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РЕЗЮМЕ
В останні роки активно зростає інтерес до дослідження механізмів регенерації пошкоджень нервової тканини, зокрема й спинного
мозку, оскільки його травми є досить поширеними внаслідок дорожньо-транспортних пригод, виробничого травматизму та бойових дій. Пошкодження спинного мозку призводять до втрати функціональної активності тіла нижче місця ураження, що впливає на
здатність людини до самообслуговування та суттєво знижує її працездатність. Наслідки спинномозкової травми щорічно наносять
значні соціальні та економічні збитки в усіх країнах світу.
Розробка нових методів лікування патології центральної нервової системи потребує обов’язкової попередньої апробації їх ефективності
в експериментах in vitro та in vivo. Саме тому пошук та створення оптимальної комплексної моделі травми спинного мозку на тваринах, яка б максимально відповідала цілісній картині пошкодження, характерного реальним умовам у людей, є актуальним завданням
сучасної нейрофізіології. Такі моделі можуть бути використані, в першу чергу, для більш детального з’ясування усіх ланок патогенезу
пошкодження нервової тканини та дослідження її власного відновного потенціалу за рахунок ендогенних репараційних механізмів.
Крім того, експериментальні моделі дозволяють оцінити безпеку та спрогнозувати ефективність різноманітних терапевтичних підходів
при травмах спинного мозку.
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Наслідки спинномозкової травми щорічно спричиняють суттєві як
соціальні, так і економічні збитки в усіх країнах, в тому числі і в Україні.
Спінальна травма у більшості випадків супроводжується значною інвалідизацією хворого, що створює додаткове навантаження на бюджет
держави. Серед таких пацієнтів 80 % становлять чоловіки працездатного віку. Крім виробничого та побутового травматизму кількість таких
випадків неухильно зростає і в умовах військових дій.
Велика увага серед наукової спільноти, що працює в галузі
нейробіології та нейрофізіології, зосереджена на пошуку максимально адекватної і комплексної моделі пошкодження спинного мозку (СМ), подібної до відповідної хребтово-спинномозкової травми
у людей. Проте моделі комплексних пошкоджень хребта та спинного
мозку супроводжуються високою смертністю серед тварин. В зв’язку
з цим розробляють моделі, які відтворюють окремі ланки патогенезу
травми СМ, хоча її патогенетичні стадії все одно залишаються складними і багатофакторними процесами. Правильний підбір модельної
системи для встановлення молекулярних та клітинних механізмів
пошкодження спинного мозку буде запорукою кращого розуміння
даної проблеми в клініці.
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Досить часто наслідки спинномозкової травми не можуть бути
повністю подолані за рахунок ендогенного регенеративного потенціалу нервової тканини і, розвиваючись у часі, вони проявляються
важкими ускладненнями через роки після травмування [1, 2]. Тому
вибір адекватної моделі травми спинного мозку в експерименті на
тваринах дасть можливість більш детально проаналізувати наслідки
травмування та підібрати оптимальні варіанти покращення стану пошкодженої нервової тканини.
Першочерговим завданням при лікуванні даного патологічного
процесу є створення умов для регенераційного росту травмованих
нервових волокон через зону пошкодження спинного мозку чи спинномозкового нерву. Вирішення цього завдання можливе засобами
тканинної нейроінженерії із залученням технології заміщення природнього тканинного середовища синтетичними матриксами, стимуляції і підтримки регенераційного росту аксонів та їх мієлінізації.
В даному огляді ми системно розглядаємо різні варіанти травмування спинного мозку у гризунів, які є найбільш доступними моделями для дослідження та найчастіше застосовуються в експериментах. Паралельно аналізуємо недоліки і переваги таких моделей.
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Ми зосередили свою увагу на травмах саме грудного відділу спинного мозку, оскільки вони найбільш розповсюджені у дослідженнях
і є менш смертельними для лабораторних тварин [3]. Грудний відділ
є більш доступним для моделювання пошкодження, ніж поперековий, в зв’язку з тим, що має більший об’єм епідурального простору.
