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Резюме. Проведено изучение уровня катехоламинов и ДОФА в мягких 
тканях головы 33 экспериментальных животных, которым опера-
тивным путем было нанесено раздражение левого верхнего шейного 
симпатического узла. После выведения животных из опыта исследована 
концентрация биогенных аминов в тканях верхней и нижней губы, а 
также языка кроликов. На стороне раздражения ВШСУ отмечено 
повышение уровня адреналина, норадреналина и дофамина, что со-
провождалось сосудистыми и нервными реакциями. 
Summary. Levels of catecholamines and DOPA in the soft tissues of head of 
33 experimental animals, who underwent surgical irritation of the left upper 
cervical ganglion (UCSG) was studied. After removal animals from the 
experiment, the concentration of biogenic amines in the tissues of the upper 
and lower lips and tongue of rabbits was investigated. On the side of irritation 
the increase in epinephrine, norepinephrine and dopamine levels was noted; 
this was accompanied by vascular and nervous reactions. 

У клініці завжди викликають зацікавленість 
вазомоторні та трофічні зміни в тканинах, що 
виникають під впливом симпатичної нервової 

системи. Відомо, що волокна шийного сим-
патичного нерва мають значний вплив на 
резистивні  судини нижньої щелепи, провокуючи 
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дискретні вазоконстрікторні відповіді на його  
подразнення [2,7,8]. Доведено, що пошкодження 
верхнього шийного симпатичного вузла (ВШСВ) 
супроводжується не тільки функціональною 
стійкою гіперемією, але навіть структурними 
змінами стінок дрібних судин, що призводить до 
їх звуження та суттєвих порушень у системі 
мікроциркуляторного русла. Можливе припу-
щення, що в механізмі розвитку низки пато-
логічних процесів у зубо-щелепному апараті 
присутня судинна ланка цього ланцюга, але за 
наявності порушень метаболізму калікреїн-кіні-
нової, холінергічної та катехоламінової системи. 
Запальні чи дистрофічні процеси ВШСВ (ган-
гліоніти) завжди супроводжуються трофічними 
та вегето-судинними розладами тканин голови в 
зоні його іннервації. Адже катехоламіни  ство-
рюють значний вплив на центральні процеси, що 
регулюють кровообіг. Ці біогенні аміни посилю-
ють симпатичну активність та судинний тонус. 
Разом з тим адренергічні реакції залежать від 
рівня гормонів та медіаторів, про що свідчить їх 
присутність у симпатичних гангліях та кінцевих 
приборах [1,4,6]. При низці патологічних станів 
(запалення, дистрофія) покривних тканин від-
бувається надмірне накопичення адреналіну та 
норадреналіну, що утруднює капілярний крово-
обіг [3,9,10]. Разом з тим роль порушення ба-
лансу катехоламінів у патогенезі вазомоторних 
та трофічних реакцій не зовсім зрозуміла, а щодо 
метаболізму адреналових біогенних амінів у тка-
нинах порожнини рота є лише окремі повідом-
лення. 

Тому метою дослідження стало експеримен-
тальне вивчення метаболізму катехоламінів м'я-
ких тканин у зоні іннервації ВШСВ для оцінки 
нервово-судинних розладів.  

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Досліди проведено на 33 кролях. При цьому у 

16 тварин викликали подразнення верхнього 
шийного симпатичного ганглія ліворуч за мето-
дом А.В. Ніколаєвої та Є.С. Розовської (1965), а 
у 17 тварин виконували хибну операцію на су-
динно-нервовому пучці ліворуч без подразнення 
симпатичних структур. Контрольною був проти-
лежний бік шиї.   

Хід оперативного втручання складався з двох 
етапів. На першому етапі під загальним зне-
боленням за допомогою внутрішньо-м'язового 
введення 10% розчину тіопенталу натрію із роз-
рахунку 50 мг/кг маси тіла поздовжнім розрізом 
розтинали шкіру шиї на рівні перснеподібного 
хряща. Лівий судинно-нервовий пучок разом із 
загальною сонною артерією, блукаючим та сим-
патичним нервом брали на лігатуру. Верхній 

шийний симпатичний ганглій здавлювали ана-
томічним пінцетом протягом 3 хвилин. На рану 
накладали 4 шви. 

