды 
вызванных ответов в период отмывки. 

Ключевые слова: гиппокамп, зона СА1, бета2-адренорецепторы, метапротеренол, ГАМКB–
рецепторы, баклофен. 

ОРІЄНТОВНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ТА УМОВНО-РЕФЛЕКТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

СТАРИХ ЩУРІВ В УМОВАХ АЛОКСАНОВОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 

Родинський О.Г., Гузь В.А., Гузь Л.В. 

Дніпропетровська державна медична академія 

guz-valerija.med@rambler.ru 

Порушення гормонального балансу, що супроводжують процес старіння, глибоко змінюють 
діяльність головного мозку, призводячи до порушення вищих функцій мозку. Враховуючи 
багатофакторіальний вплив цукрового діабету (ЦД) на стан вищих психічних функцій, вивчення 
механізмів розвитку діабетичної енцефалопатії (ДЕ) в геронтогенезі є актуальним. Досліди проведені на 
щурах Вістар 18-22міс. вагою 260–340г. ЦД моделювали шляхом введення розчину алоксану моногідрату 
(120мг/кг). На 10-й день відбирали тварин із показником глюкози периферичної крові вище ніж 28 
ммоль/л. Для аналізу рухово-дослідницької та емоціональної активності використовували методику 
"відкритого поля", для оцінки пам'яті - класичну методику умовної реакції пасивного уникнення (УРПУ). 
Формування УРПУ проводили на десяту добу після моделювання ЦД. Дослідження пам'яті за тестом 
відтворення виробленої УРПУ проводили через 24 год. За умов ЦД показник вертикальної рухливості 
складав 2,6±0,19 (р<0,05), що по відношенню до контролю було менше на 23,53%. Виразні зміни і 
орієнтовно-дослідницької активності, кількість обстежуваних нірок зменшувалась з 3,5±0,40 інтактної 
групи до 2,4±0,25 експериментальної групи. Показники локомоторної та емоційної активності достовірно 
не змінювалися. Кількість пройдених квадратів становила в середньому 9,44±0,63 за умов ЦД та 8,15±1,02 
в контролі. Кількість актів грумінгу дослідної та контрольної груп склала 2,76±0,27 та 2,75±0,34 
відповідно. Показники кількості болюсів склали 1,68±0,15 піддослідних та 1,4±0,22 інтактних тварин. 
Аналіз змін короткотривалої пам′яті показав суттєві (р<0,01) зміни. В інтактній групі кількість 
амнезованих тварин становила 65%, тоді як за умов ЦД їх число зростало до 76%. При цьому у 
експериментальних щурів значно зменшувався показник ЛП переходу із освітленого в неосвітлений 
відсік, та становив в середньому 83,4±11,33с, в контрольнії групі аналогічний показник склав 123,9±9,69с. 
Зниження ЛП вказує на погіршення запам'ятовування подій. Зниження ефективності закріплення 
умовного рефлексу беззаперечно може вважатися наслідком ДЕ, оскільки відомо, що основними 
патогенетичними чинниками в процесі розвитку мнестичних порушень за умов тривалого перебігу ЦД є, 
насамперед, порушення процесів обміну, в тому числі безпосередньо в структурах ГМ. 

Ключові слова: алоксан, цукровий діабет, пам’ять 
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ВПЛИВ ГАММА-ГИДРОКСИБУТИРАТУ НАТРІЮ НА ВІДНОВЛЕННЯ СИЛИ 

М`ЯЗІВ ЗАДНІХ КІНЦІВОК У ЩУРІВ ПІСЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТРАВМИ 

СІДНИЧНОГО НЕРВА 

Родинський О.Г., Демченко Т.В., Мозгунов О.В., Гніненко О.М. 

Дніпропетровська державна медична академія 

tatiana_mashko@mail.ru 

Вивчено вплив системного введення гамма-гидроксибутирату (ГОБ) натрію (100 мг/кг, в/ч, 
щоденно протягом 4-х тижнів після денервації) в ранні (з 1-го по 4-ий тижні) та пізні (на 10-ий та 12-
ий тижні) терміни після операції на відновлення сили скорочень м’язів-розгиначів та згиначів пальців 
стопи задніх кінцівок після передавлювання правого сідничного нерва у щурів. Аналізували наступні 
показники: функціональний сідничний індекс (ФСІ) та динаміку відновлення сили скорочень, що 
визначалась тензометрично. В контрольній групі тварин також передавлювали сідничний нерв, але не 
вводили ГОБ. В експериментальній групі на боці передавлювання нерва швидкість відновлення під 
впливом залежала від типу м`язів. Так, відновлення ФСІ та сили розгиначів відбулося вже на 4-му 
тижні (на 8 тижнів швидше, ніж в контролі), а відновлення сили згиначів - на 3-му тижні (на 7 тижнів 
швидше). У віддалені строки (10-ий та 12-ий тижні) після операції сила розгиначів правої стопи 
значно збільшилась на 40% та 30% відповідно порівняно з контролем, тоді як для згиначів - лише на 
5% та 4%. Для лівої кінцівки вже з 3-го тижня сила згиначів та розгиначів суттєво збільшилась на 20-
40% порівняно з контролем. На пізніх строках регенерації збільшення сили під впливом ГОБ було не 
лише вище, ніж в контролі, але і вище висхідної сили до операції. Таким чином, ефект ГОБ для 
контралатеральної кінцівки проявився у вигляді приросту сили, який склав для розгиначів 26% і 20% 
(10-ий та 12-ий тижні), а для згиначів, відповідно - 48% і 36%. Оскільки цей ефект неможливо 
повністю пояснити метаболічним впливом ГОБ на силу м`язів, розглядаються можливі механізми 
позитивного впливу ГОМК на процеси відновлення периферичних нервів та сили м`язових 
скорочень. 

Ключові слова:  гамма-гидроксибутират, реіннервація, згиначі, розгиначі, відновлення, ФСІ 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ TRPM5 ВО ВКУСОВЫХ КЛЕТКАХ II ТИПА 

Романов Р.А., Быстрова М.Ф., Рогачевская О.А., Колесников С.С. 

Институт биофизики клетки РАН, Пущино, Россия 

roman.al.romanov@gmail.com 

TRPM5 – это неселективный ионный канал семейства TRP, активирующийся при повышении 
внутриклеточного кальция. TRPM5 присутствует во вкусовых клетках типа II, отвечающих за 
рецепцию вкусовых веществ категорий горькое, сладкое и умами. Нокаут гена TRPM5 приводит к 
почти полной потере чувствительности мышей к вкусовым стимулам вышеперечисленных 
модальностей. Однако физиологическая активность TRPM5 во вкусовых клетках практически не 
исследовалась. С использованием метода patch clamp мы провели сравнительный анализ свойств 
рекомбинантного TRPM5 и кальций-активируемого канала во вкусовых клетках II типа. Так, диализ 
клеток раствором с повышенной концентрацией кальция, фотовысвобождение кальция в клетках, а 
также аппликация кальциевого ионофора иономицина вызывала в клетках CHO с экзогенным TRPM5 
активацию ионных каналов выходящего выпрямления, проницаемых для ряда небольших 
моновалентных катионов. Для канала характерна выраженная термочувствительность и блокада 100 
uM оксида трифенилфосфина. Полученные на рекомбинантном канале данные хорошо согласуются с 
литературными данными. Аналогичными свойствами обладал и кальций-активируемый канал во 
вкусовых клетках типа II. Так, аппликация кальциевого ионофора иономицина, либо фотолитическое 
высвобождение кальция (uncaging) во вкусовых клетках типа II вызывало активацию канала, 
неселективного для Na и Cs, непроницаемого для NMDG, характеризующегося вольтамперной 
характеристикой с выходящим выпрямлением, высокой термочувствительностью (Q10=6.7±0.5) и 
блокируемого оксидом трифенилфосфина. Важно, что TRPM5 был специфичен для клеток типа II: 
внутриклеточное повышение кальция стимулировало хлорный ток в клетках типа I, и не имело 
эффекта на базовый ток в клетках типа III. Работа поддержана грантами МК-751.2010.4, РФИИ 10-04-
01230, ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (ГК №П2150, 
№П809).  