Це, в свою чергу, робить травму легшою для виконання, а також стає
можливим дослідження процесів функціонального відновлення нервової тканини.
З патогенетичної точки зору при травмі спинного мозку виділяють первинні пошкоджуючі фактори, вторинні патологічні реакції,
а також хронічні процеси. Найбільш вагомим первинним фактором
пошкодження СМ при механічній травмі є його компресія зміщеними
частинами хребців. Некроз центральної сірої речовини виникає вже
через чотири години після травми. Дегенерація нервових клітин та
їх відростків виявляється біля 8-ї години після пошкодження, а некротичні зміни в білій речовині виникають на 14-16-ту годину [4, 5].
Важливим моментом в патогенезі змін в СМ після механічної
травми є демієлінізація пошкоджених волокон білої речовини. Існує
декілька поглядів на даний патологічний процес. Так, первинне механічне ураження мієлінової оболонки обумовлює автоімунні реакції
з формуванням антитіл до білків мієліну, а також індукцію вторинного пошкодження з демієлінізацією неушкоджених нейронів [6]. З іншого боку, в перші 2-3 доби після травми виникає некроз, обумовлений первинним пошкодженням, набряком та ішемією СМ. Через 8-10
діб після травми в зоні пошкодження відмічають не лише некроз,
а й зникнення тигроїдної субстанції, фрагментацію нейрофібрил,
хроматоліз та периферичну дисплазію ядер в збережених нейронах
[7-10]. Вже на 2-3-тю добу після травми в зоні ураження спостерігають ознаки неоангіогенезу, гіпертрофію і гіперплазію всіх типів
глії, що співпадає з формуванням гліального рубця, який під кінець
1-2-го місяця заміщується сполучнотканинним рубцем [11].
Порушення електричної провідності нервових волокон і зміна концентрації іонів в нервових клітинах і міжклітинному просторі
відмічають вже через декілька хвилин після травми, що є однією із
причин спінального шоку. При цьому зростає внутрішньоклітинна
концентрація іонів Na+ і Са2+, а також і концентрація К+ в позаклітинному просторі [12].
Локальний крововилив, зміна тонусу стінок судин в зоні травми
є основними причинами ішемії і набряку спинного мозку. Ішемія пошкодженої ділянки СМ може бути первинною і вторинною. Первинна
ішемія виникає внаслідок порушення кровообігу при пошкодженні магістральних артерій, вторинна – внаслідок вазоконстрикції під
дією ейкозаноїдів і продуктів цитолізу, а також збільшення набряку
тканини. Морфологічним проявом даного пошкодження є формування ішемічної тіні та пенумбри. Ішемічна тінь – це тіла нейронів,
що померли внаслідок ішемії та формують центральну зону (ядро)
ішемії. Ішемічна напівтінь (пенумбра) – це нейрони навколо осередку
пошкодження, в яких наявні лише функціональні, але не структурні зміни. Такі нейрони гинуть шляхом апоптозу на межі ішемічного
ядра внаслідок того, що не відновлюється нормальне кровопостачання зони травми. Через 24 год після травми в тканині СМ спостерігають появу нейтрофільних гранулоцитів, в подальшому їх кількість
значно зменшується. Кількість макрофагів і лімфоцитів в зоні забиття збільшується на 2-3-тю добу після травмування. Макрофаги, клітини мікроглії, пошкодженні олігодендроцити, нейрони і астроцити
є джерелом вільних радикалів, які утворюються в процесі перекисного окислення ліпідів, тромбоксана А2 і простагландинів, а також
прозапальних цитокінів [12, 13]. Вчасне та комплексне блокування
патологічних молекулярних механізмів, що лежать в основі цих процесів, може зменшити пошкодження спинного мозку, тяжкість ранніх
проявів і віддалених наслідків травми.