На другому етапі, безпосередньо після втру-
чання, тварин оглядали на предмет встановлення 
можливих трофічних порушень у зоні зміненої 
іннервації відповідного боку ока, слизової обо-
лонки губи, щоки та язика. Окрім того, вивчали 
стан кровоносних судин бульбокон'юктиви обох 
очей кроля та температурні показники цих ді-
лянок. 

На тваринах контрольної групи оперативне 
втручання проводили теж на лівому боці шиї, але 
після розтину шкіри та вилучення судинно-
нервового пучка здавлювання шийного симпа-
тичного ганглія не виконували. 

Через 7 діб тварин дослідної та контрольної 
групи забивали з метою вивчення рівня кате-
холамінів і ДОФА в тканинах верхньої і нижньої 
губи та язика (слизову оболонку разом з під-
слизовим шаром). Концентрацію адреналіну, 
норадреналіну, дофаміну і ДОФА вивчали флю-
орометричним методом за О. М. Авакяном 
(1977). 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
Розподіл катехоламінів і ДОФА в тканинах 

обох губ і язика у тварин після подразнення 
ВШСВ та при хибній операції представлено в 
таблиці. 

Аналіз цифрових даних таблиці показує, що у 
кролів, яким проводили хибну операцію (конт-
роль), розподіл адреналіну в верхній та нижній 
губі і в язиці був достатньо однотипним та зна-
ходився в межах 0,209±0,037 –0,338±0,059 нмоль/г. 
Але концентрація норадреналіну в 1г тканини 
була суттєво підвищеною як у нижній губі, так і 
в язиці. Розподіл дофаміну в тканинах цієї групи 
тварин був нерівномірним: більш високий його 
рівень виявлено в тканинах язика, в той час як у 
губах він коливався в межах 0,227±0,0067 – 
0,297±0,033 нмоль/г. Більш високий рівень 
ДОФА теж знаходився в язиці, а не в губах. 
Суттєвим результатом дослідження стало те, що 
достовірної різниці в концентрації біогенних 
амінів у тканинах лівого чи правого боку шиї 
тварин, тобто наслідку оперативного втручання, 
не встановлено (0,1 < р < 0,05). 

Але в дослідній групі тварин, яким наносили 
подразнення ВШСВ зліва, на боці операції під-
вищилась концентрація адреналіну як у верхній, 
так і в нижній губі (P < 0,05). В язиці ці зміни 
рівня моноаміну не були достовірними. Рівень 
норадреналіну зріс на боці операції як у тка-
нинах верхньої губи, так і язика (P < 0,05). 
Концентрація дофаміну на пошкодженому боці 
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шиї достовірно підвищилась у тканинах обох губ 
(P < 0,05), але в язиці мала місце лише тенденція 
до збільшення. Достовірно змінився в бік під-

вищення рівень ДОФА  в  тканинах губ  і  язика  
(р < 0,02) на боці подразнення ВШСВ. 

 

Розподіл катехоламінів та ДОФА в тканинах губ і язика при подразненні  
лівого ВШСВ (дослід) та хибній операції (контроль) на тваринах в нмоль/г (M ± m) 