Ключевые слова: ионные каналы, TRPM5, вкусовая рецепция 
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ВЛИЯНИЕ ВЕРАПАМИЛА И ЦЕРЕБРАЛА НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПАРАМЕТРЫ КЛЕТОК ФЕОХРОМОЦИТОМЫ КРЫСЫ РС-12 
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В современной неврологии представлены и активно изучаются различные антиинсультные 
лекарственные средства. В качестве одного из таких перспективных препаратов был предложен 
церебрал. Препарат представляет собой очищенную смесь пептидов и аминокислот, полученных из 
коры больших полушарий головного мозга свиней, успешно перенесших экспериментальный 
аутогеморрагический инсульт. В основе механизма действия препарата лежит индукция синтеза 
фактора роста нервов (NGF) в инсультном мозгу животных. Вместе с этим церебрал не влияет на 
синтез мРНК данного ростового фактора, обладает трофинотрофическим действием. Известно, что 
избыточный синтез NGF вызывает дегенерацию нейронов, активируемых этим цитокином. Исходя из 
выше сказанного, изучена возможность действия церебрала и верапамила на клетки феохромоцитомы 
крысы РС-12. Для этого клетки РС-12 культивировались в среде, содержащей церебрал (2,0 и 0,2 
мг/мл) (“Днепрофарм”, Украина), верапамил (1,0 мкМ) (“Дарница”, Украина) и их комбинаций. 
Контрольными группами клеток выступали интактная культура и культура, инкубируемая в среде с 
фактором роста нервов NGF (400 нг/мл) (Sigma, U.S.A.). Церебрал в обеих концентрациях подавлял 
пролиферацию клеток на 3-4 сутки инкубирования. Более выраженный эффект отмечен при действии 
церебрала в дозе 2,0 мг/мл. Количество клеток с отростками в этот период составляло 
приблизительно 30-37%, а длина отростков превышала контрольные значения более чем на 53-59%. 
При действии верапамила на 3 сутки культивирования отмечена частичная дифференцировка клеток 
РС-12. Комбинированное действие церебрала с верапамилом в большей степени тормозило процесс 
пролиферации клеток, при этом церебрал в дозе 0,2 мг/мл с верапамилом оказал стабильный 
антипролиферативный эффект в течении пяти суток, а в дозе 2,0 мг/мл вначале угнетал, а затем 
повышал деление клеток. Максимально выраженный эффект их влияния отмечен на 3-4 сутки 
культивирования. Длина отростков в этот период увеличивалась более чем на 71% для дозы 
церебрала 2,0 мг/мл, а меньшей дозы (0,2 мг/мл) лишь на 23-27%. Сопоставив результаты 
исследований, можно сделать вывод о том, что церебрал в дозе 2,0 мг/мл с верапамилом вызывал 
отчетливое антипролиферативное (диференциирующее) действие на клетки культуры 
феохромоцитомы.  

Ключевые слова: церебрал, верапамил, РС-12, дифференцировка 

МОДУЛЯЦИЯ ЭЛЕКТРОТОНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА В НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЕ LYMNAEA ПРИ ДЕЙСТВИИ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА 

Сидоров А. В. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

sidorov@bsu.by 

Электротонические контакты широко распространены между клетками возбудимых и 
невозбудимых тканей. Их структурной основой являются трансмембранные белки коннексины, 
формирующие поры (коннексоны), обеспечивая перемещение как ионов, так и крупных молекул 
между цитоплазмой соседствующих клеток. В последние десятилетия появились свидетельства о 
вовлечённости свободнорадикальных форм кислорода в процессы внутри- и межклеточной 
сигнализации. Сообщалось о возможности модификации химической передачи сигнала в 
центральных и периферических синапсах позвоночных при изменении уровня биорадикалов в 
интерстиции. В то же время, данные о влиянии активных форм кислорода в отношении 
электротонических контактов в нервной ткани практически отсутствуют. В составе центральной 
нервной системы пресноводного лёгочного моллюска Lymnaea stagnalis идентифицирована пара 
клеток (VD1 и RPaD2), связанных посредством реципрокного электрического синапса. С 
использованием микроэлектродной техники было проанализировано изменение спонтанной 
электрической активности и коэффициента электрического сопряжения между указанными клетками 
в условиях действия пероксида водорода (1–100 мкМ). Аппликация пероксида водорода (конечная 
концентрация 100 мкМ) приводила к быстрому, в течение 30 с после нанесения на поверхность 
препарата, увеличению частоты импульсации пары VD1/RPaD2 (в 1,3 раза по сравнению с 
контрольными условиями). В условиях действия пероксида водорода было отмечено падение 
прямого (от VD1 к RPaD2) и обратного (от RPaD2 к VD1) коэффициента связи (максимально в 1,8 и 
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1,9 раза соответственно через 3 мин после воздействия). При этом общее входное сопротивление 
цепи оставалось неизменным. Пероксид водорода в концентрациях 1–10 мкМ не оказывал 
статистически достоверного влияния на электрические характеристики изученных клеток. Все 
отмеченные эффекты были обратимы – отмывка препарата свежим физиологическим раствором 
восстанавливала рассмотренные показатели в своих первоначальных значениях. Предполагается, что 
свободнорадикальные формы кислорода обеспечивают динамическую модуляцию проводимости 
элетрононического контакта и могут быть активными участниками межклеточных взаимодействий в 
нормальных физиологических условиях. Работа выполнена при поддержке БРФФИ (проект Б08Р–
075).  

Ключевые слова: активные формы кислорода; электрический синапс; идентифицированные 
нейроны, моллюск 

ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОЗКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ХВОРИХ З 

ПРОЛАПСОМ МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНУ 

Слюсаренко І.Т., Реміняк І.В., Харіна К.В., Перцева Т.Г., Лапшина Л.А. 

ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» 
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Літературні дані свідчать, що пролапс мітрального клапану (ПМК) є чинником роз-витку 
церебральної патології, особливо у осіб молодого віку, що обумовлює актуальність даної проблеми. 
Метою дослідження стало вивчення структурно-функціональних змін біоелектрич-ної активності 
головного мозку у хворих на ПМК за допомогою електроенцефалографії (ЕЕГ). Обстеження 
проводилися на енцефалографі "Оріон" за стандартною методикою із застосуванням функціональних 
навантажень. Застосовувалась класифікація Є.А.Жирмунської, В.С.Лосєва. Було обстежено 56 хворих 
з вегето-судинною дистонією (ВСД) та ознаками ПМК, віком 20 - 42 років, з них чоловіків – 24 
(42,9%), жінок – 32 (57,1%). Пацієнти були розділені на 4 групи: 1. ВСД з перманентними розладами 
– 14 (25%); 2. ВСД із панічними атаками – 24 (42,9%); 3. ВСД з синкопальними станами – 7 (12,5%); 
4. хворі на мігрень – 11 (19,6%). Нормальні ЕЕГ зустрічаються в 70% спостережень хворих I групи і у 
58,1% хворих II групи. Легкий ступінь порушень верифікується, відповідно, в 30% хворих I групи і 
38,1% хворих II групи; помірний - у 16% хворих III групи, і 21,5% хворих IV групи; і зна-чний - в 
14% хворих IV групи. Також виявляються певні розбіжності за складом типів ЕЕГ. Так, I тип ЕЕГ 
рівною мірою домінує в I і II групи хворих (45,7% й 48,6% відповід-но), а в III і IV групах хворих 
становить лише близько 6%. За складом ЕЕГ-характеристик III і IV групи хворих істотних 
розбіжностей не виявлено. Важливим свідченням характеру мозкових процесів, що протікають у 
хворих із ве-гетативною дисфункцією та ПМК, були результати ЕЕГ реакцій у пробі з 
гіпервентиляці-єю. Лише в третині візуальних спостережень не було виявлено перебудови ЕЕГ. В 
52% випадків гіпервентиляція приводила до істотного підвищення амплітуди окремих коли-вань із 
посиленням тенденції до їхньої синхронізації. В 12% випадків спостерігалася поява пароксизмальних 
хвиль, що могло поєднуватися з посиленням процесів синхронізації ЕЕГ (переважно IV група). 
Аналіз цілісної картини взаємозв'язків клінічних і ЕЕГ симптомів, що відображу-ють структуру 
захворювання, свідчить про те, що, поряд з основними механізмами пато-логічного процесу, ПМК є 
чинником дезадаптаційних перебудов у хворих на церебровас-кулярну патологію, зокрема вегето-
судинну дистонію.  