На відміну від інших хребетних, регенераторний потенціал ЦНС
ссавців є досить обмеженим, проте їм притаманне так зване спонтанне відновлення після травмування спинного мозку – запуск ендогенних регенеративних процесів, що включає в себе активацію астро-

цитів, диференціацію епендимальних клітин у клітини-прекурсори,
мезенхімально-епітеліальні взаємодії, підвищення експресії компонентів міжклітинного простору та мієлогенез реактивних олігодендроцитів і Шваннівських клітин. Також відразу після травмування,
а саме під час ранніх стадій запального процесу, розпочинається відновлення судинного русла. Окрім цього, втрата аксонів нейронами
(аксотомія) запускає активацію регенеративної програми виживання
нейронів, що призводить до посилення експресії генів білків, асоційованих із ростом невритів, цитоскелетних білків, таких як b-тубулін III,
периферин та білки нейрофіламентів – NF-L, NF-M, NF-H. Для росту у
правильному напрямку аксонів реактивні клітини з оточення нейрона
(здебільшого астроцити) виділяють цитокіни (IL-1), фактори росту
(NGF, BDNF, NT-3, NT-4, NT-5), фактори, що покращують виживання клітин (CNTF, FGFs), фактори направлення конусу росту (netrin-1,
netrin-2, netrin-4, netrin-G1) тощо. Відбувається інтернейральне проростання, реорганізація мережі нервових контактів, реактивний синаптогенез, модифікується характер розгалуження дендритів, що
забезпечує часткове відновлення та компенсацію втрачених фізіологічних функцій ураженої ділянки спинного мозку [14].
Проте усі ці ендогенні регенеративні процеси інгібуються у разі
відсутності достатньої кількості компонентів та порушення складу
міжклітинної речовини. У такому випадку клітинам бракує сигналів
направленої міграції та організації локальних регенеративних процесів. Ця особливість притаманна не тільки нервовій тканині, успіх
відновлення усіх пошкоджених тканин та органів залежить від присутності факторів міжклітинного оточення. У разі збереження компонентів інтерстицію відбувається відновлення анатомічно і гістологічно нормальної тканинної структури. Якщо ж було втрачено значну
частину міжклітинної речовини, на місці ушкодження формується
рубець [15, 16].
Міжклітинна речовина складається із мережі зчеплених макромолекул, які формують високо гідратовану гелеподібну структуру,
що дає не лише фізичну опору клітинам нервової тканини, але
і забезпечує функціональну цілісність органу. Завдяки міжклітинній речовині контролюється характер розповсюдження цілого ряду
сигнальних молекул та факторів, необхідних як для нормального
функціонування тканини, так і для регенерації у разі пошкодження.
Розуміння цих процесів сприяло розробці двох методів відновної
нейрохірургії – замісної клітинної трансплантації та імплантації
штучних субстратів-носіїв для активації розмноження і міграції
власних клітин [17].
МОДЕЛІ ТРАВМАТИЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ
СПИННОГО МОЗКУ IN VIVO
У більшості досліджень на тваринах з оцінки відновлення рухової
функції після різних типів пошкодження спинного мозку використовують щурів, котів та мишей. Загалом, в експериментах з моделюванням травми СМ in vivo переважно використовують гризунів.
Змодельовані травми спинного мозку можна поділити на кілька
типів:
• повне пересічення, або видалення сегменту СМ;
• неповне пересічення, або гемісекція сегменту СМ;
• ішемія СМ;
• фотохімічно індуковані травми СМ;
• різні варіанти компресії і контузії СМ.
Повне пересічення, або видалення сегменту спинного мозку.
Дану модель найчастіше виконують на дорослих щурах [18-20].
З метою встановлення відмінностей процесів регенерації між новонародженими і дорослими тваринами використовують також щуренят 5-денного віку [21]. Таку ж саму операцію можна проводити
і на мишах: найчастіше використовують статевозрілих самок,
в зв’язку з тим, що після травмування СМ значною мірою порушуються функції сечовидільної системи, а у самок простіше катетеризувати сечовий міхур, ніж у самців [22, 23].
