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Актуальність теми. За умов моделі хронічної судомної активності її показниками є 

виражені зміни судомної чутливості, зниження порогу до дії судомних препаратів, а також 

тривале збереження стану підвищеної судомної готовності мозку [1-3]. Показано, що 

кіндлінгові судоми супроводжуються розвитком у тварин широкого діапазону порушень 

поведінки, проявом чого можуть бути епізоди післясудомної депресії [4], післянападової агресії 

[5] або деякі порушення моторної активності, когнітивних функцій, емоційного, стереотипного, 

захисного та ін. типів поведінки протягом інтеріктального періоду [6, 7]. Депресивні розлади є 

одними з найбільш частих коморбідних супутніх порушень поведінки в пацієнтів з епілепсією, 

залишаючись при цьому недіагностованими та нелікованими [8]. 

Показано, що розвиток довготривалого пентиленететразолового (ПТЗ) кіндлінгу (90-120 

введень конвульсанту), окрім виражених змін судомної активності [9], супроводжується також 

порушеннями певних типів поведінки, серед яких слід виділити моторну, дослідницьку, 

емоційну, плавальну, тощо [10]. Відзначені зміни поведінки характеризуються зниженням 

показників рухової активності  в тесті «відкрите поле», зменшення показників вираженості 

емоційної поведінки з розвитком депресивного стану , а також зростанням кількості пасивно-

адаптивних актів плавальної поведінки та затруднення здатності мозку тварин до переведення 

на активно-адаптивну плавальну поведінку [11]. 

За умов хронічного судомного синдрому, індукованого за допомогою 90-100 

електричних стимуляцій мигдалика, в щурів також відзначалися відповідні зміни емоційної 

поведінки з формуванням депресивного стану [12, 13]. Все визначене вище було підставою для 

проведення низки експериментальних досліджень динаміки зміни когнітивних функцій за умов 

довготривалого ПТЗ кіндлінгу, а також нейропатофізіологічних механізмів когнітивних 

дисфункцій.  

Відомо, що однією з причин розвитку неврогенної або реактивної депресії є емоційний 

стрес і, відповідно, комплекс процесів, пов'язаних з активацією гіпоталамо-гіпофізарно-

надниркової системи, збільшенням секреції глюкокортикоїдів, їх зв'язуванням із специфічними 

рецепторами мембран нервових клітин і реалізацією негайних ефектів, які змінюють 
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збудливість нейронів і ефективність синаптичної передачі, а також відстрочених ефектів, 

пов'язаних з нуклеарною дією глюкокортикоїдів на експресію генів і биосинтез певних білків, 

тобто, на процеси синаптогенезу нейронів та арборізацію їх аксонів [14]. Зараз найбільш 

дослідженою є «моноамінергічна теорія» патогенезу депресій, причому більшість дослідників 

вважають, що при різних депресіях можуть бути порушені переважно або адренергічні, або 

серотонінергічні механізми, або обидва нейромедіаторні механізми разом [15]. 

Мета роботи - вивчення нейромедіаторних механізмів довготривалого ПТЗ кіндлінгу 

шляхом з’ясування динаміки змін когнітивних функцій щурів за умов модуляції адренергічної 

та серотонінергічної нейромедіаторних систем (НС). 

Матеріал та методи дослідження. Досліди були проведені на щурах-самцях ліній Вістар 

за умов хронічного експерименту відповідно вимог вітчизняних та міжнародних рекомендацій 

стосовно використання лабораторних тварин у експериментальних дослідженнях, а також комісії 

з біоетики ОНМедУ. 

Для активації та пригнічення активності норадренергічної НС використовували 

людиомил (‘Novartis Pharma AG’,  Швейцарія; ЛД; в/очер; 20 мг/кг, протягом 14 діб) та -

метил-паратирозин (‘Sigma’, США; МПТ; в/очер; 80 мг/кг, протягом 3 діб) [16].  

Активацію та пригнічення активності серотонінергічної НС відтворювали після 

застосування L-триптофану (Гродненський завод медичних препаратів, Білорусь; L-T; в/очер; 

100 мг/кг, протягом 14 діб) [17] та парахлорфенілаланіну (‘Sigma’, США;ПХФА; в/очер; 300 

мг/кг, протягом 3 діб) [18]. 