Ключові слова: пролапс мітрального клапану, електроенцефалографія 

ВПЛИВ ОЛФАКТИВНОЇ СТИМУЛЯЦІЇ НА АКТИВАЦІЮ ЗОРОВОЇ КОРИ 

ЛЮДИНИ ПРИ ПЕРЕГЛЯДІ ЕМОЦІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЗОБРАЖЕНЬ 

Собіщанський С. О., Чернінський А. О. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
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Метою даної роботи було встановити, чи впливає нюхова стимуляція людини на параметри 
зорових викликаних потенціалів (ЗВП). Використовували емоційно нейтральні та негативні стимули з 
системи IAPS. Проводили дві серії експериментів - без застосування олфактивної стимуляції 
(контроль) та з одорацією експериментального приміщення одорантом з неприємним запахом - 
ізовалеріановою кислотою (ІВК). Час експозиції зорових стимулів становив 1000 мс. Завданням 
обстежуваних було слідкувати за зображеннями, не категоризуючи їх. ЗВП накопичували окремо при 
пред’явленні нейтральних та емоційних зображень, отримані криві усереднювали по групі 
обстежуваних (grand averege). Оцінювали сигнали потиличних відведень. Отримані ЗВП складалися з 
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трьох основних коливань (P1-N1-P2). Латентності компонентів ВП оцінювали від початку експозиції 
подразників. У контрольному експерименті різниця між відкликами на емоційні і неемоційні стимули 
починала проявлятися у часовій области від 200 до 240. Ця різниця ставала максимальною (8-9 мкВ) 
у часовій області 370-380 мс і повністю зникала після 800 мс. Це є наслідком розвитку пізнього 
позитивного коливання, пов’язаного з емоційною активацією. На відміну від цього, на фоні дії ІВК 
спостерігалася помітна різниця у середньолатентній часовій області 180-190 мс. Різниця амплітуд ВП 
при пред’явленні емоційних і неемоційних хображень складала 2-2.5 мкВ. Пізньолатентна різниця 
починала розвиватися через 250 мс, а максимума (5-5.5 мкВ) досягала через 340-350 мс. Це є 
наслідком того, що за умов дії ІВК негативне коливання ВП у області 150-170 мс є більш негативним 
і триває довше при пред’явленні емоційних стимулів. Отже, олфактивна стимуляція змінює характер 
мозкової обробки зорової інформації, що має прояв у порівняно ранніх за часом розвитку 
компонентах зорових викликаних потенціалів. 

Ключові слова: ВП, зоровий аналізатор, нюховий аналізатор, емоції, ізовалеріанова кислота 

ЗАЛЕЖНІСТЬ ЗМІН ВМІСТУ ЕНДОТЕЛІНУ-1 У СИРОВАТЦІ КРОВІ І СЛИЗОВІЙ 

ОБОЛОНЦІ ШЛУНКА ВІД СТРЕСОСТІЙКОСТІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ГОСТРОГО 

СТРЕСУ 

Тарасенко Л.М., Омельченко О.Є. 

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» 

(м. Полтава) 
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Патогенез стресорних виразок слизової оболонки шлунка (СОШ) неможливо розглядати без 
урахування зв’язку метаболічної функції ендотелію мікроциркуляторного русла з типом 
стресостійкості організму . Мета даної роботи – дослідити вміст ендотеліну-1 (ЕТ-1) у СОШ та 
сироватці крові щурів різних типів реагування за умов гострого стресу. Індивідуальну стресостійкість 
щурів визначали у нейроетологічному тесті „відкрите поле” та за вмістом кортикостерону в сироватці 
крові. Вміст ЕТ-1 визначали методом ІФА, пероксиду водню – за методом Graf. Встановлено, що 
гострий стрес підвищує вміст ЕТ-1 в сироватці крові залежно від типу стресостійкості тварин: у 
щурів стресонестійкого типу цей показник був у 4,5 рази, а у тварин стресостійкого типу – у 2,3 рази 
вищим порівняно з відповідним контролем. Аналогічна закономірність спостерігалась відносно 
вмісту ЕТ-1 у СОШ. Про відповідальну роль ЕТ-1 у механізмі розвитку ішемії СОШ за умов гострого 
стресу свідчать морфометричні показники мікроциркуляторного русла підслизової та слизової 
оболонок шлунка. Метаболічною основою підвищення продукції ЕТ-1 є накопичення в плазмі крові 
продуктів вільнорадикального окиснення, про що свідчить прямий кореляційний зв’язок між рівнем 
ЕТ-1 в СОШ та вмістом пероксиду водню в крові (r=1,0; р<0,04). Пероксид водню володіє сильною 
цитолітичною дією, яка спрямована, перш за все, на ендотеліальні клітини судинного русла, що 
обумовлює розвиток ендотеліальної дисфункції. Стресостійкість організму визначають особливості 
нейромедіаторного балансу центральних нервових структур, відповідальних за формування 
індивідуально-типологічних характеристик тварин у нейро-етологічному тесті „відкрите поле”, що 
визначають індивідуально-типологічні риси поведінки. Нами доведено, що ініційована гострим 
стресом ішемія та розвиток виразок СОШ тісно пов’язані зі стресостійкістю організму. Порушення 
тканинного кровотоку та частота і тяжкість ульцерацій за умов гострого стресу були більш виражені 
у щурів стресонестійкого типу порівняно зі стресостійким. Таким чином, системні механізми 
нервової регуляції обумовлюють тяжкість стресорних ушкоджень СОШ, які більш виражені у 
стресонестійких тварин порівняно зі стресостійкими.  

Ключові слова: Гострий стрес, стресостійкість, ендотелін-1, слизова оболонка шлунка, ішемія, 
ульцерогенез 

ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СИМПАТИЧНИХ НЕЙРОНІВ 

ПЕРВИННОЇ КУЛЬТУРИ ВЕРХНЬОГО ШИЙНОГО ГАНГЛІЯ ЩУРА 
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Отримано життєздатну культуру симпатичних нейронів верхнього шийного ганглія 
неонатальних щурів. Електрофізіологічні дослідження методом петч клемп в конфігурації “ціла 
клітина” показали, що клітини були електрозбудливими, генерували потенціали дії у відповідь на 
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внутрішньоклітинну стимуляцію. В деяких нейронах була зареєстрована спонтанна електрична 
активність та викликані постсинаптичні струми, які пригнічувалися дією бензогексонія. 

Ключові слова: нейрони верхнього шийного ганглія, нікотинові ацетилхолінові рецептори, 
культура нейронів  

РОЛЬ ОПИОИДНОЙ СИСТЕМЫ В МЕХАНИЗМАХ ДЕЙСТВИЯ СЛАБОГО 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЭКРАНИРОВАНИЯ НА НОЦИЦЕПЦИЮ 

Темурьянц Н.А., Костюк А.С. 

