
 

 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 3, № 4 (13) 179  

DOI: 10.26693/jmbs03.04.179  
УДК 616.89-008.441-008.19:615.015.6  

Бевзюк Д. О., Левічева Н. О. 

МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ СИНДРОМУ ВІДМІНИ  
ПРИ НЕХІМІЧНІЙ ЗАЛЕЖНОСТІ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ  

В ЕКСПЕРИМЕНТІ 

ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», Харків 

bevziukdaralex@gmail.com 

 

У щурів з вродженою тривожно-фобічною пове-
дінкою модельована нехімічна (поведінкова) залеж-
ність на основі реакції самостимуляції позитивних 
емоціогенних зон мозку. Досліджено емоціогенні 
механізми розвитку синдрому відміни та корегуючі 
ефекти Пропротен S-100 в залежності від рівня 
потреби щурів в отриманні позитивних емоцій.  

Показано, що нейрофізіологічною основою 
формування синдрому відміни отримання позитив-
них емоцій у щурів I групи з високим рівнем часто-
ти реакції самостимуляції є перенапруження реті-
куло-гіпоталамічних механізмів мозку на фоні гіпе-
рзбудженя нейронів гіпокампу, а у щурів II групи з 
помірним рівнем частоти реакції самостимуляції – 
перенапруження лімбіко-неокортикальної емоціо-
генної системи мозку. 

Одноденне сублінгвальне введення Пропроте-
ну S-100 призвело до нормалізації емоційного ста-
ну у щурів I і II груп, перебудови електрогенезу 
мозку, з пригніченням коливань бета діапазону та 
елементів судомної активності. Триденне введення 
препарату призводило у щурів I групи до посилен-
ня бета-ритму у гіпоталамусі і ретикулярній форма-
ції та зростанню тривожності. У щурів II групи на 
фоні зниження тривожності відбувалося пригнічен-
ня електрографічних показників збудження мозку. 

Ключові слова: нехімічна залежність, самос-
тимуляція, Пропротен S-100. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Ця робота є фрагментом НДР 
ДУ «ІНПН НАМН України» «Дослідити емоціогенні 
механізми мозку у формуванні синдрому відміни 
психоактивних речовин, їхнє значення у розвитку 
адиктивної поведінки та розробити підходи щодо 

його корекції трансплантацією ембріональних тка-
нин», № державної реєстрації 0115U001047. 

Вступ. Показано, що у щурів із вродженими 
тривожно-фобічними формами емоційного реагу-
вання формується нехімічна (поведінкова) залеж-
ність від повторювальних поведінкових актів само-
стимуляції мозку [1, 2, 3, 8]. Прикладами нехімічної 
(поведінкової) залежності є: гемблінг, комп’ютерна 
ігроманія [4, 12, 14, 17], гіперсексуальна і харчова 
поведінка [5, 11], шопінг, та ін. [6, 7, 10, 16]. Мор-
фофункціональну основу такої залежності складає 
активація гіпоталамо-неокортикальної і гіпокам-
пально- неокортикальної систем мозку, яка відбу-
вається на фоні пригнічення вихідних активуючих 
впливів ретикулярної формації на неокортекс. У 
стані відміни від отримання інтенсивних позитив-
них емоцій електрична активність лімбіко-неокор-
тикальної системи мозку, емоційні реакції відобра-
жають стан стресу [3, 19]. Відомо, що препарат 
Пропротен S-100 має стреслімітуючу дію, з віднов-
ленням емоційного стану [9].  

Тому метою даної роботи стало дослідження 
ефектів надмалих доз Пропротену S-100 при купі-
руванні синдрому відміни від отримання інтенсив-
них позитивних емоцій у щурів з нехімічною залеж-
ністю.  

Об’єкт та методи дослідження. Дослідження 
проведені на 20 нелінійних щурах-самцях масою 
250–320 г, віком від 5 до 6 місяців з вродженою 
тривожно-фобічною спрямованістю у поведінці, що 
підтверджено даними багатопараметричного тесту 
оцінки тривожно-фобічних станів за В. І. Родіною, 
тесту «відкрите поле», та методу зоосоціального 
конфлікту [15]. Як модель нехімічної залежності від 
повторюваних актів спрямованих на отримання 
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позитивних емоцій внаслідок електричного подраз-
нення мозку була реакція самостимуляції позитив-
них емоційних зон заднього вентролатерального 
гіпоталамусу, яку реєстрували у щурів протягом 
години впродовж 7-ми діб [8]. ЕЕГ неокортекса, 
гіпокампа, гіпоталамуса і ретикулярної формації 
реєстрували біполярно за допомогою комплексу 
«Нейрон-спектр+». В стані відміни реакції самости-
муляції позитивних зон мозку вводили сублінгваль-
но 20 мкл на щура Пропротен S-100 2 рази на добу 
протягом 3 діб.  