Після модуляції функціонального стану адрен- та серотонінергічної систем відтворювали 

кіндлінг за загальноприйнятою методикою [10] шляхом в/очер щоденного уведення ПТЗ (30-35 

мг/кг). Здійснювали не більше 120 введень конвульсанту. Виділяли такі експериментальні 

групи: 1 – контроль (інтактні щури); 2 – кіндлінгові щури; 3 – ЛД + контроль; 4 - ЛД + кіндлінг; 

5 – МПТ + контроль; 6 – МПТ + кіндлінг 7 - L-T + контроль; 8 - L-T + кіндлінг; 9 – ПХФА+ 

контроль; 10 – ПХФА + кіндлінг. 

В кожній групі було по 10 щурів, контрольну групу складали 8 щурів. 

Когнітивні функції (процеси навчання, формування короткочасної та довгочасної 

пам’яті) вивчали в щурів із довготривалим кіндлінгом, застосовуючи 8-проміневий радіальний 

лабіринт (РЛ). 

В першій серії дослідів вивчали особливості формування умовного рефлекса (УР) в 

щурів. Для цього щури підлягали режиму харчової депривації, при якому їжа була доступна 

щоденно протягом 1 год. Масу тварин доводили до 85% початкової маси шляхом обмеження 

отримання їжі з вільним доступом до води. 8-проміневий радіальний лабіринт складається з 

вісьмикутової платформи (довжиною сторони 20 см), від якої відходять промені – доріжки 60 

см навдовжки та 8 см завширшки, які закінчуються закритими ділянками. Його розташовували 

на висоті 1 м від поверхні підлоги [19]. Тварину, яка підлягала харчовій депривації, містили на 

платформу вибора в центрі лабіринта і дозволяли досліджувати його протягом 15 хв, а потім 

застосовували денний раціон їжі. Наступного дня у годівницю містили 200-мг харчові шарики і 

повторювали дослід. Ми використовували різновид даної методики з розміщенням їжі лише в 1 

«рукаві» РЛ, промені якого були пронумеровані за годинної стрілкою з 1 по 8. 

Упродовж тренування щури привчалися, використовуючи зовнішні візуальні орієнтири, 

знаходити їжу в харчовій годівниці, розташованій в кінці одного з «рукавів». Реєстрували 

послідовність відвіданих променів, кількість намагань (заходов до променів) до того моменту, 

коли щур заходив до рукава-відгалуження, в годівниці якого знаходилися харчові шарики, а 



Vastyanov R. S., Prishchepa Ye. A. Нейромедіаторні механізми когнітивних порушень в щурів при довготривалому пентиленететразоловому 

кіндлінзі = Neurotransmitter mechanisms of rats cognitive impairments in prolonged pentylenetetrazol-induced kindling. Journal of Health 

Sciences. 2014;04(06):145-160. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. 
 

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1107. (17.12.2013). 
© The Author (s) 2014; 

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Radom University in Radom, Poland 

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original 

author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, 

non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. 

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution 

and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. 

Conflict of interest: None declared. Received: 05.04.2014. Revised 15.06.2014. Accepted: 25.06.2014. 

149 

також термін його знаходження там. Входження кожного щура до променя лабіринта вважали за 

такий, якщо всі чотири лапи тварини перетнули межу променя. При вистрибуванні щурів із 

лабіринту їх негайно повертали до тієї ж самої ділянки, в якій вони були розташовані перед цим. 

Упродовж одного дослідного дня тварині дозволяли здійснити 12 намагань знайти їжу в «рукаві» 

РЛ, після чого її виймали із приладу. Дослідження припиняли в разі, якщо щур робив шість 

поспіль вдалих спроб та знаходив їжу, або якщо щур упродовж 10 хв їжу не знаходив. 

Сеанси навчання розпочинали з момента введення конвульсанту. Щоденно проводили по 

2-3 сеанси навчання, з інтервалами поміж ними приблизно в 2 год. За 30 хв після останнього 

сеанса навчання щурам пропонували додаткову їжу. 

В другій серії дослідів вивчали збереження завчасно сформованого УР в тесті з 

використанням РЛ. Для цього використовували тренованих щурів із завчасно виробленою 

навичкою знаходження їжі в одному з рукавів лабіринту. 

В третій серії дослідів вивчали гальмування УР, який було сформовано в щурів завчасно. 

Для цього в жоден з променів РЛ не містили харчові шарики, тобто застосовували негативне 

підкріплення.  