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
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В экспериментах на моллюсках Helix albescens изучена динамика латентного периода (ЛП) и 
порога (П) реакции избегания (РИ) термического стимула в условиях слабого электромагнитного 
экранирования (ЭМЭ). ЭМЭ достигалось помещением животных в камеру, в которой для чаcтот от 
10–4 до 30 Гц коэффициент экpаниpования (КЭ) магнитных полей составил 3-4, на пpомышленной 
чаcтоте 50 Гц и кpатныx гаpмоникаx 150 и 250 Гц – около 3. На более выcокиx чаcтотаx имеет меcто 
лишь тенденция к их оcлаблению. КЭ поcтоянной компоненты магнитного поля cоcтавил по 
веpтикальной cоcтавляющей – 4,4 pаза, по гоpизонтальной – 20 pаз. Обнаружено, что пребывание 
животных в условиях ЭМЭ сопровождалось трехфазными изменениями ноцицепции. В течение 3-9 
суток эксперимента отмечено увеличение чувствительности моллюсков к термическому стимулу, о 
чем свидетельствует уменьшение ЛП РИ на 15,79% (р<0,001) (I фаза – стадия гипераналгезии). 
Последующие сроки наблюдения характеризовались возрастанием показателей ноцицепции на 13% 
(р<0,001), которые достигали максимального значения на 14-16 сутки эксперимента, т.е. в эти сроки 
развивался антиноцицептивный эффект (II фаза). В III стадии ЛП и П РИ постепенно снижались, 
достигая исходного уровня данных (III фаза). Введение налоксона (Н) моллюскам, подвергнутым 
ЭМЭ, также изменяло П и ЛП РИ. Со 2 по 6 сутки эксперимента Н снижал ЛП РИ (на 5 сутки 
наблюдений на 34,4% (р<0,001)). Развивающаяся в этот период гипераналгезия может быть связана 
со снижением активности опиоидов. На 11-12 сутки Н полностью ликвидировал изменения 
ноцицепции, обусловленной ЭМЭ, т.е. в эти сроки изменения ноцицепции полностью 
опиоидобусловлены, а на 13-21 сутки гипоаналгетический эффект ЭМЭ снижался Н, что 
свидетельствует о развитии толерантности опиоидной системы. Следовательно, в эти сроки 
гипоаналгетический эффект лишь частично опиоидобусловлен. Таким образом, опиоидная система 
участвует в изменении ноцицепции при ЭМЭ, но на разных этапах его действия активность этой 
системы неодинакова.  

Ключевые слова: Электромагнитное экранирование, ноцицепция, опиоидная система, 
моллюски 

ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПУЛЫ ЦИТОКИНОВ В ДИНИМИКЕ 

РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АУТОИММУННОГО 

ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТА У КРЫС РАЗНОГО ПОЛА  

Титкова А.М., Утевская С.В. 

ГО "Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины", г.Харьков 
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Цель исследования – изучить характер распределения активности цитокинов: IL-1β, IL-10, 
TNFα в периферической крови и экстрактах спинного мозга самцов и самок крыс в дебюте и течении 
экспериментального аутоиммунного энцефаломиелита (ЭАЭ). Работа выполнена на 47 белых крысах 
3-месячного возраста: 24 самцах и 23 самках. Модель ЭАЭ создавали путем иммунизации животных 
аллогенными энценфалитогенными тканями головного и спинного мозга в виде гомогената с полным 
адъювантом Фрейнда, который вводили подкожно в подушечки задних лапок и дорзально в области 
лопаток. На 17-21 день после иммунизации при развитии признаков заболевания в сыворотке крови и 
экстрактах спинного мозга крыс определяли содержание холестерина (ферментативно), IL-1β, IL-10, 
TNFα, а также кортизола – иммуноферментными методами. Контрольную группу составили 
животные, которым подкожно вводили физиологический раствор. На начальном этапе формирования 
аутоиммунного процесса для самцов крыс было характерно повышение уровня холестерина и 
снижение – кортизола в периферической крови, а также угнетение продукции цитокинов IL-1β и IL-
10. У самок в дебюте ЭАЭ отмечено снижение содержания кортизола и IL-10 в крови. Дальнейшее 
развитие заболевания приводило к повышению концентрации холестерина в экстрактах спинного 
мозга, а также уровня TNFα в периферической крови. Полученные нами ранее данные [Титкова, 
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Гейко, Утевская, 2010] показали, что для самцов в большей степени, чем для самок, в дебюте ЭАЭ 
характерно ослабление фона половых гормонов. Возможно, это является одной из причин большей 
выраженности выявленных нарушений в группе самцов крыс с ЭАЭ на ранних этапах развития 
заболевания.  

Ключевые слова: экспериментальный аутоиммунный энцефаломиелит, IL-1 

ВЛАСТИВОСТІ КАТІОННИХ КАНАЛІВ ВЕЛИКОЇ ПРОВІДНОСТІ ЯДЕРНОЇ 
ОБОЛОНКИ НЕЙРОНІВ 

Федоренко О.А., Семенова О.В., Марченко С.М.  

Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України, Київ (Україна) 
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Генетичний апарат еукаріотичної клітини оточений ядерною оболонкою, яка не тільки 
відокремлює його від цитоплазми, але й містить високоспецифічні транспортні системи, які беруть 
безпосередню участь у регуляції активності генів. У своїх попередніх роботах, використовуючи петч-
клемп-відведення від ізольованих ядер нейронів, ми показали, що в мембранах ядерної оболонки 
знаходяться іонні канали з різними біофізичними властивостями. Особливу увагу привертають 
канали, які відповідають за вивільнення Са2+ з ядерної оболонки всередину ядра. Ми помітили, що в 
усіх мембранах де єксперуються інозитолтрифосфатні рецептори також знаходяться у великій 
кількості іонні канали з великою провідністю (близько 200 пСМ), cелективні до моновалентних та 
непроникні для бівалентних катіонів. Ці канали мають тривалий час відкритого стану (декілька 
секунд), при чому їх робота демонструє чітку потенціалзалежність. Вірогідність їх відкритого стану 
(Ро) залежить від потенціалу всередині люмену ядерної оболонки: при позитивних потенціалах 
активність каналів є значно інтенсивнішою, ніж при негативних. Наші дослідження показали, що 
канали даного типу нечутливі до таких блокаторів К+ каналів, як тетраетиламоній (10 ммоль) та 4-
амінопіридин (2 ммоль). La3+ (10-100 мкмоль), АТФ (0.5-5 ммоль), Са2+ (0.05-50 мкмоль) та Mg2+ (1-5 
ммоль) не мали жодного ефекту на ці канали. Отже, за своїми властивостями канали великої 
провідності, які знаходяться у мембранах ядерної оболонки, не можуть бути віднесені до жодного 
відомого типу калієвих каналів, а крім того не маючи їх блокатора вони не можуть бути виділені та 
клоновані. Проте, дослідження каналів даного типу викликає великий інтерес, адже нами було 
показано, що катіонні канали великої провідності можуть впливати на тривалість вивільнення Са2+ з 
кальцієвого депо.  

Ключові слова: ядерна оболонка, іонні канали, кальцієве депо 

РОЛЬ ЗЕРКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МОЗГА В ФОРМИРОВАНИИ РЕЧИ РЕБЕНКА 

Фокина Ю.О., Белалов В.В., Павленко В.Б. 

Таврический национальный университет им.В.И. Вернадского 

fokina1985@mail.ru 

С открытием зеркальных нейронов мозга возникают новые гипотезы, основой которых 
является предположение о важнейшей роли зеркальной системы в эволюции речи у человека. 
Зеркальные нейроны – это нейроны, которые активируются как при выполнении человеком 
определенных действий, так и тогда, когда этот человек просто смотрит или представляет, как эти 
действия выполняет кто-то другой. Благодаря системе этих нейронов, мы имплицитно понимаем и 
предвосхищаем действия других людей. Однако исследований, показывающих связь работы 
зеркальных нейронов с развитием речи ребенка, не проводилось. Целью данной работы явился анализ 
ЭЭГ-коррелятов работы зеркальной системы мозга и их связь с уровнем развития речи ребенка. В 
исследованиях участвовало 20 детей в возрасте от 15 до 42 месяцев. Исследование включало в себя 
проведение языковых (рецептивная и экспрессивная) шкал теста Бейли (Bayley Scales of Infant and 
Toddler Development) и регистрацию ЭЭГ с помощью 16-ти канального электроэнцефалографа 
Эксперт-ТМ. ЭЭГ регистрировали при открытых и закрытых глазах, а также при выполнении теста 
на «активацию зеркальных нейронов»: на столе перед ребенком медленно одевали три кубика на 
шнурок. После просили ребенка также надеть кубики на шнурок. При этом одновременно записывали 
ЭЭГ и проводили видео-регистрацию. Мы считаем, что подобная методика может быть моделью для 
определения ЭЭГ-коррелятов работы зеркальных нейронов головного мозга. Сравнивали отрезки 
ЭЭГ, когда ребенок сам выполняет задание и когда он смотрит, как другой человек выполняет это же 
задание. Выявлено, что однонаправленные изменения наблюдались в диапазоне мю-ритма (9-13 Гц) 
во фронтальных, центральных и височных отведениях и были значительнее в левом полушарии. При 
этом, когда ребенок сам выполнял задание или когда смотрел, как кто-то другой выполняет это же 
задание, наблюдалась десинхронизация в диапазоне мю-ритма. Такие изменения в спектральных 
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характеристиках считали ЭЭГ-индикаторами работы зеркальных нейронов. Выявлено, что 
десинхронизация мю-ритма положительно связана с уровнем речевого развития ребенка. Таким 
образом, получены предварительные данные, о том, что работу зеркальной системы мозга можно 
идентифицировать по параметрам текущей ЭЭГ и что активность этой системы мозга связана с 
развитием речи.  