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Повне пересічення СМ моделюється на рівні грудного відділу
хребта після попередньої білатеральної ламінектомії хребців. При
простому пересіченні роблять один надріз відповідного сегмента
спинного мозку, а при видаленні сегмента повністю – два надрізи
вище та нижче відповідного сегмента. Після нанесення травми виконують гемостаз в рані та пошарово її зашивають [18-24]. Перевагами цього методу є легка відтворюваність пошкодження; виключення
спонтанної нейральної пластичності, що суттєво впливає на регенерацію; для виконання втручання потрібен невеликий набір інструментів.
Серед недоліків слід відмітити те, що дана модель травми є важкою
для тварин, призводить до високої смертності, викликає дисфункцію сечовидільного тракту, що сприяє подальшому ретроградному
його інфікуванню. Після операції тварини потребують регідратації
та введення знеболювальних засобів, а також виведення сечі через
катетер. Незважаючи на належний догляд, часто можуть виникати
ускладнення, в першу чергу, в роботі сечовидільної системи, через
які тварину потрібно піддати евтаназії. Іноді спостерігається раптова
смерть, навіть після тривалого післяопераційного періоду. Вважають,
що це може бути пов’язано з дисрефлексією на рівні вегетативної
нервової системи, яка відповідає за роботу серця.

нейронів в зоні пошкодження та реактивним астрогліозом з подальшим порушенням моторної функції СМ. Дана модель також може
бути використана для дослідження процесів розвитку посттравматичної сирингомієлії – хронічного захворювання, що характеризується утворенням порожнин у спинному мозку [36]. Перевагами цього
методу, на нашу думку, є те, що фотохімічноіндуковане пошкодження набагато простіше відтворити, ніж, наприклад, ішемію шляхом
оклюзії аорти. Джерелом опромінення може виступати лампа з флуоресцентного мікроскопа з відповідним фільтром, металогалогенна
лампа із заданою довжиною хвилі або лазер з визначеною інтенсивністю випромінювання. Ще однією перевагою цієї моделі є можливість виставляти апертуру опромінення, регулюючи величину місця
ураження, на противагу перетисканню магістральних судин, коли повністю уражується дистальна частина СМ нижче місця оклюзії. Також
така травма не призводить до високої смертності тварин і при цьому
зберігається можливість тривало спостерігати за розвитком процесів запалення та регенерації в нервовій тканині [37, 38]. Недоліками
методу є те, що дана модель не відображає повноти пошкодження
тканин, характерної реальним умовам, зокрема, відсутня чітка анатомічна ішемічна тінь та напівтінь.

Неповне пересічення, або гемісекція спинного мозку. Методика моделювання даної травми, загалом, схожа з виконанням моделі
повного пересічення, проте є деякі відмінності. Після ламінектомії
(зазвичай, вона одностороння) необхідно знайти медіальну дорсальну
артерію і відшарувати половину СМ, не пошкоджуючи її, за допомогою,
наприклад, тонкої голки, або скальпеля. Потім роблять один або два
надрізи (зверху і знизу одного сегмента), в залежності від виду травми,
яку моделюють – одиничний розрив, чи множинні розриви [25-32].
Перевагами цього методу є те, що можна порівняти функціонуючу і нефункціонуючу кінцівки, а також встановити, коли при регенерації з’являється взаємна координація між задніми кінцівками, або
між пошкодженими задньою і передньою кінцівками на іпсілатеральній та контрлатеральній стороні. Дана модель травми не є настільки
тяжкою, як повне пересічення, оскільки не відбувається пошкодження спінальних артерій, і, як наслідок, немає небажаних крововиливів
в спинномозковий канал. Також у тварин відсутня параплегія обох задніх кінцівок та не порушується робота сечовидільної системи. Дана
модель більш точно відтворює реальні пошкодження СМ у людини,
ніж повне пересічення, або видалення сегменту. Недоліками моделі травми спинного мозку шляхом неповного пересічення є те, що
частина моторних трактів знаходяться медіально і під час нанесення
травми може залишитися невелика група неушкоджених волокон, які
спотворять результати відновлення в динаміці.