Описані вище досліди проводили через 24 год після введення ПТЗ (в інтеріктальному 

періоді, в дослідних групах) або фізіологічного розчину (у відповідних групах контролю).  

Отримані дані обчислювали статистично із застосуванням одноваріантного теста 

АНОВА, який у випадку відповідності супроводжувався пост-хок тестом Ньюман-Кулза. P<0.05 

обирали як критерій вірогідності. 

Результати дослідження та їх обговорення.  

1. Формування умовного рефлекса (процес навчання). 

Щури контрольної групи при знаходженні у РЛ протягом перших сеансів навчання 

спромогалися знаходити харчову винагороду з першої спроби, безпомилково знаходячи харчові 

шарики в годувальниці лабіринту. Сформований УР зберігався протягом усього терміну досліду 

(Рис. 1-3). Через 30 діб з початку введення конвульсанту кількість спроб знайти іжу в 

кіндлінгових щурів, була в 7.3 рази більше, ніж в щурів контрольної групи (P<0.001, Рис. 1). В цей 

інтервал часу досліджувані показники в щурів із активацією норадренергічної та 

серотонінергічної НС (групи 4 та 8, відповідно) дорівнювали 5.7±0.4 та 9.7±0.9, що мало вірогідні 

розбіжності порівняно з такими в кіндлінгових щурів (P<0.01. Кількість спроб знайти іжу в 

годувальницях РЛ в щурів решти груп була спів ставною та не відрізнялася суттєво від таких 

показників в інтактних щурів (P>0.05).  

Аналогічні результати ми реєстрували на 60-у та 90-у добу досліду (Рис. 2, 3), коли в 

кіндлінгових щурів значно погіршувалася здатність до знаходження їжі в годувальницях ПЛ. Так, 

на 60-й добі досліду кіндлінговим щурам для цього були потрібні 13.7±1.3 намагання (Рис. 2), а на 

90-й добі - 15.1±1.5 намагань (Рис. 3), що було значно більше порівняно з відповідними 

показниками в контрольних спостереженнях (P<0.001). За таких умов на 60-й добі досліду 

досліджувані показники в щурів із активацією норадренергічної та серотонінергічної НС 

становили 6.6±0.6 та 11.1±1.2, відповідно, що в 4.1 рази та в 7 разів перевищували відповідні 

показники в інтактних щурів (P<0.01, Рис. 2). Після 90-введення ПТЗ ці показники дорівнювали 

8.1±0.7 та 13.6±1.2, відповідно, що було в 4 рази та в 7.2 рази більше порівняно з такими 

показниками в контрольних спостереженнях (P<0.01, Рис. 3). Досліджувані показники кількості 

намагань знайти їжу в РЛ в щурів решти груп не відрізнялися від контрольних (Рис. 2, 3).  

2. Збереження набутого умовного рефлекса (пам’ять). 

Інтактні щури протягом всього терміну спостереження зберігали здатність 

безпомилкового знаходження їжі в одному з рукавів РЛ. Кіндлінгові щури на 30-й добі досліду 



Vastyanov R. S., Prishchepa Ye. A. Нейромедіаторні механізми когнітивних порушень в щурів при довготривалому пентиленететразоловому 

кіндлінзі = Neurotransmitter mechanisms of rats cognitive impairments in prolonged pentylenetetrazol-induced kindling. Journal of Health 

Sciences. 2014;04(06):145-160. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. 
 

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1107. (17.12.2013). 
© The Author (s) 2014; 

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Radom University in Radom, Poland 

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original 

author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, 

non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. 

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution 

and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. 

Conflict of interest: None declared. Received: 05.04.2014. Revised 15.06.2014. Accepted: 25.06.2014. 

150 

спромоглися знайти їжу в середньому з 6 спроб, що суттєво перевищувало відповідні дані в 

контролі (P<0.01; таблиця 1). На 60-й добі досліду щури були здатні знаходити їжу в 

середньому з 11 спроб, що в 9.3 рази перевищувал відповідні показники в контрольній групі 

тварин, а також в було в 2 рази більше порівняно з таким показником в групі на 30 добі досліду 

(P<0.001 в обох випадках). Після 90-го введення конвульсанту величина досліджуваного 

показника дорівнювала 13.61.5, що в 12.4 рази та в 2.4 рази перевищувало відповідні 

контрольні показники та результати в цій групі щурів на 30 добі досліду (P<0.001 в обох 

випадках). 