Ключевые слова: зеркальные нейроны, речь, ЭЭГ 

ІНДИВІДУАЛЬНА ЧУТЛИВІСТЬ БІЛИХ ЩУРІВ ДО ВИБІРКОВОЇ СТИМУЛЯЦІЇ 
НЕЙРОМЕДІАТОРНИХ СИСТЕМ 
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Однією з найактуальніших проблем сучасної нейрофармакології залишається питання 
індивідуальної чутливості до різних фармакологічних агентів, що змінюють активність 
нейрохімічних систем мозку. Метою представленого фрагмента комплексної роботи є встановлення 
залежностей між початковим рівнем депресивності у самців щурів і характером зміни даного 
показника в результаті вибіркової стимуляції активності деяких нейромедіаторних систем. 
Експеримент виконаний на 120 білих щурах-самцях масою 180±5 г. Рівень депресивності 
встановлювали за допомогою стандартної методики Порсолта, згідно вираженості маркерного 
показника – сумарного часу іммобілізації (ЧІм) при 6-хвилинному плаванні. Для стимуляції 
активності нейромедіаторних систем були використані внутрішньоочеревинні ін'єкції протягом 14 
днів наступних фармакологічних препаратів: L-триптофана в дозі 100 мг/кг; мапротіліна в дозі 20 
мг/кг; депреніла в дозі 3 мг/кг. Первинні експериментальні дані оброблялися за допомогою 
загальноприйнятих методів математичної статистики. Розділення досліджуваної популяції тварин на 
групи з різними індивідуально-типологічними особливостями проводилося згідно правилу Х±0,67δ. 
Для оцінки достовірності відмінностей між вихідними і експериментальними даними 
використовувався U-критерій Мана-Уїтні. Встановлено, що у щурів з початково високим рівнем 
депресивності фармакологічна стимуляція нейромедіаторних систем надала антидепресивний ефект: 
максимальне зниження сумарного ЧІм зафіксоване у тварин при стимулюванні норадренергічної 
системи мозку мапротіліном (на 93,7±7,58%, р<0,01); зміни даного показника в результаті 
застосування L-триптофана і депреніла склали в середньому 32-38% (р<0,05). Тварини з початково 
середнім рівнем депресивності виявилися чутливими тільки до стимуляції норадренергічної (ЧІм 
скоротилвся практично в 2 рази, р<0,01) і серотонінергичної (ЧІм знизився на 27,9±4,42%, р<0,05) 
систем мозку. Тварини з вихідним низьким рівнем депресивності до дії L-триптофана не виявили 
чутливості, тоді як стимуляція активності катехоламінергичних систем мозку цих щурів виявила 
протилежні ефекти – мапротілін понизив рівень депресивності на 59,7±5,71% (р<0,01), тоді як 
деперніл надав депресогенний ефект на дану підгрупу тварин (ЧІм зросло на 37,8±2,79%, р<0,05).  

Ключові слова: депресивність, моноаміни, серотонін, дофамін, норадреналін 

ВЛАСТИВОСТІ КАЛЬЦІЄВИХ ТРАНЗИЄНТІВ, ВИКЛИКАНИХ 

ВИСОКОПОРОГОВИМИ ТА НИЗЬКОПОРОГОВИМИ КАЛЬЦІЄВИМИ 

СТРУМАМИ, В МАЛИХ НЕЙРОНАХ ДКГ ЩУРІВ 
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Зміни цитозольної концентрації іонів кальцію ([Ca2+]i), так звані кальцієві транзиєнти, 
забезпечують передачу сигналів і регуляцію різноманітних клітинних процесів, в тому числі і 
збудливість нейронів. Малі нейрони дорсально-корінцевих гангліїв (ДКГ) належать до класу 
первинних сенсорних нейронів С-типу, що відповідають за передачу ноціцептивної (больової) 
інформації. Основним джерелом входу кальцію в малі нейрони ДКГ є кальцієві канали, зокрема 
високопорогові (HVA) та низькопорогові (LVA) потенціалкеровані кальцієві канали. 
Внутрішньоклітинні депо (ендоплазматичний ретикулум, мітохондрії), система буферних білків 
цитозолю відіграють активну модуляторну роль в цих нейронах, значно впливаючи на просторову і 
часову форму кальцієвого сигналу. Системи виведення кальцію (SERCA, Na+/Ca2+-обмінник) 
забезпечують термінацію кальцієвого сигналу та його транзиєнтний вигляд. Отже кальцієві 
транзиєнти є результатом складної динамічної взаємодії між кальцієвим каналами входу, 
внутрішньоклітинних депонуючих систем, систем виведення кальцію. Ця робота присвячена 
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вивченню особливостей транзиєнтів [Ca2+]i, викликаних HVA та LVA кальцієвими струмами. 
Препарат гостроізольованих нейронів ДКГ отримувався ферментативною, а потім механічною 
дисоціацією гангліїв L4-L6 щурів лінії Wistar віком 8-9 тижнів. Дослідження проводилося на малих 
нейронах ДКГ (з діаметром <30 мкм). Кальцієві струми викликалися та реєструвалися за допомогою 
методу «петч-клемп» в конфігурації «ціла клітина» в режимі фіксації потенціалу. Одночасно зі 
струмами в режимі реального часу реєструвався просторовий розподіл концентрації [Ca2+]i за 
допомогою методу флуоресцентної кальціметрії. Барвник Фура-2 (200 мкмоль/л) завантажувався 
через петч-піпетку. В роботі досліджувалися залежність амплітуд та кінетик відновлення транзиєнтів 
[Ca2+]i, від кількості заряду Ca2+, що входить за умов різної амплітуди та тривалості стимулу, для 
HVA та LVA кальцієвих каналів. Залучення кальцій-депонуючих систем оцінено через відношення 
амплітуди транзиєнту до кількості заряду. Отримані результати поглиблюють розуміння механізмів 
кальцієвої сигналізації за участю HVA та LVA кальцієвих каналів в ноцицептивних нейронах. 

Ключові слова: сенсорні нейрони, кальцієва сигналізація, флуоресцентна кальціметрія, петч-
клемп, буферна ємність 

ДИНАМІКА УТВОРЕННЯ ТА РОЗПАДУ КАЛЬЦІЄВИХ НАНОДОМЕНІВ ПІД ЧАС 

АКТИВАЦІЇ НИЗЬКОПОРОГОВИХ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ, ЩО 