Утримання тварин та експерименти проводили-
ся відповідно до положень «Європейської конвенції 
про захист хребетних тварин, які використовуються 
для експериментів та інших наукових цілей» (Страс-
бург, 2005), Закону України «Про захист тварин від 
жорстокого поводження» (2006, ст. 26), «Загальних 
етичних принципів експериментів на тваринах», 
ухвалених П`ятим національним конгресом з біоети-
ки (Київ, 2013). 

Статистичну обробку даних здійснювали із за-
стосуванням непараметричного t-критерія Вілкок-
сона, програми Statistica 6.0, та спектрального ана-
лізу. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Після першого сеансу отримання інтенсивних пози-
тивних емоцій щури розподілились на дві групи: 
I група – 37% щурів з високим рівнем частоти реак-
ції самостимуляції (ЧРСС) (402,0 ± 19,6) нат / 5 хв., 
та II група – 63% щурів з помірним рівнем ЧРСС 
(209,2 ± 15,4) нат / 5 хв. Фонові нейроетологічні 
тестування цих тварин виявили високі рівні тривоги 
у щурів I групи (8,7 ± 0,40) балів та (8,2 ± 0,6) бала 
у щурів II групи.  

Процес формування залежної поведінки від 
отримання інтенсивних позитивних емоцій у щурів 
обох груп відбувався у напрямі підвищення ЧРСС з 
кожною експериментальною добою до (555 ± 3,7) 
нат / 5хв у щурів I групи та до (520 ± 2,7) нат / 5 хв у 
щурів II групи. Це свідчило про те, що у щурів з вро-
дженою тривожно-фобічною спрямованістю існує 
потреба в отриманні позитивних емоцій. В той час у 
стані сформованої залежності у щурів обох груп 
відзначалося достовірне зниження рівня тривож-
ності та зміни частотно-амплітудного спектру біопо-
тенціалів гіпокампу в бік посилення швидкого аль-
фаподібного ритму, що корелювало зі зростанням 
спектральної потужності альфа-ритму (рис.).  

У стані відміни отримання позитивних емоцій 
впродовж 2-х діб щури I групи проявляли підвище-
ну загальну і вертикальну рухову активність, яка 
супроводжувалась судомними обтрушуваннями, 
скрегітом зубів, негативним грумінгом. У електрич-
ній активності таких щурів на змішаному фоні  
реєструвались численні судомні компоненти: пік-

тета, пік-дельта, гострі хвилі та гострі розряди пе-
реважно у гіпокампі, зниження амплітудного спект-
ру у гіпоталамусі та домінування високочастотних 
альфа-тета ритмів, які перемежовувалися з низь-
коамплітудним високочастотним бета- ритмом у 
ретикулярній формації. Поведінка щурів II групи 
характеризувалась тривожно-фобічними проява-
ми: забиванням у кут клітки з подальшим завми-
ранням та зниженням рухової активності, що коре-
лювало з домінуванням у електричній активності 
досліджуваних структур низькоамплітудного висо-
кочастотного бета- ритму переважно у ретикуляр-
ній формації. Такі зміни на ЕЕГ свідчили про зрос-
тання внутрішньої напруги, з підвищенням рівня 
тривожності. Однак були і такі щури які мали в по-
ведінці та на ЕЕГ зміни ідентичні щурам I групи. 
Відміна позитивних емоцій впродовж 2-х діб у тва-
рин обох груп привела до збереження високих зна-
чень ЧРСС порівняно зі сформованою залежністю. 

Одноденне примусове введення сублінгвально 
Пропротену S -100 призвело до зникнення судом-
них компонентів, до зниження частоти альфа- рит-
му, спектральної потужності бета-ритму, а також 
зростання представленості середньо амплітудного 
тета-ритму і кількості альфа- ритму в неокортексі і 
гіпокампі. Ці зміни були подібні у обох групах, що 
свідчило про зниження збудливості і набуття рівно-
важного емоційного стану. Це підтверджувалось 
проявами загальної поведінки. Щури були спокій-
ними, спостерігався позитивний грумінг, або стан 
спокійного неспання. 