Кількість спроб заходженния до рукава лабіринту до момента вдалої локалізації їжі в 

щурів з активацією норадренергічної та серотонінергічної НС становила в середньому від 2 до 6 

та від 4 до 10 протягом 90 діб досліду, що мало суттєві розбіжності при порівнянні з 

відповідними даними в інтактних щурів, а також від таких результатів в щурів відповідних груп 

на 30-й добі досліду (P<0.001). Досліджувані показники в решті груп щурів, не відрізнялися від 

аналогічних при контрольних спостереженнях (P>0.05, табл. 1). 

3. Гальмування умовного рефлекса (пам’ять). 

Щури контрольної групи при відсутності харчових шариків у рукавах лабіринту 

підсилювали свою дослідницьку активність, намагаючись знайти їжу, що спричиняло поступове 

зростання кількості входів до променів лабіринту з 1 до 7 протягом досліду (таблиця 2). Кількість 

заходів до рукавів лабіринту кіндлінгових щурів також зростала протягом досліду з 5 в 

середньому до 17, що виявляло суттєві розбіжності порівняно з відповідними показниками в 

контрольних спостереженнях та на 30-й добі досліду (P<0.001). Кількість заходів до рукавів 

лабіринту кіндлінгових щурів в умовах активації адренергічної НС дорівнювала в середньому від 

2 до 9 протягом усього терміну спостереження, що було значно більше відповідних контрольних 

показників (P<0.05) і таких, що були виявлені після 30-го введення конвульсанту (P<0.001). 

Кількість заходів до рукавів лабіринту кіндлінгових щурів в умовах активації 

серотонінергічної НС дорівнювала в від 4 до 16 протягом усього терміну спостереження, що 

також було значно більше відповідних показників в інтактних щурів (P<0.001). Кіндлінгові 

щури з активацією серотонінергічної НС, не знаходячи їжу в одному з променів лабіринту, 

демонстрували в середньому 4 (30 доба досліду), 8 (60 доба) та 16 (90 доба) спроб знайти їжу, 

прочому досліджувані показники на 60-й та 90-й добах суттєво перевищувало відповідні 

показники в щурів цієї групи на 30-й добі досліду (P<0.001). Досліджувані показники в щурів 

решти груп не відрізнялися від аналогічних показників у щурів контрольної групи (P>0.05, 

табл. 3).  

Отримані дані свідчать про те, що в щурів в умовах довготривалого кіндлінгу 

розвиваються виражені когнітивні порушення у вигляді погіршення формування УР, 

неможливості його збереження, а також його швидкого гальмування. Цікаво, до в динаміці 

розвитку ПТЗ кіндлінгу було зареєстроване подальше прогресування когнітивних дисфункцій. 

Виявлені мнестичні порушення, проте, дещо меншого ступеня вираженості, також були 

зареєстровані в групі щурів із активацією норадренергічної та серотонінергічної НС, що певним 

чином узгоджується з існуючими уявленнями стосовно провідної ролі моноамінергічної НС в 

механізмах розвитку пам’яті та навчання.  

Стосовно можливих механізмів, відповідальних за розвиток когнітивних дисфункцій, слід 

відзначити, що тривалі порушення навчання, образної умовнорефлекторної та довгочасної 

пам’яті, ймовірно, є наслідком гибелі нейронів утворень лімбічної системи [20]. Ці дані 

узгоджуються з відповідними результатами, які були отримані при морфологічному дослідженні 

мозку людей, хворих на скроневу епілепсію після нейрохірургічних видалень тканин мозку [21]. 
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Висновки. 1. Когнітивні порушення за умов довготривалого ПТЗ кіндлінгу вказують на 

адекватність застосованої моделі хронічного епілептогенезу відповідному клінічному стану, що 

дозволяє її широке використання при фундаментальних дослідженнях, спрямованих на 

дослідження патофізіологічних механізмів розвитку хронічної судомної активності та розробку 

її комплексної патогенетичної корекції. 

2. Розвиток довготривалого ПТЗ кіндлінгу характеризується прогресуванням когнітивних 

порушень, що виявляється погіршенням формування УР, неможливості його збереження, а також 

його більш швидкого гальмування. 

