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Анотацiя
Нейрони заднього рогу (DH) отримують сенсорну iнформацiю вiд первинних аферентiв, якi iннервують шкiру та
глибшi тканини тiла, i вiдповiдають на специфiчнi види ушкоджуючих та неушкоджуючих стимулiв. Термiналi
первинних аферентiв закiнчуються у дорзальному розi iз певним патерном поширення, який визначається їхньою
сенсорною модальнiстю та дiлянкою тiла, яку вони iннервують. Iнформацiя, що надходить, обробляється складними
мережами, що включають у себе гальмiвнi та збуджувальнi iнтернейрони, i передається до проекцiйних нейронiв,
якi, в свою чергу, передають iнформацiю до ряду дiлянок головного мозку. Активнiсть рiзних дiлянок зазначених
мереж може регулюватися через аксони зi стовбуру головного мозку.
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Вступ
Стiйкий або хронiчний бiль – це навантаження

для суспiльства, так i економiки з прямими i не-
прямими витратами. Незважаючи на усвiдомлення,
розумiння i лiкування хронiчного болю обмеженi.
Стiйкий або хронiчний бiль може бути спричинений
пошкодженням спинного мозку, запаленням, iнфе-
кцiєю,нейропатiєю iзного генезу. Навiть пiсля припи-
нення початкової больової дiї, внутрiшнiй механiзми
можуть пiдтримувати постiйний бiль, що призво-
дить до хронiчного больового синдрому. Iнтенсивнi
дослiдження больових синдромiв протягом багатьох
рокiв виявили серйознi порушення функцiї перифе-
ричної нервової системи. Проте, центральнi механi-
зми постiйного болю досi не зрозумiлi. Центральна
сенсибiлiзацiя вважаються центральним механiзмом
у задньому розi, який лежить в основi постiйного
болю. Спинний гiперчутливiсть рiг iнiцiюється пiдви-
щеним вивiльненням глутамату з обох пошкоджених
i непошкоджених первинних афферентiв, що збiль-
шує глутаматергiчну передачу в межах ланцюгiв i
змiнює активнiсть нейронiв DH.

Згiдно з теорiєю «ворiтного контролю» (GCT),
опублiковану у 1965 роцi, у спинному мозку iснує
механiзм, який певним чином контролює бiль. Своєрi-
днi «ворота» до центральної нервової системи (ЦНС)
– фiльтр – вiдкриваються або закриваються, залежно
вiд того, як спiввiдноситься мiж собою активнiсть
в аферентних волокнах великого i малого дiаметрiв.
Потiк больових iмпульсiв рухається волокнами до
спинного мозку, а згодом до головного (таламуса),
пригнiчуючи ворiтний гальмiвний механiзм. Таким
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чином, кiлькiсть ноцицептивних сигналiв до ЦНС
зростає, а бiль стає сильнiшим.

Важливою складовою обробки болю вважається
пластина I спинного мозку. Тут розташована вище
описана схема – складний закритий контур. Саме в
цiй дiлянцi здiйснюється передача первинних аферен-
тних (в тому числi больових) сигналiв до конкретних
дiлянок стовбура мозку i таламуса. Лише 5 % пло-
щi пластини займають проекцiйнi нейрони, решту –
iнтернейрони рiзноманiтної морфологiї та хiмiчного
складу [1], [2]. Нейрони пластини I характеризую-
ться рiзними типами активностi [3], якi визначають
процес перетворення синаптичного збудження в по-
слiдовнiсть потенцiалiв дiй [4].

Первиннi аферентнi нейрони (всi вони є збуджую-
чими) спинного кореня й трiйчастого вузла транспор-
тують сенсорну iнформацiю отриману вiд шкiряного
покриву, м’язiв, суглобiв та внутрiшнiх органiв до
спинного мозку i його трiйчастого гомолога в стов-
бурi мозку, вiдповiдно. Зчитана iнформацiях з цих
дiлянок надсилається до головного мозку, де контро-
люється сприйняття болю або свербежу. Механiчний
порiг мiєлiнiзованих (з наявнiстю мiєлiну) первинних
аферентних волокон найбiльшого дiаметру – Ab –
низький. Саме тому вони передають небольову та-
ктильну та пропрiоцептивну (вiдчуття власного тiла)
iнформацiю. Повiльно провiднi ноцицептивнi немiє-
лiнiзованi С волокна та пiдмножина мiєлiнiзованих
Ad волокон передають бiль-провокуючi стимули.