ЄКСПРЕСУЮТЬСЯ НЕЙРОНАМИ ЛАТЕРОДОРЗАЛЬНОГО ЯДРА ТАЛАМУСУ 
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Йоні канали - це пристрої, активація яких може привести до появи просторових структур, так 
званих йоних доменів з розмірами в нм діапазоні. Вперше про це почали говорити після того, як були 
зроблені розрахунки профілю концентрації йонів Са2+, який утворюється під час роботи високо 
порогового (ВП) потенціал-керованного (ПК) Сa2+ каналу. За допомогою покрокового обчислення 
знайшли, що профіль, створений кальцієвими струмами з амплітудою 1,0 пА при наявністі Са2+ 
буферних систем, характеризується появою доменів з розміром близько 10 нм, в яких концентрація 
Са2+ близько 300 мкМ поблизу каналу і різко зменшується на відстанях більших ніж 100 нм. На 
відміну від ВП КК низько порогові (НП) КК значно менші за своєю провідністю. Крім того, їх 
популяція - гетерогенна і не для всіх підтипів є чітких данні про амплітуду струму за умов 2 мМ Са2+ 
ззовні, тому ні профіль, ні динаміка його утворення до сих пір не відомі. Ми знайшли, що НП КК, що 
еспресуються нейронами латеродорзального ядра таламусу щурів в перші 12 днів після народження, 
можуть демонструвати струм від 0,21 пА до 0,35 пА при 2 мМ Са2+. Для моделювання поодинокого 
НП КК ми взяли струм з амплітудою 0,2 пА та тривалістю 5 мс. Вважали що, зміна концентрації Са2+ 
в просторі відбувалась лише за рахунок дифузії, тобто в системі не враховували елементів, які 
зв’язували Са2+. Прийнявши коефіцієнт дифузії D = 220 мкм2/с, довжину вільного пробігу визначали 
за формулою ln=((4*D*n*dt)/pi)0.5. Розрахували, що при амплітуді 0,2 пА 1 йон Са2+ буде з’являтись 
кожні 1,6 мкс (dt), тому простір під каналом розбили на сукупність концентричних півсфер з 
центрами на каналі й радіусами рівними довжинам вільного пробігу за відповідну кількість dt. 
Прийняли, що кожний n-ий йон, рівномірно розподіляється по півсфері з радіусом ln. Покроковий 
розрахунок профілю концентрації Са2+ виявив, що під час роботи НП Са2+ каналу утворюється 
концентраційний Са2+ нанодомен з концентрацією близько 100 мкМ в першому домені з радіусом 21 
нм. Профіль концентрації формується за перші 240 мкс від початку роботи каналу і суттєво не 
змінюється до закриття каналу. Після припинення роботи каналу він руйнується менш ніж за 1 мс. 
Вже через 5 мс після закриття каналу концентрація Са2+ поблизу каналу стає близькою до 100 нМ.  

Ключові слова: Потоки Са2+, низько порогові кальцієві канали, Са нанодомен, нейрони 
таламусу 

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ И ЕЁ СОЛЕЙ 

Черетаев И.В., Хусаинов Д.Р., Коренюк И.И., Катюшина О.В., Гамма Т.В.,  

Колотилова О.И., Шульгин В.Ф. 

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
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Исследования на нейронах улитки Helix albescens с блокадой хлоридами кадмия и бария 
входящего тока кальция и выделения этого иона из внутриклеточного депо показали, что ионы 
кальция не участвуют ни в угнетающем действии салициловой кислоты, ни в активирующем – 
салицилатов кобальта и цинка. Выявлено, что аденозинтрифосфат (регулятор энергозависимых 
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метаболических процессов в нейронах, активатор P2-рецепторов мембранных каналов, субстрат для 
образования циклического аденозинмонофосфата) устраняет ингибирующий эффект салициловой 
кислоты. Наши результаты позволяют считать, что подавление салициловой кислотой синтеза 
аденозинтрифосфата лежит в основе угнетения нейронной активности. Активирующие эффекты 
салицилатов кобальта и цинка, наоборот, усиливаются аденозинтрифосфатом, что может быть 
проявлением синергизма влияния исследованных салицилатов и аденозинтрифосфата. Мы не 
исключаем, что эффекты этих солей в какой-то степени могут быть обусловлены и увеличением 
синтеза аденозинтрифосфата в нервной клетке. Выяснено, что салициловая кислота угнетает 
активность нейронов и вызывает длительную депрессию синаптической передачи, а её соли, 
наоборот, облегчают и потенциирует, соответственно. Мы полагаем, что облегчающие эффекты 
опосредованы циклическими аденозинмонофосфатом, а угнетающие – циклическим 
гуанозинмонофосфатом. В общем, наши результаты согласуются с тем фактом, что салициловая 
кислота способна угнетать синтез простагландинов, действие которых на различные процессы, в том 
числе и протекающие в нейронах, реализуется через контроль синтеза циклических нуклеотидов. 

Ключевые слова: салициловая кислота, ацетилсалицилат кобальта, ацетилсалицилат цинка, 
нейрон, аденозинмомофосфат 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЧЕРТ ТЕМПЕРАМЕНТА С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ  
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Изучали особенности взаимосвязей характеристик темперамента и мощности спектральных 
характеристик ЭЭГ в состоянии покоя при закрытых (ЗГ) и открытых (ОГ) глазах. Исследование 
проведено с участием 180 здоровых волонтеров мужского и женского пола в возрасте 19-24 лет. 
Темпераментальные характеристики исследовали с помощью опросников Кеттелла, Айзенка, 
Клонингера. Для выявления комплекса внутренней согласованности исследуемых психологических 
характеристик применяли факторный анализ. Были выделены факторы, названные нами 
«Тревожность» (фактор 1), «отстраненность, индивидуальность» (фактор 2) и 
«экстравертированность, зависимость от группы» (фактор 3). В фактор 1 вошли такие шкалы, как 
«слабость Я», «гипотимия», «Эго-напряженность», «нейротизм» и «избегание вреда». В фактор 2 
вошли шкалы «слабое сверх-Я», «аутия», «прямолинейность», «поиск новизны». Фактор 3 составили 
шкалы «аффектотимия», «экспрессивность», «пармия», «зависимость от группы», «экстраверсия», 
«зависимость от награды». При изучении взаимосвязей шкал, входящих в каждый из факторов, с 
мощностью ритмических составляющих ЭЭГ было выявлено следующее. Так, шкалы, входящие в 
фактор 1, отрицательно коррелировали с мощностью низкочастотных ритмов ЭЭГ в лобных и 
височных областях преимущественно правого полушария в ситуации регистрации как при ЗГ, так и 
при ОГ. Однако при пробе с ОГ вклад лобных зон становился более выраженным. Шкалы, входящие 
в фактор 2, с характеристиками ЭЭГ при ЗГ, имели отрицательную корреляцию с мощностью дельта-
ритма, и положительную – с бета1 и бета2-ритмами в лобных и височных областях обеих полушарий. 
Во время регистрации ЭЭГ при ОГ основные взаимосвязи наблюдались с высокочастотной 
активностью височных зон обеих полушарий. Шкалы, входящие в фактор 3, с характеристиками ЭЭГ 
при ЗГ, положительно коррелировали с мощностью низкочастотных ритмов в лобных и височных 
областях. С характеристиками ЭЭГ при ОГ наблюдалась та же картина, однако с появлением 
отрицательных корреляций с бета-ритмами в лобных, теменных и затылочных областях 
преимущественно правого полушария. Таким образом, характеристики темперамента, 
обуславливающие индивидуальные особенности, характеризуются специфическим профилем 
суммарной электрической активности головного мозга.  

Ключевые слова: электроэнцефалограмма, темперамент 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ НЕЙРОПРОТЕКТОРІВ В ГОСТРИЙ ПЕРІОД 

МОЗКОВОГО ІНСУЛЬТУ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОСІТЬОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ  

Черній Т.В., Натрус Л.В., Андронова І.А., Гур’янов В.Г., Натрус Ю.С. 