Різні варіанти компресії та контузії спинного мозку. Існує багато
методів компресії СМ, які відрізняються за складністю моделювання.
В найпростішому варіанті у ролі травмуючого агента виступає вантаж, покладений на поверхню відкритого органу, який своєю вагою
спричинює тиск на нервову тканину [39]. Такі пошкодження легко
відтворювати, проте дана модель не досить надійна. Ступінь важкості
травми може залежати від різних чинників: від місця розташування
вантажу, оскільки тварини мають певну форму тіла, яка не відповідає
параметрам плоскої поверхні; від частоти дихальних рухів, які можуть зміщувати його розташування тощо. Про значну варіабельність
даного варіанту пошкодження між тваринами свідчить те, що не завжди можна досягти повного паралічу кінцівок.
Серед описаних в літературі моделей компресії застосовують також стиснення СМ протягом певного часу пінцетом або судинними
кліпсами. Зокрема, утримання такої кліпси протягом однієї хвилини
є достатнім для щурів, щоб викликати у них параплегію [41-43].
Основними перевагами цього методу, перш за все, є простота і надійність виконання травми. Серед головних недоліків є те, що деякі провідні шляхи СМ можуть залишитись інтактними, наприклад, якщо не
будуть захоплені дорсальні спінальні артерії. Також може зберегтись
частина моторних волокон, які знаходяться ближче до серединної лінії СМ [40]. Також при використанні пінцету або судинних кліпс може
коливатись час стиснення тканин, що впливає на ступінь важкості
травми. Тому для більшої точності та стандартизації моделі використовують спеціальний механічний пристрій, який дозволяє виконувати
дозоване за силою та лімітоване за тривалістю стиснення тканини.
Наступна модель компресії виконується за допомогою катетера
з еластичним балоном, введеного в спинномозковий канал вздовж
спинного мозку. При наповненні рідиною балон розширюється
та притискає спинний мозок до хребців, спричинюючи його компресійне пошкодження. Особливістю цього методу є те, що дана модель
дозволяє дозувати ступінь пошкодження за рахунок регулювання
об’єму рідини, яка подається у балон за певний час, та швидкості
її видалення [44-47].
Вперше описаною найпростішою моделлю контузії спинного
мозку була модель, розроблена Алланом у 1911 році на собаках,
яка передбачала удар вантажем певної маси по дорзальній поверхні СМ [48]. Згодом ця техніка була визнана стандартною моделлю
експериментальної контузії СМ, за допомогою якої можна досягти
різного ступеня важкості пошкодження нервової тканини, залежно
від розмірів експериментальних тварин та використаного обладнання. Основними перевагами даного методу є його відносна простота
та дешевизна. До недоліків слід віднести можливі помилки в розрахунках при нанесенні травми, які можуть призвести до надмірного

Ішемічне пошкодження спинного мозку. Не менш поширеною
моделлю пошкодження спинного мозку є його ішемія. Більшість досліджень із застосуванням моделі ішемії проводились на мишах віком 8-12 тижнів [33-35]. Через верхню медіастінотомію в ділянці між
лівою загальною сонною артерією і підключичною артерією отримують доступ до дуги аорти та проводять її оклюзію за допомогою судинних затискачів. Перевагами цього методу є те, що така травма відповідає наявним у людей ішемічним пошкодженням СМ, наприклад,
після операцій з пластики торакоабдомінальної аневризми аорти,
або деяких патологічних станах, таких як системна гіпотензія, гострі
анемії, порушення кровообігу в СМ тощо. До недоліків такої травми
відносять складну відтворюваність, особливо, якщо враховувати розміри самих мишей та відповідних артерій [33].