Дослідні   аміни 

адреналін норадреналін дофамін ДОФА Дослідні тканини 

зліва справа зліва справа зліва справа зліва справа 

контроль 0,209 ± 
0,037 

0,300 ± 
0,063 

1,376 ± 
0,335 

1,080 ± 
0,349 

0,266 ± 
0,036 

0,261 ± 
0,063 

1,596 ± 
0,250 

1,573 ± 
0,380 

Верхня 
губа 

дослід 0,374 ± 
0,061 

P < 0,05 

0,414 ± 
0,054 

P < 0,2 

2,869 ± 
0,015 

P < 0,05 

3,790 ± 
0,723 

P < 0,01 

0,489 ± 
0,085 

P < 0,05 

0,390 ± 
0,044 

P < 0,2 

2,912 ± 
0,444 

P < 0,02 

2,439 ± 
0,390 

P < 0,2 

контроль 0,272 ± 
0,038 

0,245 ± 
0,044 

2,000 ± 
0,309 

2,257 ± 
0,526 

0,227 ± 
0,067 

0,297 ± 
0,038 

1,021 ± 
0,176 

1,377 ± 
0,190 

Нижня 
губа  

дослід 0,580 ± 
0,108 

P < 0,02 

0,544 ± 
0,091 

P < 0,01 

1,923 ± 
0,383 

P < 0,5 

2,645 ± 
0,712 

P < 0,5 

0,395 ± 
0,029 

P < 0,05 

0,342 ± 
0,044 

P < 0,5 

2,416 ± 
0,344 

P < 0,01 

2,785 ± 
0,357 

P < 0,01 

контроль 0,330 ± 
0,062 

0,338 ± 
0,059 

2,549 ± 
0,490 

2,890 ± 
0,640 

0,342 ± 
0,028 

0,352 ± 
0,049 

1,860 ± 
0,192 

1,876 ± 
0,301 

Язик  

дослід 0,471 ± 
0,093 

P < 0,5 

0,387 ± 
0,067 

P < 0,5 

4,580 ± 
0,489 

P < 0,01 

4,642 ± 
0,812 

P < 0,2 

0,381 ± 
0,015 

P < 0,5 

0,329 ± 
0,052 

P < 0,5 

3,477 ± 
0,482 

P < 0,01 

3,761 ± 
0,650 

P < 0,02 

 
Відзначена лише тенденція до збільшення рів-

ня біогенних амінів у тканинах голови тварин на 
боці, протилежному подразненню ВШСВ. Таким 
чином, дослід на тваринах показав, що под-
разнення шийного симпатичного вузла при-
зводить до змін концентрації біогенних амінів у 
тканинах зони його іннервації, зумовлених 
адренергічними реакціями, що провокують су-
динні та трофічні зміни. 

Відповідно до проведеного експерименталь-
ного дослідження під впливом подразнення 
шийних вегетативних структур не виникають 
грубі макроскопічні зміни в м'яких тканинах у 
зоні його іннервації. Але підвищується кон-
центрація біогенних амінів адренергічного ряду, 
що не може не відтворитись на судинних, нер-
вових та метаболічних процесах. Як і належало 
очікувати, виникають спастичні судинні реакції 
капілярного русла, що утруднюють кровопос-
тачання в системі мікроциркуляторного русла. 
Слід зважати на те, що підвищенний рівень ка-
техоламінів, як результат подразнення шийного 
вегетативного ганглія на боці оперативного 
втручання, супроводжується рефлекторним під-
вищенням концентрації біогенних амінів і на 

протилежному боці. На нашу думку, це є участю 
шийного сегмента симпатичної нервової системи 
рефлекторного порядку як на іпсілатеральному, 
так і на контрлатеральному боці, що необхідно 
враховувати не тільки в дослідних, але й у 
клінічних умовах. 

ВИСНОВКИ 
1. Подразнення ВШСВ викликає відчутні нер-

вові, судинні та метаболічні реакції в тканинах 
зони його іннервації. 

2. У м'яких тканинах голови на боці под-
разнення ВШСВ відзначається достовірне збіль-
шення концентрації біогенних амінів, особливо в 
тканинах губ та язика. 

3. Встановлена тенденція до підвищення рівня 
катехоламінів у тканинах і на протилежному боці 
без подразнення ВШСВ, що можна розцінити як 
рефлекторну реакцію на рівні шийного сегмента 
симпатичної іннервації. 

4. Гіпертонус симпатичної іннервації за наяв-
ності чітких судинних та метаболічних змін не 
супроводжується суттєвими трофічними пору-
шеннями покривних тканин голови тварин. 
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