Донецький національний медичний університет ім. М.Горького  

Lnatrus@mail.ru 

При розробці і впровадженні в клінічну практику стратегії «первинної і вторинної 
нейропротекції» у хворих на гострий мозковий інсульт (МІ), важливо враховувати, яким чином 
введення того чи іншого нейротропного препарату впливає на функціональний стан ЦНС. Вважаємо 
доцільним встановити залежність змін ЕЕГ від безлічі додаткових вхідних факторів. Метою даного 
дослідження є проведення нейросітьового аналізу електричної активності мозку людини при 
мозковому інсульті різної етіології та створенні системи автоматичної класифікації 
електроенцефалограм при мозковому інсульті різного ступеня тяжкості. Як об'єкт класифікації були 
використані записи ЕЕГ одержані при обстеженні 82 хворих з різними видами мозкового інсульту. 
Були оброблені 169 записів ЕЕГ по 8 відведенням на тлі функціонального навантаження 
(фотостимуляції) або фармакологічної дії та після цих впливів. Всього було враховано 2704 
результати обстеження. Всі ЕЕГ-патерни, що були записані при різних видах інсульту, в результаті 
кластерізації ефективно поділяються на 4 різні групи в 680-мірному просторі ознак. Далі, на підставі 
проведеного аналізу побудована нейросітьова модель (нейронна мережа Кохонена), яка дозволяє 
автоматично класифікувати електроенцефалограми дезорганізованого типу. При статистичному 
аналізі 4-х груп типів реакцій ЦНС у пацієнтів, чиї вихідні ЕЕГ- параметри відносилися до 4-х 
кластерів, було виявлено, що у відповідь на введення препаратів Тіоцетам, Цераксон, Церебролізін і 
Нейромідін розходження були статистично достовірними і характер фармакологічної відповіді на 
введення залежав від вихідних електроенцефалографічних даних. Наприклад, реакції на 
фармакологічний вплив Тіоцетаму при вихідному стані біоелектричної активності головного мозку, 
що описувався конкретним комплексом параметрів, характерних для 1-го кластера, різко відрізнялися 
від всіх інших груп, тому що серед відповідей переважали «сприятливі» реакції, які відображали 
зниження рівня дезорганізації ЕЕГ-паттернів. Таким чином, на підставі нейросітьового кластерного 
аналізу кількісних параметрів ЕЕГ можна прогнозувати ефективність застосування нейротропних 
препаратів у пацієнтів з МІ. Аналіз типів реактивності ЦНС на введення нейротропних препаратів, 
дає можливість оцінити адекватність і ефективність проведеної терапії. 

Ключові слова: кластерний аналіз, нейротропні препарати, електроенцефалограма 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АНТИНОЦИЦЕПТИВНОГО ЭФФЕКТА 

НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЭМИ КВЧ 

Чуян Е.Н., Джелдубаева Е.Р. 

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 

delviza@mail.ru 

Исследование посвящено установлению основных закономерностей антиноцицептивного 
действия низкоинтенсивного электромагнитного излучения крайне высокой частоты (ЭМИ КВЧ) 
(длина волны 7,1 мм, плотность потока мощности 0,1 мВт/см2). Анализ полученных 
экспериментальных данных позволил заключить, что предварительное как однократное, так и 
курсовое воздействие низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ обладает выраженным антиноцицептивным 
действием при болевых стрессах различной этиологии (тонической, висцеральной, острой 
термической и электростимуляционной боли), что свидетельствует в пользу определенной 
универсальности аналгетического действия ЭМИ КВЧ на организм. Антиноцицептивное действие 
ЭМИ КВЧ появляется в уменьшении продолжительности болевых реакций, увеличении порога 
болевой чувствительности, уровня выносливости боли и продолжительности неболевых 
поведенческих проявлений, восстановлении корреляционных и кластерных взаимосвязей между 
различными поведенческими проявлениями. Предварительное воздействие ЭМИ КВЧ оказывает 
коррегирующее влияние на изменение ритмических процессов болевой чувствительности крыс в 
высокочастотному, ультра- и инфрадианных диапазонах, что проявляется в сходстве амплитудно-
фазовых характеристик продолжительностей поведенческих проявлений с таковыми у животных, 
подвергнутых ложному болевому стрессу, что является одним из механизмов антиноцицептивного 
действия ЭМИ КВЧ. В механизмах аналгетического действия ЭМИ КВЧ излучения значительную 
роль играют опиоидные пептиды, серотонин, мелатонин, дофамин- и норадренергические системы 
организма. В зависимости от времени (фазы) протекания болевой реакции механизмы 
аналгетического эффекта КВЧ-воздействия обеспечиваются различными эндогенными системами: в 
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ранней фазе болевого стресса ведущую роль играют эндогенные опиоидные пептиды, мелатонин и 
норадренергическая система, а во второй фазе – серотонин. 

Ключевые слова: антиноцицептивное действие, низкоинтенсивное электромагнитное 
излучение крайне высокой частоты, боль 

ОСОБЛИВОСТІ ІНДУКЦІЇ ДОВГОТРИВАЛОЇ ДЕПРЕСІЇ СИНАПТИЧНОЇ 
ПЕРЕДАЧІ В КО-КУЛЬТУРІ НЕЙРОНІВ СПІНАЛЬНИХ ГАНГЛІЇВ  

ТА ДОРСАЛЬНИХ РОГІВ СПИННОГО МОЗКУ ЩУРІВ 

Шипшина М. С., Федулова С. А., Веселовський М. С. 
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В ко-культурі нейронів спінальних гангліїв (СГ) та нейронів дорсальних рогів (ДР) спинного 
мозку новонароджених щурів досліджували властивості індукції довготривалої депресії (ДТД) 
нейропередачі в первинних аферентних синапсах на нейронах ДР, викликаної низькочастотною 
(5 Гц) стимуляцією (НЧС) нейронів СГ. Використовуючи парну whole-cell patch clamp реєстрацію 
іонних струмів одночасно на пре- та постсинаптичній клітинах, аналізували збуджувальні та 
гальмівні постсинаптичні струми (вЗПСС та вГПСС відповідно) в нейронах ДР, викликані 
внутрішньоклітинною стимуляцією нейронів СГ. Моносинаптичні АМПА-рецептор активовані 
вЗПСС не виявляли чутливі до блокаторів НМДА та каїнатних рецепторів (DL-AP5 20 мкM та SYM 
2081 10 мкM відповідно) і повністю блокувалися аплікацією DNQX 10 мкM. Моносинаптичні 
гліцинергічні вГПСС блокувалися аплікацією стрихніну (1 мкМ) та були нечутливі до бікукуліну (10 
мкМ) і блокаторів глутаматергічної нейропередачі (DL-AP5 20 мкM та DNQX 20 мкМ). НЧС нейронів 
СГ протягом 360 с не впливала на амплітуду гліцин-індукованих вГПСС нейронів ДР. Але така сама 
стимуляція СГ нейронів викликала зниження амплітуд АМПА-активованих вЗПСС в нейронах ДР на 
41,6 ± 2,5 % від контролю, що тривало не менш ніж 20 хвилин після стимуляції. ДТД 
глутаматергічної трансмісії спостерігалася при підтримуваного потенціалу -70 мВ на ДР нейронах та 
не змінювалася при аплікації бікукуліну (10 мкМ) та стрихніну (1 мкМ). Було визначено, що 
величина ДТД залежить від тривалості НЧС первинних аферентних нейронів: послідовна стимуляція 
СГ нейронів протягом 120, 160, 200, 240 с викликала зниження амплітуди вЗПСС в ДР нейронах на 
85,6 ± 3,9 %, 62,7 ± 4,3 %, 51,8 ± 3,5 %, 41,6 ± 2,5 % від контролю відповідно. Наші дані свідчать про 
можливість індукції use-dependant гомосинаптичної ДТД глутаматергічної передачі на рівні пари 
синаптично зв’язаних СГ та ДР нейронів в ко-культурі. Така НЧС-індукована ДТД глутаматергічної 
синаптичної передачі, що переважно опосередкована активацією АМПА-рецепторів, залежить від 
тривалості активації пресинаптичного СГ нейрона і не потребує деполяризації постсинаптичного 
нейрона ДР. 

Ключові слова: синаптична передача, довготривала депресія, СГ, ДР, ко-культура, глутамат, 
гліцин 

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕРЕЗОК ДОРСАЛЬНЫХ КОРЕШКОВ НА ПОПЕРЕЧНОЕ  

И ПРОДОЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ  

СПИННОГО МОЗГА 

Шугуров О.О. 