Після триденного примусового введення Про-
протену S-100 на фоні відміни отримання інтенсив-
них позитивних емоцій у щурів I групи рівень  

Рис. Динаміка електричної активності щурів I та II групи 
після прийому Пропротен S – 100: 

1 – неокортекс; 2 – гіпокамп; 3 – гіпоталамус; 4 – ретику-
лярна формація; А, Д – нехімічна залежність; Б, Ж – від-
міна позитивних емоцій впродовж 2-х діб; В, З – одно-
денний прийом Пропротен S-100; Г, Е – триденний  
прийом Пропротена S-100. I – високий рівень ЧРСС,  

II – помірний рівень ЧРСС 
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тривожності був високий і складав (7,6 ± 0,9) балів, 
а у щурів II групи – відбувалося зниження до  
(4,6 ± 0,6) балів. Тобто ефекти Пропротену S-100 
на негативну емоційну поведінку щурів залежали 
від вихідного рівня потреби в отриманні позитив-
них емоцій. Ступінь вираженості бета-ритму у щу-
рів I групи за даними спектрального аналізу та якіс-
но-візуального аналізу різко зростала у гіпоталаму-
сі і ретикулярній формації, та знижувалась у неоко-
ртексі і гіпокампі. Також реєструвалось достовірне  
(р ≤ 0,05) зниження дельта, тета, альфа – діапазо-
нів у гіпокампі та зростання альфа- ритму в гіпота-
ламусі порівняно зі сформованою залежністю. Еле-
ктрична активність роздрібнювалась численними 
пароксизмами, що було показником переходу моз-
ку на інший рівень функціональної активності  
[13, 18]. У щурів II групи під впливом Пропротену  
S-100 в електричній активності мозку відбувалось 
посилення пароксизмальних розрядів у гіпокампі. У 
гіпоталамусі та ретикулярній формації реєструва-
лись поодинокі низькоамплітудні тета і альфа хви-
лі, спектральна потужність цих хвиль достовірно  
(р ≤ 0,05) знижувалась в цих структурах, одночасно 
спектральна потужність дельта, альфа, бета- діа-
пазонів зростала у гіпокампі. 

Після триденного примусового введення пре-
парату Пропротену S -100 на фоні відміни реакції 
самостимуляції отримання інтенсивних позитивних 
емоцій у щурів I групи ЧРСС залишалась високою 
(484,3 ± 49,6) нат / 5 хв порівняно зі щурами II гру-
пи, коли цей показник знижувався до (272,0 ± 44,9) 
нат / 5. Таким чином, Пропротен S-100 модулює 
мотиваційну поведінку щурів, яка обумовлена вихі-
дним рівнем активності системи позитивного емо-
ційного підкріплення. 

Висновки 
1. Нейрофізіологічною основою формування синд-

рому відміни отримання позитивних емоцій у 
щурів з початково високим рівнем потреби в їх 
отриманні (I група) є перенапруження ретікуло-
гіпоталамічних механізмів мозку на тлі гіперзбу-
дженя нейронів гіпокампу, а у щурів з помірним 
рівнем потреби в отриманні інтенсивних позити-
вних емоцій (II група) – перенапруження лімбіко-
неокортикальної емоціогенної системи мозку. 

2. Одноденне примусове введення Пропротену S-
100 сублінгвально у щурів I групи призводило до 
пригнічення проявів судомної активності нейронів 
гіпокампу та зняття перенапруги ретікуло-гіпо-
таламічних механізмів мозку внаслідок заміщен-
ня бета- ритму низько амплітудними альфа-тета 
хвилями, що корелювало зі станом емоційного 
спокою у останніх. У щурів II групи зростання 
електрографічних корелятів емоційного спокою, 
а саме альфа-тета хвиль на фоні пригнічення 
бета- ритму віддзеркалювало зниження перенап-
руження лімбіко-неокортикальної систему мозку. 

3. Триденне примусове введення Пропротену  
S-100 сублінгвально щурам I групи супроводжу-
валось підвищенням рівня тривожності, що коре-
лювало з появою численних пароксизмів на ЕЕГ 
на фоні зростання бета-ритму у гіпоталамусі і 
ретикулярній формації та його зниженням у нео-
кортексі і гіпокампі. А у щурів II групи відмічалось 
пригнічення електрографічних проявів збуджен-
ня в структурах емоціогенної лімбіко-неокор-
тикальної системи мозку, що корелювало зі зни-
женням рівня тривожності.  
Перспективи подальшого дослідження. Ре-

зультати дослідження є експериментально теоре-
тичним обґрунтуванням можливості використання 
Пропротену S-100 для купірування синдрому відмі-
ни при нехімічній (поведінковій) залежності з ураху-
ванням вродженого рівня тривожності. 
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УДК 616.89-008.441-008.19:615.015.6  
МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОТМЕНЫ  
ПРИ НЕХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ И ЕГО КОРРЕКЦИЯ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Бевзюк Д. А., Левичева Н. А. 
Резюме. У крыс с врожденным тревожно-фобической поведением смоделирована нехимическая 

(поведенческая) зависимость на основе реакции самостимуляции положительных эмоциогенных зон моз-
га. Исследованы эмоциогенные механизмы развития синдрома отмены и корректирующие эффекты Про-
протена - S 100 в зависимости от уровня потребности крыс в получении положительных эмоций. 