Не менш важливим є електро-фiзiологiчнi власти-
востi нейронiв. Для якiсної класифiкацiї варто видi-
лити стацiонарний патерн вiд перехiдної фази iнiцiа-
цiї (початкової частини патерну, що виникає одразу
пiсля початку iмпульсу деполяризацiї). Вiдокрем-



люються три патерни iнiцiацiї: потенцiали дiї (ПД),
коли iнiцiювання не вiдокремлюються вiд решти па-
терну; iнiцiально-розривнi – при реакцiї нейрона з
суттєво бiльшою частотою ПД в фазу iнiцiацiї; ней-
рони з затримкою (активнiсть нейрона починається
не вiдразу).

Пiсля фази iнiцiацiї нейрон демонструє стiйкий
стан активностi, який має основних типи патер-
ну: тонiчнi (регулярно розподiлена ПД); адаптацiй-
нi (поступово зростаючi iнтервали мiж ПД); роз-
ривнi (регулярним чергуванням коротких i довгих
iнтервалiв)[5]. Кожен з цих типiв характеризується
певними ознаками щодо iнтенсивностi, тривалостi,
сили аферентного збудження.

Матерiали та методи дослiдження
Щури лiнiї Wistar використовувалися протягом

дослiдження.Для тварин були створенi умови, вiдпо-
вiднi до основних принципiв, затверджених комiте-
том по догляду та використанню тварин в Iнститутi
фiзiологiї iменi Богомольця. Всi зусилля були до-
кладенi, щоб зменшити кiлькiсть використовуваних
тварин та мiнiмiзувати їхнє страждання. Для виявле-
ння проекцiйних нейронiв (ретроградне маркування)
вводився флуоресцентний барвник fluorogold (2 %),
об’ємом 200− 300 нл в праву латеральну парбрахi-
альну область. Через 3− 5 днiв шляхом вилучення
спинного мозку з хребтового каналу та очищенням
вiд твердої мозкової оболонки були отриманi препа-
тари, а саме м’яка мозкова оболонка в областi, що
представляє iнтерес.

Робота з нейронами пластини I була проведена че-
рез неушкоджену бiлу речовину мозку в областi мiж
дорсолатеральним канатиком i зоною входу дорсаль-
ного корiнця. Вiзуалiзацiя ретроградно маркованих
клiтин пластини I здiйснювалася за допомогою iн-
фрачервоного дiодного пiдсвiчування, використову-
ючи водноiмерсiйний об’єктив 60 на прямому мiкро-
скопi Olympus BX50WI, оснащеному вiдеосистемою.
Запис активностi нейронiв був зроблений методом
patch-clamp за конфiгурацiї whole-cell. Було до-
слiджено 25 проекцiйних нейронiв першої пластини
заднього рогу спинного мозку щура. Кожна клiти-
на записувалася у режимi voltage-clamp i послiдов-
но стимулювалася деполяризуючими струмами зi
зростаючою iнтенсивнiстю: 10− 150 пА. Тривалiсть
стимулу становила 1 мc. Запис було зроблено при
фiксованому потенцiалi мембрани - 60 мВ.

Отриманi результати
Для обробки даних була використана програма

Mini Analysis. Всi подiї були вiзуально переглянутi
для усунення хибно-позитивних.

