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ВПЛИВ ТРАНСКРАНІАЛЬНОЇ СТИМУЛЯЦІЇ
ПОСТІЙНИМ СТРУМОМ МОЗОЧКА

ТА ДІАЗЕПАМУ НА СУДОМНУ
АКТИВНІСТЬ

Первак М. П., Приболовець К. О.,
Заровна Г. О.

Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

Метою дослідження було вивчення можливості
посилення протисудомної дії діазепаму на тлі за-
стосування електричних подразнень (ЕП) кори мо-
зочка у щурів з пентилентетразол (ПТЗ)-індукова-
ним кіндлінгом.

У щурів із синдромом кіндлінгу, індукованим
уведенням ПТЗ (30,0 мг/кг, в/очер, протягом
3 тиж.), латентний період судом, викликаних ПТЗ,
наставав після транскраніального подразнення
постійним струмом (ТППС; 600 мкА, 15,0 хв, ка-
тод на поверхні черепа), орієнтованого на кору
мозочка, і в середньому був на 34,3 % більшим, ніж
у контролі (р<0,05). Така стимуляція запобігала
виникненню генералізованих клоніко-тонічних
судом; тривалість іктальних розрядів у структурах
мозку зменшувалась у середньому на 38,5 %
(р<0,02). Латентний період гострих ПТЗ-виклика-
них (60,0 мг/кг) судом у щурів, до яких не застосо-
вували індукований кіндлінг, у разі ТППС мозоч-
ка був більшим у середньому на 29,3 % (р<0,05),
ніж у контролі. Подібне подразнення, орієнтова-
не на фронтальні відділи кори головного мозку,
запобігало розвитку генералізованих судом у по-
ловини кіндлінгових щурів (р<0,05). Аналогічний
вплив ТППС на тлі застосування діазепаму дозою,
яка не позначалася на досліджувані параметри су-
домного синдрому (0,1 мг/кг, в/очер), супроводжу-
вався подовженням латентного періоду кіндлінг-
викликаних судом на 45,6 % порівняно з контро-
лем (р<0,05), зменшенням тривалості іктальних
розрядів у 2,23 разу (р<0,01). На моделі гострих
судом за умов поєднаного застосування ТППС та
діазепаму латентний період зростав на 43,4 %
(р<0,05), а тяжкість судом зменшувалася на 27,3 %
(р<0,05) порівняно до показників в групі контро-
лю, що свідчить про потенціювання протисудом-
ного впливу досліджуваних чинників як на моделі
хронічних (кіндлінг), так і гострих судом.

ЕЛЕКТРОРЕТИНОГРАМА ЩУРІВ
ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ДІАБЕТІ
ТА НА ТЛІ ЗАСТОСУВАННЯ НІАЦИН-

ОКСІЕТИЛІДЕНДИФОСФОНАТОГЕРМАНАТУ
(МІГУ-4) ТА ПОДРАЗНЕННЯ СТРУКТУР

МОЗКУ

Сон Г. О., Трандафілова Г. M.

Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

Метою дослідження було вивчення особливос-
тей електроретинограми (ЕРГ) у щурів-самців лінії
Вістар із стрептозотоцин (СТЗ)-модельованим діа-
бетом, а також особливостей ЕРГ на тлі застосу-
вання ніацин-оксіетилідендифосфонатогерманату
(МІГУ-4) як самостійно, так і при  електричних
стимуляціях (ЕС) кори мозочка.

Застосовували МІГУ-4 в/очер дозою 25,0–
50,0 мг/кг, починаючи з 15-ї доби з моменту за-
стосування СТЗ і протягом наступних 2 міс. що-
доби одноразово, ЕС (100 Гц, 80–120 мА) здійсню-
вали двічі на добу у той же термін. Наприкінці
лікування реєстрували ЕРГ.

Встановлено, що латентний період b-хвилі у
щурів з діабетом збільшувався на 10,4 % при зни-
женні її амплітуди в 2,24 разу порівняно з інтактни-
ми щурами (р<0,05). Латентний період а-хвилі був
на 25,1 % більшим (р<0,05), а швидкість зміни її ам-
плітуди в 2,47 разу меншою (р<0,05). У групі щурів,
яким застосовували МІГУ-4 на тлі ЕС, амплітуда b-
хвилі перевищувала таку, яка реєструвалась у групі
щурів із застосуванням МІГУ-4, на 17,2 % (р<0,05),
а в групі із застосуванням тільки ЕС на 44,3 %
(р<0,05). Також у групі з поєднаним застосуванням
МІГУ-4 та ЕС швидкість зміни амплітуди а-хвилі пе-
ревищувала показник у щурів із застосуванням ЕС
на 56,7 % і на 36,2 % — у групі із використанням
МІГУ-4 (р<0,05). За цих умов досліджуваний показ-
ник був вищим від такого, який реєструвався у щурів
з діабетом без лікування, на 85,4 % (р<0,05). Подібні,
більш виражені коригувальні впливи МІГУ-4 та ЕС
спостерігались і щодо латентного періоду та амплі-
туди осциляторних потенціалів W2 і W3.

Таким чином, отримані результати показали,
що застосування МІГУ-4 у комбінації з ЕС мозоч-
ка викликає потенційований коригувальний вплив
щодо діабет-індукованих порушень ЕРГ.

СЕКЦІЯ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ЛЮДИНИ,
БІОФІЗИКИ ТА МЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ
Секция медицинской биологии, гигиены человека,
биофизики и медицинской аппаратуры
Section of Medical Biology, Human Health,
Biophysics and Medical Equipment