Фотохімічно-індуковані пошкодження спинного мозку. Опромінення дорзальної поверхні стовбура СМ з довжиною хвилі 560 нм
викликає збудження введеного перед цим в судинне русло барвника
бенгальського рожевого (Rose Bengal). Фотохімічна реакція призводить до сповільнення кровотоку в судинах, і, як наслідок, утворення тромбів, що супроводжується локальною ішемією із загибеллю
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супутнього пошкодження оточуючих тканин та органів аж до смерті
піддослідної тварини. Також слід зазначити, що серед опрацьованих
літературних джерел в жодному не зазначено, яким чином був закріплений СМ під час нанесення пошкодження, а отже, вплив дихання
і спонтанних рухів тварини можуть вносити певну похибку у відтворюваність моделі.
На сьогодні для моделювання контузії спинного мозку використовують різні пристрої від простих і дешевих до сучасних високотехнологічних з спеціалізованим програмним забезпеченням для
вимірювання та розрахунку широкого спектру параметрів. Серед
спеціального обладнання, яке використовують для такого стандартизованого моделювання, найпоширенішим є New York University (NYU)
impactor [49-52], Infinite Horizon Impactor [53-56], Louisville Injury
System Apparatus (LISA) [57, 58] та Electromagnetic Spinal Cord Injury
Device (ESCID) [59, 60]. Основною перевагою усіх цих пристроїв є те,
що вони дозволяють надійно і точно змоделювати травму з можливістю розрахунку і детекції багатьох параметрів, залежно від завдань
дослідження: сила та швидкість удару, час контакту вантажу із СМ,
дистанція зміщення тканини тощо. При використанні даних пристроїв
дуже легко регулювати ступінь важкості експериментальної травми
одночасно з високою її відтворюваністю [59-61]. До недоліків слід
віднести досить високу вартість таких приладів та необхідність спеціалізованого технічного обслуговування.
Слід зауважити, що моделі пошкодження шляхом компресії чи
контузії у мишей в деякій мірі не відповідають таким у людей; оскільки в уражених ділянках СМ утворюються місця щільної сполучної тканини. На противагу, при моделюванні такого пошкодження у щурів,
як і у людей, формуються лише цисти, заповнені рідиною [62, 63].
Важливим етапом після моделювання пошкоджень спинного мозку in vivo є визначення функціональної активності тварин за
допомогою різноманітних поведінкових тестів. Це необхідно як для
підтвердження ефективності моделювання відразу після нанесення
травми, так і для оцінки в динаміці процесів відновлення порушених
функцій спинного мозку під впливом застосованого лікування. Загалом, різні варіанти змодельованих травм in vivo можна об’єднати
за схожими механізмами пошкодження СМ і для них краще підходять певні групи поведінкових тестів. Наприклад, для оцінки функціональної активності тварин при моделюванні травми шляхом ішемії
більше підходять тести, які дають можливість оцінити силу кінцівок:
тест похилої площини, визначення індексу рухливості задніх кінцівок
[35, 37]. Якщо розглядати моделі компресії та контузії, то для оцінки
функціональної активності тварин після даних пошкоджень краще
підходять тести, які з різною чутливістю визначають відновлення
моторних функцій спинного мозку: rotarod-тест [44]; шкала Tarlov
[46], вимірювання кутів суглобів гоніометром [49, 50], Луізвільська
шкала плавання [50, 58], тест з горизонтальною драбиною [51, 59],
мишача шкала Basso [53, 56, 60], тест ВВВ (Basso-Beattie-Bresnahan)
[42, 44, 45, 47, 49-52, 55, 57-60]. Щодо травм з повним, частковим
пересіченням або видаленням сегментів СМ, то для оцінки функціонального відновлення тварин при даних видах пошкоджень найчастіше використовують тест ВВВ [25-32]. Враховуючи, що пошкодженим
внаслідок травми аксонам необхідно заново встановити зв’язки з інтернейронами, мотонейронами та ефекторними органами, часто виникає необхідність використання додаткових методик, в основі яких
лежить акцент на точність рухів, зокрема, тестування локомоції на
сітці [28] та аналіз відбитків слідів [29].
