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ЗМІНИ АКТИВНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЛАНКИ 
СОМАТИЧНОЇ РЕФЛЕКТОРНОЇ ДУГИ ЗА УМОВ 

ГОСТРОГО ДЕФІЦИТУ ТЕСТОСТЕРОНУ 
 

Маража Ірина Олександрівна, 
аспірант кафедри фізіології ДЗ «ДМА» 

 
Родинський Олександр Георгійович, 

д.мед.н., професор, зав. кафедрою фізіології ДЗ «ДМА» 
 

Ткаченко Сергій Сергійович 
к.мед.н., викладач кафедри фізіології ДЗ «ДМА» 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»,  
м. Дніпро. 

 
Метою роботи було дослідження біоелектричної активності 

мотонейронного пулу спинного мозку за умов тривало існуючого дефіциту 
тестостерону шляхом аналізу моносинаптичних розрядів вентрального корінця 
(МР ВК). 

Дослідження було виконано на 22 самцях білого щура лінії Vistar, 
розділених на дві групи – контрольну (n=12) та піддослідну (n=10). 
Експериментальний стан було отримано шляхом хірургічної кастрації. Через 4 
місяці утримування у стандартних умовах віварію тварини обох груп 
залучались до гострого експерименту. Під загальною анестезією Тіопенталом 
натрію 50 мг/кг ваги тварини, виконувалась ламінектомія та дуротомія. 
Вентральні та іпсилатеральні дорсальні корінці сегменту L5 спинного мозку 
перетинались біля входу у міжхребцеві отвори, та розміщувались на біполярних 
реєструючих та подразнюючих електродах відповідно. Спиннний мозок 
перетинали на рівні Th12 - L1. Через 3 години починали реєстрацію викликаної 
біоелектричної активності мотонейронів. На дорсальний корінець наносили 
прямокутні імпульси силою від 1 до 2 порогів та тривалістю 0,3 мс. 
Модифікацію фаз рефрактерності досліджували методом нанесення парних 
стимулів (з міжстимульним інтервалом від 1 до 1000 мс). Вивчали такі 
параметри, як: поріг виникнення збудження, хронаксія, тривалість латентного 
періоду та загальна тривалість викликаного потенціалу дії, а також амплітуда 
відповіді. 

У тварин з орхектомією було встановлено збільшення порогової величини 
подразника на 35,29±8,7 % (p<0,01, n=10) по відношенню до показника 
контрольної групи тварин, прийнятого за 100 %. Хронаксія МР ВК у тварин з 
експериментальною гіпоандрогенемією зменшувалась на 6,2±2,66 % (p<0,05, 
n=10). Що до параметрів самої викликаної відповіді, то за умов 
експериментальної гіпоандрогенемії достовірних, але не великих змін зазнавав 
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лише латентний період: його значення у порівнянні з аналогічним  параметром 
контрольної групи тварин достовірно зростало на 4,59±0,88 % (р<0,01).  

При нанесенні парних подразнень з різними часовими інтервалами 
виявлено, що у контрольних тварин при міжстимульних інтервалах від 3 до 100 
мс спостерігалося пригнічення амплітуди відповіді на тестуючий стимул з 
максимумом при міжстимульному інтервалі 10 мс (12,31±1,73 % амплітуди 
відповіді на кондиціонуючий стимул) з наступним його поступовим 
відновленням. У тварин з експериментальної групи динамічна крива мала такий 
самий профіль, проте діапазон міжстимульних інтервалів, при якому 
спостерігалось пригнічення амплітуди другого ПД, було зміщено вздовж осі 
часу: процес розпочинався при інтервалі 3 мс та сягав максимуму при 20 мс 
(10,79±1,09 % порівняно з амплітудою першого ПД). Крім того, пригнічення на 
проміжку від 3 до 7 мс мало менш виражений характер, а відновлення 
амплітуди відповіді на тестуючий стимул більш повільним. Так, при інтервалі 
між подразненнями 30 мс амплітуда другого ПД у тварин контрольної групи 
складала 35,83±2,56 % (n=10) від амплітуди першого, тоді як у кастрованих 
тварин цей показник досяг лише 15,91±1,29 % (n=10, р<0,001).  

Зниження збудливості мотонейронів, що проявлялося як підвищення порогу 
збудження та збільшення тривалості латентного періоду, може бути 
обумовлене порушенням нормального регенеративного процесу 
мотонейронного пулу [1] через нестачу андрогенів з їх нейропротекторними 
властивостями [2], що може призводити до морфологічних змін [3], а також  
посиленням явищ окисного стрессу [4]. Зменшення хронаксії відбувалось у 
відповідності з кривою залежності «сила-час». 

Зниження рівня цитоплазматичного кальцію у пресинаптичних закінченнях 
за умов нестачі андрогенів [5] збільшує тривалість латентного періоду 
вивільнення медіатору, а отже й інерційність синаптичної передачі. Це може 
бути однією з причин достовірного подовження латентного періоду 
викликаного МР ВК. 

Значне запізнення відновлення амплітуди відповіді на другий стимул у 
випадку подразнення нерва парними імпульсами за умов дефіциту андрогенів  
можна пояснити зниженням активності Na+/K+-АТФази,  і як наслідок, 
уповільненням відновлення нормального трансмембранного градієнту іонів 
після збудження мембрани [5,6,7].  

Ще однією причиною зниження амплітуди другого ПД може бути 
гомосинаптична депресія, пов`язана з виснаженням запасів нейромедіаторів у 
пресинаптичних терміналях та десенситизацією постсинаптичних мембран 
[8,9].  

Отже, у віддалених строках хірургічної гіпоандрогенемії спостерігаються 
значні зміни у функціонуванні центральної ланки сегментарної 
моносинаптичної рефлекторної дуги спинного мозку у вигляді зниження 
збудливості мотонейронного пулу та погіршення часових характеристик 
викликаних потенціалів дії, а саме: збільшення тривалості латентного періоду 
та зниження лабільності для низькочастотного подразнення. Останній факт 
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може обумовити деяке зниження тонусу м`язів кінцівок у випадку нестачі 
чоловічих стероїдів. 
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