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Корисна модель належить до експериментальної медицини та може бути використана для 
моделювання посттравматичного стресового розладу (ПТСР) у щурів. 

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) є хронічним розладом, який призводить до 
втрати здоров'я. Розповсюдженість ПТСР в різноманітних країнах варіює від 4,0 % до и 6,4-
7,8 %, в залежності від низки факторів (наявність бойових дій, економічний стан, екологічні та 5 

природні катастрофи та ін.). Крім того, ПТСР характеризується складним патогенезом та 
коморбідністю з багатьма іншими захворюваннями, що ставить складні задачі перед сучасною 
медициною. Завдяки проблемам етичного характеру, лише вивчення моделей ПТСР на щурах 
мають вирішальне значення щодо розуміння індукції, розвитку патогенезу та ідентифікації цілей 
для тестування та вивчення терапевтичних здібностей медичних препаратів та інших 10 

терапевтичних засобів для лікування людини. Розробку моделей ПТСР, незважаючи на 
складність цього процесу, доцільно здійснювати у щурів, враховуючи особливості їх сприйняття 
зовнішніх впливів, швидкості перебігу процесів життєдіяльності, особливостей їх психофізіології 
- як тварин. Моделі ПТСР відображають основні фенотипі і розрізняють у залежності від типу 
стресу, інтенсивності, тривалості та частоти. Моделюють розлади, застосовуючи фізичні, 15 

соціальні та психологічні стресори як індивідуально, так і в комбінації. 
Більшість існуючих моделей ПТСР розглядається тільки як психоемоційне порушення, не 

враховуючи можливість розвитку зміни речовини мозку, метаболічних порушень обміну 
регулюючих молекул - NOx, і регулюючої компоненти імунної системи. 

Відомий спосіб відтворення ПТСР за допомогою "вітального стресу". Для формування 20 

відхилень у поведінці турів використовували модель психічної травми, викликаної стресом - 
перехвилюванням у ситуації загибелі партнера (сусіда) від дії хижака [Цикунов С. Г. 
Нейробиология витального стресса. Новые модели психической травмы и посттравматического 
стрессового расстройства. Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. - 
2015. - Т. 13, прил. - С. 187-188. [Tsikunov SG. Nejrobiologija vital'nogo stressa. Novye modeli 25 

psihicheskoj travmy і posttravmaticheskogo stressovogo rasstrojstva. Obzory po klinicheskoj 
farmakologii і lekarstvennoj terapii. 2015; 13 (Suppl): 187-188. (In Russ.)]. Однак у цьому рішенні 
використовується тільки психічна травма. 

Як найближчий аналог вибраний спосіб відтворення ПТСР з застосуванням об'єднаного 
тривалого стресу, який включає послідовне введення трьох стресорів: жорсткої 2-годинної 30 

іммобілізації щура на дошці у положенні на спині, 20-хвилинне примусове плавання та анестезії 
діетиловим ефіром з 7-денною або 14-денною безперервною сенсибілізацією перед 
тестуванням [Zheng S, Han F, Shi Y, Wen L, Han D. Single-Prolonged-Stress-Induced Changes in 
Autophagy-Related Proteins Beclin-1, LC3, and p62 in the Medial Prefrontal Cortex of Rats with Post-
traumatic Stress Disorder. J Моl Neurosci. 2017; 62(1): 43-54. doi: 10.1007/s12031-017-0909-x.]. 35 

Однак, для формування поведінкових змін та змін в тканині головного мозку потрібен 
сенсибілізуючий довготривалий період після основної дії тріади стресорів [Verbitsky A., Dopfel 
D., Zhang N. Rodent models of post-traumatic stress disorder: behavioral assessment. Transl 
Psychiatry. 2020; 10, 132. https://doi.org/10.1038/s41398-020-0806-x]. 

В основу корисної моделі поставлено задачу отримання нової експериментальної моделі, 40 

що відповідає клінічному уявленню щодо поліфакторності патогенезу ПТСР, з його вираженими 
ознаками, для подальшої розробки методів лікування, спростити спосіб відтворення ПТСР при 
відсутності летального результату у піддослідних тварин. 

Поставлена задача вирішується тим, що у способі моделювання ПТСР шляхом 
використання іммобілізації та анестезії, згідно з корисною моделлю, щуру під легким ефірним 45 

наркозом здійснюється нанесення помірної черепно-мозкової травми (ЧМТ), задля чого щур 
розміщується у пеналі, де його голова м'яко фіксується, а зверху скидається в умовах вільного 
падіння напівкруглий циліндр, після нанесення ЧМТ відтворюється іммобілізаційно-холодовий 
стрес, з розміщенням щура у пеналі у холодильній камері. 