ІN VITRO МОДЕЛІ ПОШКОДЖЕНЬ СПИННОГО МОЗКУ
У 1991 році L. Stoppini запропонував проводити культивування
зрізів нервової тканини на напівпроникних мембранах на межі газового та рідкого середовища. Такий метод органотипових зрізів дозволяє культивувати їх досить тривалий час, оскільки заміна рідкого
середовища відбувається без механічного пошкодження експлантів,
залишаючи при цьому вільний доступ до самої тканини для її дослідження в динаміці [64]. В останні роки спектр наукових питань в об-

ласті нормальної та патологічної нейрофізіології, які вирішуються за
допомогою культури органотипових зрізів нервової тканини, постійно розширюється, а сам метод увійшов в перелік доступних засобів
вибору, які застосовують і для дослідження патології спинного мозку
в області регенеративної медицини.
Культуру органотипових зрізів спинного мозку активно використовують для моделювання різних варіантів його пошкодження in vitro,
що має ряд переваг у порівнянні з відповідними моделями in vivo.
В першу чергу, експерименти з використанням органотипових культур потребують невеликої кількості тварин для отримання нервової
тканини і з позицій біоетики саме системи in vitro часто є необхідними
для попередньої оцінки можливості та доцільності подальших досліджень на великих групах лабораторних тварин. Культура органотипових зрізів дозволяє досліджувати тканину спинного мозку протягом
тривалого часу, оскільки зрізи знаходяться в стабілізованому стані
і відповідають належним морфофункціональним характеристикам,
зберігаючи цитоархітектоніку, міжклітинні зв’язки та інші особливості, які є типовими для нативної нервової тканини [65]. Загалом,
така система є набагато зручнішою для точних і зручних експериментальних маніпуляцій. У порівнянні з моделями in vivo, вона дає можливість досліджувати не лише клітинні, а й молекулярні механізми,
а також дозволяє змоделювати більш ширший спектр пошкоджень
СМ [66]. Крім того, модель органотипових зрізів in vitro дає змогу
детально вивчати первинне ураження нейронів для кращого розуміння його віддалених наслідків та підбору оптимальних терапевтичних
засобів з метою попередження повторного пошкодження тканин.
Моделі пошкоджень тканини спинного мозку in vitro включають:
• модель стиснення органотипових культур тканини СМ;
• модель пересічення органотипових культур СМ;
• модель утворення гліального рубця in vitro.
Модель стиснення тканини спинного мозку in vitro. При пошкодженні аксонів білої речовини спостерігаються яскраво виражені деструктивні зміни в тканині спинного мозку. Такі пошкодження, в свою
чергу, призводять до часткової або повної втрати СМ чутливих та моторних функцій нижче місця ураження. З метою кращого розуміння
перебігу деструктивних процесів в аксонах внаслідок механічного
пошкодження, з’ясування клітинних механізмів функціонального відновлення нервової тканини та розробки відповідних терапевтичних
підходів була розроблена модель стиснення тканини СМ in vitro [67].
Основним об’єктом для даної моделі є органотипові культури поперечних зрізів СМ гризунів, які зазнають пошкодження під впливом
вантажу, що падає. Також культури виділених з СМ клітин можуть
вирощуватись на м’яких матриксах, які підлягають механічному стисканню, як модель нативної тканини, що опосередковано впливає на
усі клітинні елементи в ній [68].
