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ни є важливим кроком до виявлення та попере-
дження розвитку захворювань, пов’язаних не тіль-
ки з травною системою, а й з організмом в ціло-
му.

СТАН СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК
ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
ДО ТА ПІСЛЯ ЕЛІМІНАЦІЙНО-

ІРИГАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ
З ВИКОРИСТАННЯМ СОЛЬОВИХ

РОЗЧИНІВ
Вінокуров М. В.

Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

Слизова оболонка верхніх дихальних шляхів є
великою ділянкою «контакту» організму людини
із зовнішнім середовищем, своєрідною «платфор-
мою» для взаємодії інфекційних та неінфекційних
агентів з макроорганізмом. Впродовж еволюції
утворився особливий комплекс фізіологічних та
імунобіологічних механізмів захисту слизової від
різних патогенів, розпізнавання непатогенних ча-
сток та толерантності до власної симбіотичної мі-
кробіоти [Liu, 2016].

При деяких запальних захворюваннях верхніх
дихальних шляхів відзначається виражене пошко-
дження слизової оболонки, при якому найбільшо-
го впливу зазнає мукоциліарний кліренс [Тарасо-
ва, 2015]. У зв'язку з цим підходи, спрямовані на
відновлення її гомеостазу та реалізовані через пря-
му дію на стан слизової та/або склад її мікробіо-
ти, можуть становити цінність для профілактики
та лікування таких інфекцій [Salk, 2016].

Процедура елімінаційно-іригаційної терапії є
доглядом за порожниною носа шляхом промиван-
ня ізо-, гіпо- і гіпертонічними розчинами, що за-
безпечує механічне очищення слизової оболон-
ки, елімінацію патогенів, нормалізацію мукоцилі-
арного транспорту; призводить до розведення
факторів, які діють на слизову (бактерій, алерге-
нів, тригерів та ін), а також її механічному очищен-
ню [Kotlukov, 2020]. Об'єм досліджень щодо без-
посереднього впливу елімінаційно-іригаційної те-
рапії на стан слизової, є досить невеликим, але сьо-
годні такі визначення стають все більш актуаль-
ними. Серед готових розчинів, що можуть бути за-
стосовані у цьому випадку, все частіше розгляда-
ються мінеральні води [Cirkovic, 2017]. Це відбу-
вається, перш за все, через те, що вони мають уні-
кальний мінеральний склад, меншу концентрацію
солей, на відміну від морської води тому і більш
низьку вірогідність побічної дії.

ОСОБЛИВОСТІ РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ
ГЕНЕРАЛІЗОВАНОЇ ЕПІЛЕПТИЧНОЇ

АКТИВНОСТІ

Рябенька О. Д., Денисенко О. В.,
Копьйов Н. В.

Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

Одним із актуальних завдань фундаментальної
епілептології є вдосканавлення уявлень о механіз-
мах розвитку епілептичної активності з виявлен-

ням нових аспектів формування про — та проти-
епілептичних систем мозку. Високу популярність
в експериментальної епілептології мають хімічні
та елетростимуляційні моделі епілепсії, коли по-
дразнюючий фактор діє на підкоркові та коркові
нерональні мережі лабораторних тварин в дозі,
яка призводить до ініціації патологічної активно-
сті та її генералізації. Метою дослідження було
вивчення особливостей розвитку генералізованої
судомної активності мишей при системному вве-
денні пікротоксину та транккорнеальної стимуля-
ції током частотою 6 Гц. Експерименти були про-
ведені на 18 білих мишах-самцях масою 22–32 г,
які були розділені на 2 групи. Генералізовані су-
доми у тварин 1 групи (n=10) викликали за допо-
могою внутрішньоочеревинного введення пікро-
токсину (“Sigma”, США) в дозі 2 мг/кг. У мишей
2 групи (n=8) проводили транскорнеальну елект-
ричну стимуляцію (ЕС) частотою 6 Гц, з силою
току — 32 мА. ЕС проводили протягом 3 с. Судо-
мні ефекти у тварин оцінювали візуально протя-
гом 60 хвилин. Визначали латентний період пер-
ших судомних прояв та інтенсивність судом, яку
оцінювали в балах від 0 до 5 за спеціальною шка-
лою.

При використанні пікротоксинової моделі від-
бувалося поступовий розвиток поведінкових ко-
релятів. Перші судомні прояви були зареєстрова-
ні через 1,21±0,82 хв. У більшості мишей форму-
валися важки клоніко-тоничні судоми с падінням
тварини та вегетативними постнападними розла-
дами. У середньому важкість судом складала —
(4,50±0,58) бала. У мишей з ЕС моделлю перши су-
домні прояви реєстрували відразу після стимуля-
ції. У більшості тварин відбувалося формування
повторних поведінкових корелятів протягом 30–
60 хв, але важкіть не перевищувала 3 балів. Сере-
дня інтисивність судом в цієї групі складала —
(2,20±0,42) бала. Таким чином, параметри розви-
тку судомної активності при використанні дослі-
джувальних моделей генералізованої епілепсії зна-
чно відрізнялися. Це свідчить про залучення різ-
них патофізіологічних механізмів при формуван-
ні епілептиформної активності в цих моделях та
можливості використання їх при дослідженні різ-
них аспектів епілептичної системи.

АЛГОРИТМ КОМПЛЕКСНОГО
ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАВМ
ВЕЛОСИПЕДИСТІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ
ПРИ КОНТАКТІ З АВТОМОБІЛЕМ
Новосьолов О. І., Новосьолов А. І.

Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

Контакт велосипедиста з рухомим автомобілем
є складним видом дорожньо-транспортної події
(ДТП). Беручи до уваги різноманіття механізмів
травмування у такому випадку, весь комплекс пи-
тань можна вирішити лише в ході проведення ком-
плексної судово-медичної та транспортно-трасо-
логічної експертизи. За наявності декількох груп
ушкоджень, які по своїй морфології можуть бути
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