Вiдповiдно до сили аферентних входiв було ви-
окремлено двi групи. До першої групи належать
проекцiйнi нейрони з потужними аферентними вхо-
дами - перша група (high output PNs), якi генеру-
вали потенцiали дiї у вiдповiдь на стимуляцiю вiд
30 пА. З ростом величини стимулу росла й кiлькiсть
клiтин, якi вiдповiдали на стимуляцiю генерацiєю

Рис. 1. Групи нейронiв вiдповiдно до кiлькостi клi-
тин, якi генерують ПД у вiдповiдь на стимуляцiю.
Пунктиром позначено групу нейронiв (𝑛 = 12) iз по-
тужними аферентними входами (high output PNs).
При стимуляцiї вiд 110 пА 11 з 12 нейронiв групи
генерували ПД. Суцiльною лiнiєю видiлено групу
проекцiйних нейронiв (𝑛 = 13) зi звичайними афе-
рентними входами. Тiльки 2 з 13 клiтин генерували
ПД у вiдповiдь на стимуляцiю (low output PNs).

Рис. 2. Приклад клiтини, у якої вiдбувається генера-
цiя ПД пiсля стимуляцiї струмом силою в 110 пА

потенцiалу дiї. До другої групи належать проекцiйнi
нейрони з помiрними аферентними входами - друга
група (low output PNs), якi майже не генерували
потенцiали дiї у вiдповiдь на стимуляцiю.

Характеристика сили виходiв здiйснювалася за
допомогою аналiзу площi струмiв для кожної клi-
тини за зростанням сили стимулу. Вiдповiдi бiльшо-
стi клiтин закiнчувалися протягом 70 мс. Cереднє
максимальне значення площi струму у вiдповiдь на
деполяризуючу стимуляцiю становило -4000 пА*мс у
другiй групi нейронiв, у той час як для першої групи
проекцiйних нейронiв це значення досягало майже
-15000 пА*мс, що доводить потужнiсть аферентних
входiв нейронiв першої групи.

Такi властивостi першої групи проекцiйних ней-
ронiв дають змогу зробити припущення стосовно
особливої ролi проекцiйних нейронiв iз потужними
аферентними входами у передачi ноцицептивної iн-
формацiї, зокрема про їх роль у передачi вiдчуття
гострого болю.



Рис. 3. Струми в клiтинi другої групи (low output
PNs) проекцiйних нейронiв. Зрив фiксацiї та генера-
цiя ПД не вiдбуваються за жодної сили стимулу.

Висновки
Основною причиною обмеженостi знань у механi-

змах обробки болю є надзвичайна рiзноманiтнiсть
нейронiв заднього рогу, що ускладнює розробку пов-
ноцiнної класифiкацiї як для iнтернейронiв, так i для
проекцiйних клiтин. Критерiєм класифiкацiї прое-
кцiйних нейронiв у данiй роботi була характеристика
їх аферентних входiв шляхом порiвняння двох груп
клiтин. Аферентнi входи однiєї групи проекцiйних
нейронiв виявилися порiвняно потужними, що свiд-
чить про iмовiрну роль цiєї групи ПН у передачi
вiдчуття гострого болю. Задля обгрунтування да-
ного припущення було дослiджено активнiсть прое-
кцiйних нейронiв (𝑛 = 25) пластинки I у дослiднiй

групi щурiв з iндукованим периферичним односто-
роннiм запаленням. Дослiджння здiйснювалося в
режимi voltage-clamp iз фiксованим потенцiалом на
рiвнi -60мВ та вiдповiдь на деполяризуючi стимули
силою 10 − 150 пА тривалiстю 1 мc. 12 проекцiй-
них нейронiв на стимуляцiю вiдповiдали потужними
аферентними входами та генерацiєю потенцiалiв дiї,
що дозволяє зробити припущення про значну роль
саме даної групи ПН у передачi iнформацiї про го-
стрий бiль до головного мозку. Проведена робота є
вагомим пiдгрунтям для подальшого дослiдження
болю, оскiльки iнформацiя про властивостi проекцiй-
них нейронiв пластини I є важливою для розумiння
того, як вони кодують ноцицептивну iнформацiю
для передачi у головний мозок i як вони сприяють
центральнiй сенсибiлiзацiї i хронiчному болю.
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