Днепропетровский национальный университет 

shugu@yandex.ru 

При травмах позвоночника происходят разрывы не только спинного мозга (СМ), но и 
дорсальных корешков (ДК). Однако взаимосвязь поперечного и продольного распределения 
вызванных потенциалов (ВП) СМ в норме и при разрывах ДК изучена не была, что и послужило 
задачей данной работы. Опыты проводили на наркотизированных (гексенал, 40 – 50 мг/кг веса) 
подавали на кошках. Стимулы (0,3 мс, сила – 3 порога для волокон Aβ смешанный нерв n.tibialis 
(TIB) или кожный n.cutaneus surae plantaris (SUR). Референтный электрод вкалывали в кость таза, 
активный сдвигали вдоль СМ с шагом 1 мм от S1 к L3 сегменту, или по периметру (в районе 
максимальной амплитуды первого негативного (N1) волны ВП) с шагом 0,5 мм с ипсилатеральной 
(ИЛ) – в контралатеральную (КЛ) относительно стимуляции сторону. Регистрировали ВП СМ в 
норме и при перерезках ДК различных сегментов. В норме для TIB график амплитуды ВП СМ имеет 
форму нормального распределения с асимметричными ветвями и преимущественной ориентацией в 
краниальную сторону. После перерезки ДК L6 отмечено уменьшение (в 2,2 раза) N1-волны в точке 
его максимума и небольшое (15 – 20 %) – для Р-волны. Наблюдалось резкое увеличение асимметрии 
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распределения для N1 и незначительное – для Р. Добавочная перерезка ДК L5 вела для N1 к 
появлению локального максимума (с амплитудой 30 % от нормы) на уровене L4 –сегмента СМ. 
Новый максимум для Р оставался в старом диапазоне продольного распределения, но со снижением 
её величины на 5 – 10 %. Перерезка ДК L4 приводила к практически полному угнетению N1 и 
резкому (до 80 %) угнетению Р-волны. При стимуляции SUR ВП СМ полностью исчезал уже при 
перерезке ДК L5. В норме точка максимума для N1 сдвинута на 0,5 – 1 мм в ИЛ сторону, но при 
перерезке ДК L6 происходит её сдвиг на 1 – 1,5 мм в КЛ сторону СМ. Максимальная амплитуда N1 
(1200 – 1300 мкВ) для TIB уменьшается в 2 – 2,3 раза и достигает 600±15 мкВ. Перерезка ДК L5 
приводит к уменьшению (на 70 – 75 %) N1 и смещению точки максимума ВП на 2 – 2,5 мм в КЛ 
сторону. Сходная тенденция смещения максимума отмечена для Р-волны (угнетение ее величины при 
перерезках составляет 20– 25 и 30 – 35 %). Перерезка ДК L4 приводит к полному подавлению ВП в 
поперечном распределении. Вывод - нарушения проведения импульсов в ДК может изменять 
амплитудные распределения ВП СМ. 

Ключевые слова: спинной мозг потенциалы распределение дорсальные корешки  

КАЛИЕВЫЕ ТОКИ В КЛЕТКАХ ФЕОХРОМАЦИТОМЫ КРЫСЫ PC12  

В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ 

Яворский В.А., Богданова Н.А., Погорелая Н.Х., Магура И.С., Лукъянец Е.А. 

Институт физиологии им. А.А. Богомольца НАН Украины, Киев, Украина 

jva@biph.kiev.ua 

Клетки линии PC12 (феохромацитомы) являются производными нейроэндокринных 
хромафинных клеток и обладают многими свойствами как секреторных так и нервных клеток. 
Подобно нервным клеткам, клетки РС12 проявляют значительную чувствительность к снижению 
парциального уровня кислорода – гипоксии. Они реагируют на гипоксию путем увеличения секреции 
допамина. В наших экспериментах мы исследовали чувствительность калиевых каналов клеток РС12 
к гипоксии. Для этой цели мы использовали электрофизиологические методы измерения 
трансмембранного тока – метод фиксации потенциала в конфигурации «целая клетка». Для создания 
гипоксических условий использовался гипосульфит натрия (ГН). Наши исследования показали, что 
ГН от 1 до 10 мМ, дозозависимо уменьшал калиевую проводимость мембраны PC12 клеток. 
Гипоксие-чувствительный калиевый ток в среднем составлял 55% от общей амплитуды калиевого 
тока, при приложении концентрации 10 мМ. Концентрационная зависимость амплитуды калиевого 
тока определялось уравнением Больцмана со значениеми концентрации половинного ингибирования 
2,7±0,2 мМ и коэффициентом наклона -0,9±0,2 мМ-1, потенциал-зависимость активации тока не 
изменялась. При этом, в половине регистраций наблюдалось быстрое увеличение тока и утечки при 
концентрациях превышающих 5 мМ. Меньшие концентрации ГН (1-2,5 мМ) в части клеток вызывали 
постоянный входящий ток амплитудой от 0,5 до 3 нА в условиях поддерживаемого потенциала -80 
мВ, который обратимо уменьшался при смене гипоксического раствора на контрольный. Химическая 
гипоксия в значительной мере уменьшала инактивацию калиевой проводимости, с увеличением 
неинактивируемого компонента калиевого тока от 40% в контрольном растворе до 80% в растворе с 
2,5 мМ ГН. Мы сделали предположение, что химическая гипоксия оказывает комплексное 
воздействие на калиевую проводимость мембраны. Она вызывает значительное уменьшение 
амплитуды калиевого тока в начале ее действия, с постепенным восстановлением калиевой 
проводимости путем блокирования инактивации калиевых каналов. Этот феномен может быть связан 
с предотвращением чрезмерной активности PC12 клеток вызванной хронической гипоксией. 

Ключевые слова: гипоксия, калиевая проводимость, феохромацитома, PC12. 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЭКРАНИРОВАНИЯ НА РЕГЕНЕРАЦИЮ  

И ИНФРАДИАННУЮ РИТМИКУ ПЛАНАРИЙ DUGESIA TIGRINA С РАЗЛИЧНОЙ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИЕЙ 

Ярмолюк Н.С., Темурьянц Н.А., Шехоткин А.В. 

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 

nat_yarm@mail.ru 

Изучены особенности регенераторных процессов у планарий с различной функциональной 
асимметрией в условиях слабого многодневного электромагнитного экранирования (ЭМЭ). Для 
определения функциональной асимметрии планарий применяли методику свободного выбора 
направления в Т-образном лабиринте. В качестве количественного показателя регенерации планарий 
использованы индекс регенерации (ИР) и скорость движения (СД). Исследовали динамику 
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инфрадианной ритмики (ИнР) параметров регенерации. В качестве метода нахождения спектральных 
характеристик изучаемых показателей использовали преобразование Фурье. Анализ параметров 
регенерации интактных животных свидетельствует о более низкой интенсивности регенерации 
«левшей», т.к. у них регистрируются более низкие значения ИР и СД, чем у «правшей». В ИнР ИР 
интактных «правшей» были выявлены 4 периода: ≈2d,0; ≈2d,6; ≈4d,7; ≈9d,8, а у L-форм – ≈4d,9 и 
≈11d,6. Таким образом, спектры ИР у R- и L-форм резко различались. Количество выделенных 
ритмов в ИнР СД контрольных R и L планарий совпадало, однако значения их амплитуд были выше в 
группе «левшей», нежели в группе «правшей». Таким образом, нами обнаружена взаимосвязь 
параметров временной (ИнР параметров регенерации) и пространственной (функциональная 
асимметрия) организаций планарий. Слабое многодневное ЭМЭ приводит к стимуляции регенерации 
планарий, о чем свидетельствуют возрастания ИР и СД животных, пребывающих в экранирующей 
камере, относительно интактных групп. При этом стимулирующее действие ЭМЭ более выражено у 
L-форм. Кроме этого ЭМЭ изменяет и ритмику параметров регенерации планарий, что выражается в 
перестройке их спектров и амплитудно-фазных характеристик. Так, спектр ИнР ИР R-форм 
характеризовался наличием 3-х периодов, т.е.перестал выявляться 1 период. Для «левшей» отмечено 
наличие 2-х периодов, продолжительность которых несколько уменьшалась по сравнению с 
интактными животными. В спектрах СД у R- и L-форм, подвергавшихся влиянию ЭМЭ, количество 
выделенных ритмов совпадает, однако значения амплитуд в группе «правшей» превышают таковые в 
группе «левшей». Таким образом, ЭМЭ стимулирует параметры регенерации и изменяет их ИнР. 
Выраженность этих изменений у животных L-форм выше, чем у R-форм, что подтверждает 
взаимосвязь пространственной и временной организации животных. 

Ключевые слова: функциональная асимметрия, инфрадианная ритмика, планарии Dugesia 
tigrina, регенерация 
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