Показано, что нейрофизиологической основой формирования синдрома отмены от получения поло-
жительных эмоций у крыс I группы с высоким уровнем частоты реакции самостимуляции есть перенапря-
жение ретикуло-гипоталамических механизмов мозга на фоне гипервозбуждения нейронов гиппокампа, а 
у крыс II группы с умеренным уровнем частоты реакции самостимуляции – перенапряжение лимбико-
неокортикальной эмоциогенной системы мозга. 

Однодневное сублингвальное введение Пропротена S-100 привело к нормализации эмоционального 
состояния у крыс I и II групп, перестройки электрогенеза мозга, с подавлением колебаний бета диапазо-
на и элементов судорожной активности. Трехдневное введения препарата приводило у крыс I группы к 
усилению бета-ритма в гипоталамусе и ретикулярной формации и возрастанию тревожности. У крыс  
II группы на фоне снижения тревожности происходило подавление электрографических показателей воз-
буждения мозга. 

Ключевые слова: нехимическая зависимость, самостимуляция, Пропротен S-100. 
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UDC 616.89-008.441-008.19:615.015.6 
The Mechanisms of Developing the Withdrawal Syndrome by Non-Chemical  
Dependence and its Correction in the Experiment 
Bevzuyk D. А., Levicheva N. А. 
Abstract. A non-chemical (behavioral) dependence in rats-males aged 5-6 months, weighing from 250 to 

320 grams, with a congenital anxiety-phobic form of behavior was modeled. Rats with anxiety-phobic behavior 
were selected by using a multi-parametric test for evaluating anxiety-phobic states according to V. I. Rodina, 
test "open field" and methods of zoo-social conflict.  

The self-stimulation of the positive emotional zones of the behind ventrolateral hypothalamus (BVLH) was 
used as a model of non-chemical dependence. It was recorded for an hour within 7 days of rats. Previous stud-
ies had shown that rats with congenital anxiety-phobic behavior had different initial levels of need for positive 
emotions. The first group was made up of rats with a high frequency of self-stimulation (high level need for posi-
tive emotions). The second group was made up of rats with an average level frequency of self-stimulation 
(moderate level of need for positive emotions). 

Material and methods. The electrical activity of the neocortex, the hippocampus, the hypothalamus, and the 
reticular formation has been recorded by using the Neuron-spectrum + complex bipolarity. Rats were injected 
with Proproten S-100 at a dose of 20 μl in a state of cancellation of getting positive emotions sublingually. Pro-
proten S-100 was injected 2 times a day for three days. Statistic data processing was used with help non-
parametric Wilcoxon’s criterion in program Statistica 6.0 and spectral analysis.  

Results and discussion. The obtained results showed that the neurophysiological basis of the formation of 
the withdrawal syndrome of getting positive emotions in rats with an initially high level of frequency self-
stimulation (first group) was the overstrain of the reticulo-hypothalamic mechanisms of the brain on a back-
ground of hyper-excitation of the hippocampal neurons, and in rats with an initially average level frequency of 
self-stimulation (moderate level of need for positive emotions ( second group) overstrain of the limbic-neocortical 
emotional system of the brain. 

One-day forced sublingual injection of the Proproten S-100 to rats with a high level of need for positive emo-
tions (the first group) lead to suppression of manifestations of convulsive activity of the hippocampal neurons 
and the reduced overstain of reticulo-hypothalamic mechanisms of the brain due to substitution of beta rhythm 
by low-amplitude alpha-theta waves, that correlated with the state of emotional rest in these rats. It was re-
corded that an increase in electrographic correlated with the emotional rest: the alpha-theta of waves in the 
background of oppression of beta rhythm, indicating a decrease in overstrain in the structures of the limbic-
neocortical system of the brain in rats with a moderate level of need for positive emotions (second group). 

Conclusions. Three-day forced sublingual injection of the Proproten S-100 to rats in first group was accom-
panied by an increase in anxiety level, which correlated with the appearance of numerous paroxysms in the 
EEG on the background of beta-rhythm growth in the hypothalamus and reticular formation, and its decrease in 
the neocortex and hippocampus. In rats from the second group there was an oppression of electrographic mani-
festations of excitation in the structures of the emotional limbic-neocortical system of the brain, accompanied by 
a decrease in anxiety levels. 

Keywords: non-chemical dependence, self-stimulation, Proproten S-100.  
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