3. Важливого значення в механізмах розвитку когнітивних порушень набувають 

норадренергічна та серотонінргічна НС, причому остання – в більшому ступені.  
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Рис. 1. Динаміка формування умовного рефлекса в тесті з використанням РЛ в кіндлінгових щурів за умов модуляції активності 

норадренергічної та серотонінергічної НС на 30-й добі досліду 

За віссю абсцис – 1-10 групи тварин (відповідно до переліку груп в тексті). 

За віссю ординат – кількість спроб заходженния до рукава лабіринту до момента вдалої локалізації їжі протягом навчання. 

** - P<0.01 та *** - P<0.001 - вірогідні розбіжності досліджуваного показника порівняно з відповідними в контрольній групі 

(статистичний критерій АНОВА + Ньюман-Кулз). 
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Рис. 2. Динаміка формування УР в кіндлінгових щурів за умов модуляції активності норадренергічної та серотонінергічної НС на 60-

й добі досліду 

Всі позначення такі ж самі, як на Рис. 1 
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Рис. 3. Динаміка формування УР в кіндлінгових щурів за умов модуляції активності норадренергічної та серотонінергічної НС на 90-

й добі досліду. 

Всі позначення такі ж самі, як на Рис. 1. 

Таблиця 1. Динаміка збереження умовного рефлексу в тесті з використанням РЛ в кіндлінгових щурів за 

умов модуляції активності норадренергічної та серотонінергічної НС 
 

Групи тварин 

Кількість спроб заходженния до рукава лабіринту до момента вдалої локалізації їжі 

(M±m) 

30 доба 60 доба 90 доба 

1. Контроль, n=8 1.10.1 1.20.1 1.10.1 

2. Кіндлінг, n=10 5.70.5*** 11.21.3*** 

### 

13.61.5*** 

### 

3. ЛД + контроль, n=10 1.20.1 1.20.1 1.10.1 

4. ЛД + кіндлінг, n=10 2.20.3** 3.70.4*** 

## 

5.80.5*** 

### 

5. МПТ + контроль, n=10 1.20.1 1.20.1 1.30.1 

6. МПТ + кіндлінг, n=10 1.00.1 1.20.1 1.00.1 

7. L-T + контроль, n=10 1.10.1 1.10.1 1.10.1 

8. L-T + кіндлінг, n=10 3.60.4*** 7.40.6*** 

### 

10.11.1*** 

### 

9. ПХФА+ контроль, n=10 1.00.1 1.20.1 1.00.1 

10. ПХФА + кіндлінг, n=10 1.10.1 1.10.1 1.20.2 

Примітки: ** - P<0.01 та *** - P<0.001 - вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з відповідними в контрольній 

групі. 

## - P<0.01 та ### - P<0.001 - вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з такими, отриманими на 30-у добу досліду 

(при всіх обчисленнях застосовували статистичний критерій АНОВА + Ньюман-Кулз). 
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Таблиця 2. Динаміка згасання умовного рефлексу в тесті в тесті з використанням РЛ в кіндлінгових щурів 

за умов модуляції активності норадренергічної та серотонінергічної НС 

 
 

Групи тварин 

Кількість спроб заходженния до рукава лабіринту до момента вдалої локалізації їжі 

(M±m) 

30 доба 60 доба 90 доба 

1. Контроль, n=8 1.10.1 4.60.5 6.70.6 

2. Кіндлінг, n=10 5.20.4*** 9.70.9** 

### 

17.41.6*** 

### 

3. ЛД + контроль, n=10 1.20.1 4.20.4 7.10.7 

4. ЛД + кіндлінг, n=10 2.40.3** 6.50.5* 

### 

9.10.9* 

### 

5. МПТ + контроль, n=10 1.30.1 3.70.3 6.40.5 

6. МПТ + кіндлінг, n=10 1.10.2 4.10.3 6.20.6 

7. L-T + контроль, n=10 1.20.2 4.20.4 6.60.5 

8. L-T + кіндлінг, n=10 4.50.4*** 8.30.8** 

### 

15.71.5*** 

### 

9. ПХФА+ контроль, n=10 1.40.2 3.30.3 5.90.6 

10. ПХФА + кіндлінг, n=10 1.30.2 3.60.3 6.30.4 

Примітки: * - P<0.05, ** - P<0.01 та *** - P<0.001 - вірогідні розбіжності досліджуваного показника порівняно з відповідними в 

контрольній групі. 