Суть способу полягає у відтворенні моделі ПТСР шляхом нанесення щуру вагою 180-220 г 50 

під легким ефірним наркозом помірної черепно-мозкової травми (ЧМТ). Для цього щура 
розміщують у пеналі, де його голова м'яко фіксована, а зверху з висоти 65 см по трубці, 
скидають в умовах вільного падіння напівкруглий циліндр вагою 85 г. Після нанесення ЧМТ у 
щурів відтворюють імобілізаційно-холодовий стрес, для чого щура розміщують у пеналі 
довжиною 15-18 см та діаметром 5 см і розташовують у холодильній камері при температурі + 55 

4-6 °C на 4 години. 
Модель ПТСР у щурів верифікується: 
- порушенням психоемоційної активності у вигляді пригнічення вертикальної та 

горизонтальної рухової активності на тлі перезбудження їх емоційного стану. У приладі 
"відкрите поле" фіксується зменшення кількості виходів у центр майданчика на 50 % (р<0,001), 60 



UA   146748   U 

2 

зменшення кількості перетнутих квадратів на 53 % (р<0,001) та збільшення тривалості зупинок - 
на 137 % (р<0,001), що здійснюють щури. Значно знижується орієнтувально-дослідницька 
поведінка тварин, про що свідчить зниження кількості вертикальних стойок на 53 % та зниження 
кількості зазирань у норки на 39 % на тлі зменшення перетнутих квадратів на 53 %. Тварини 
значну частину досліду судорожно займаються грумінгом та збентежено пересуваються по 5 

периметру приладу "відкрите поле". Негативний емоційний стан тварин підтверджується 
наступними змінами вегетативних реакцій: достовірним зменшенням кількості дефікацій 
(болюсів) на 44 % та збільшенням кількості актів уринацій на 36 %. Слід підкреслити, що 
тварини здійснювали більшу частину великих за розміром уринацій спочатку досліду, при 
розміщенні їх у центр приладу "відкрите поле", тобто тварини налякані та відчувають страх; 10 

- розвитком структурно-функціональних порушень головного мозку у вигляді помірного 
набряку головного мозку, периваскулярного набряку астроцитарних відростків, розрядженням 
гангліозних клітин в III та IV шарах кори та появою окремих могильних пагорбів; 

- патологічними змінами з боку метаболічних показників: підвищенням у крові вмісту сечової 
кислоти на 23 % (р<0,01) та тенденцією до збільшення активності NOx, достовірним зниження у 15 

крові вмісту загального білку на 11 % (р < 0,05) на тлі зниження активності Ca/Mg-АТФ ази на 
39 % та зниження активності Na/K-АТФази теж на 40 %; 

- за імунологічними показниками вміст гетерофільних антитіл (ГА) знижується на 54 % (що 
свідчить про пригнічення активності неспецифічного імунітету), а вміст циркулюючих імунних 
комплексів ЦІК збільшується на 12 % (р<0,05), що вказує на активацію гуморальної ланки 20 

імунної системи та розвиток запальних процесів. 
Спосіб підтверджується прикладом використання. 
Приклад. Білим щурам лінії Вістар аутбредного розведення вагою 180-220 г робили легкий 

ефірний наркоз. Голову щура м'яко фіксували у пеналі, а зверху з висоти 65 см по трубці, 
скидали в умовах вільного падіння напівкруглий циліндр вагою 85 г. Надалі, після нанесення 25 

ЧМТ, щура розміщували у пеналі довжиною 15-18 см, діаметром 5 см та розташовували у 
холодильній камері при температурі + 4-6 °C на 4 години, відтворюючи іммобілізаційно-
холодовий стрес. 

Таким чином, у більшості відомих аналогів, моделювання ПТСР розглядається тільки як 
психоемоційне порушення, не враховуючи можливість розвитку зміни речовини мозку, 30 

метаболічних порушень обміну регулюючих молекул - NOx, і регулюючої компоненти імунної 
системи. Розроблене нами технічне рішення дозволяє отримати нову експериментальну 
модель, що відповідає клінічному уявленню щодо поліфакторності патогенезу ПТСР, з його 
вираженими ознаками, для подальшої розробки методів лікування. Заявлена корисна модель 
дозволяє спростити спосіб відтворення ПТСР при відсутності летального результату у 35 

піддослідних тварин. 
 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
  

Спосіб моделювання посттравматичного стресового розладу шляхом використання 40 

іммобілізації та анестезії, який відрізняється тим, що щуру під легким ефірним наркозом 
здійснюється нанесення помірної черепно-мозкової травми (ЧМТ), задля чого щур розміщується 
у пеналі, де його голова м'яко фіксується, а зверху скидається в умовах вільного падіння 
напівкруглий циліндр, після нанесення ЧМТ відтворюється іммобілізаційно-холодовий стрес, з 
розміщенням щура у пеналі у холодильній камері. 45 
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