### - P<0.001 - вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з такими, отриманими на 30-у добу досліду (при всіх 

обчисленнях застосовували статистичний критерій АНОВА + Ньюман-Кулз). 

 

НЕЙРОМЕДІАТОРНІ МЕХАНІЗМИ КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ В ЩУРІВ ПРИ ДОВГОТРИВАЛОМУ 

ПЕНТИЛЕНЕТЕТРАЗОЛОВОМУ КІНДЛІНЗІ 

Вастьянов Р. С., Прищепа О. О. 

Одеський національний медичний університет 

Резюме. Наводяться дані експериментальних досліджень, присвячених вивченню нейромедіаторних механізмів 

довготривалого пентиленететразолового (ПТЗ) кіндлінга. Автори вивчали особливості формування умовного 

рефлексу (УР), збереження сформованого УР і його гальмування у кіндлінгових тварин в умовах модуляції 

активності адренергічної і серотонінергічної нейромедіаторних систем. Отримані результати показують, що у 

щурів в умовах довготривалого кіндлінга розвиваються виражені когнітивні порушення у вигляді погіршення 

формування УР, неможливості його збереження і швидкого гальмування. Виразність виявлених порушень 

прогресує в динаміці формування моделі хронічної судомної активності. Зазначені мнестичні порушення були 

виявлені у кіндлінгових щурів при активації норадренергічної та серотонінергічної нейромедіаторних систем, що 

висвітлює їх патогенетичне значення в умовах ПТЗ-викликаного довготривалого кіндлінга. 

Ключові слова: пентиленететразол, кіндлінг, норадренергічна та серотонінергічна нейромедіаторні системи, 

умовний рефлекс, пам'ять, когнітивні дисфункції 

 

НЕЙРОМЕДИАТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ 

У КРЫС ПРИ ДОЛГОВРЕМЕННОМ ПЕНТИЛЕНЕТЕТРАЗОЛОВОМ КИНДЛИНГЕ 

Вастьянов Р. С., Прищепа Е. А. 

Одесский национальный медицинский университет 

Резюме. Приводятся данные экспериментальных исследований, посвященных изучению нейромедиаторных 

механизмов долговременного пентиленететразолового (ПТЗ) киндлинга. Авторы изучали особенности 

формирования условного рефлекса (УР), сохранения сформированного УР и его торможение у киндлинговых 

животных в условиях модуляции активности адренергической и серотонинергической нейромедиаторных систем. 

Полученные результаты показывают, что у крыс в условиях долговременного киндлинга развиваются выраженные 

когнитивные нарушения в виде ухудшения формирования УР, невозможности его сохранения и быстрого 

торможения. Выраженность выявленных нарушений прогрессирует в динамике формирования модели хронической 

судорожной активности. Отмеченные мнестические нарушения были выявлены у киндлинговых крыс при 

активации норадренергической и серотонинергической нейромедиаторных систем, что показывает их 

патогенетическое значение в условиях ПТЗ-вызванного долговременного киндлинга. 

Ключевые слова: пентиленететразол, киндлинг, норадренергическая и серотонинергическая нейромедиаторные 

системы, условный рефлекс, память, когнитивные дисфункции 
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NEUROTRANSMITTER MECHANISMS OF RATS COGNITIVE IMPAIRMENTS IN PROLONGED 

PENTYLENETETRAZOL-INDUCED KINDLING 

Vastyanov R. S., Prishchepa Ye. A. 

Odessa National Medical University 

Summary. The data of experimental trials devoted to prolonged pentylenetetrazol (PTZ) kindling neurotransmitter 

mechanisms investigation are given. The authors studied the peculiarities of the conditioned reflex (CR) formation, its both 

preservation and inhibition in kindled rats in conditions of adrenergic and serotoninergic neurotransmitter systems activity 

modulation. The data obtained showed that kindled rats develop cognitive impairment as CR formation repression, inability 

of its saving and rapid inhibition. These impairments expression progresses in the chronic seizure activity model dynamics. 

Revealed mnestic disorders were found in kindling rats in case of both adrenergic and serotoninergic neurotransmitter 

systems activation that shows their pathogenetic importance in the context of prolonged PTZ-induced kindling. 

Key words: pentylenetetrazol, kindling, noradrenergic and serotoninergic neurotransmitter systems, conditioned reflex, 

cognitive impairments  