Модель пересічення тканини спинного мозку in vitro. Більшість
травм СМ супроводжуються локальним розривом одного або кількох
його сегментів, який важко дослідити в динаміці in vivo. Моделювання розриву сегментів шляхом їх пересічення in vitro проводять на органотипових зрізах як грудного, так і попереково-крижового відділу
СМ щурів. Проте особливу увагу сьогодні приділяють in vitro моделям травм саме поперекового відділу СМ, оскільки в даній ділянці
знаходиться потужна нервова мережа – центральний генератор упорядкованої активності, що відповідає за локомоторні функції нижніх
кінцівок [70]. Під час культивування органотипові зрізи ростуть та
щільно контактують бічними краями однин з одним. При моделюванні аксонального розрізу СМ in vitro власне сам розріз нервової
тканини здійснюють скальпелем в місцях новоутворених щільних
контактів між органотиповими зрізами [71]. З метою імітації дегенеративних змін, що відбуваються у розсіченій нервовій тканині за
природніх умов, одним із етапів моделювання даного виду травм є
додавання у розчин-замінник спинномозкової рідини ACSF (Artificial
cerebrospinal fluid) каінату [70, 71]. Каінат, як і глутамат, викликає
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дегенерацію тканини та може індукувати реактивний астрогліоз.
Проте каінат не є субстратом для глутаматних транспортерів і вважається в 30 разів більш токсичним для нервової тканини [73].
Інша аналогічна модель аксонального поперечного перерізу СМ
передбачає використання органотипових культур нервової тканини
вже новонароджених тварин. Перевага такої моделі полягає в тому,
що при однаковій товщині у зрізах представлені кілька сегментів СМ
зі збереженням їх нейрональної цитоархітектоніки [69].
Модель гліального рубця спинного мозку in vitro. Гліальний
рубець – патологічна структура, що утворюється в місцях розриву
СМ та складається переважно з «реактивних» астроцитів. Першою
описаною моделлю утворення гліального рубця, як наслідку посттравматичних змін нервової тканини, стала модель з використанням
нітроцелюлозних вставок. Імплантація нітроцелюлозної мембрани
Millipore в спинний мозок новонароджених щурів викликає накопичення в нервовій тканині ріст-активуючих молекул (ламініну, колагену IV типу та фібронектину), які індукують реактивний астрогліоз.
Таким чином моделюють формування гліального рубця, яке у дорослих тварин пов’язане з накопичення у місці розриву спинного мозку
молекул позаклітинного матриксу (хондроітин-6 сульфат протеоглікан та цитотактин/тенасцин) [72].

Також з метою формування гліального рубця in vitro індукують морфофункціональні зміни в нервовій тканині шляхом безпосереднього
впливу токсичних речовин разом з механічним пошкодженням. Вважають, що саме комбінація хімічного та фізичного впливу на тканину СМ
є більш адекватною для моделювання процесів гліального рубцювання.
Крім того, для індукції гліального рубця використовують техніку іммобілізації протеїнів на 3D гелевій матриці для приєднання до
неї ріст-інгібуючих молекул, що перешкоджають регенерації аксонів.
Модель, вперше розроблена на культурі астроцитів кори головного
мозку, передбачає додавання трансформуючого фактору росту-β1
(TGF-β1), що пригнічує проліферацію фібробластів та викликає утворення кластерів клітин, у складі яких фібробласти оточені астроцитами. Такі кластери накопичують молекули позаклітинного матриксу
та молекули пригнічення росту аксонів, що характерно для природнього утворення гліального рубця in vivo [74, 75]. Також існують дані
стосовно присутності, як в клітинах, так і в позаклітинному матриксі,
фактору TGF-β1 в місці розриву спинного мозку [76]. Тому в найближчій перспективі актуальною є розробка і застосування аналогічної моделі гліального рубця in vitro для уточнення ролі фактору
TGF-β1 при пошкодженні саме спинного мозку. Перевага таких моделей полягає у можливості прослідкувати зміни у культурі астроцитів
та проаналізувати їх у просторі і часі.

УЗАГАЛЬНЕННЯ
Таким чином, на сьогодні відомі різноманітні моделі пошкодження спинного мозку in vivo та in vitro, які мають свої переваги та недоліки,
що пов’язані з видом піддослідних тварин, складністю травми, тривалістю експерименту, доступними поведінковими тестами для оцінки
відновлення порушених функцій та багатьма іншими факторами. Актуальним завданням сучасної нейрофізіології залишається не лише
вдосконалення вже існуючих, а й пошук та розробка нових оптимальних комплексних моделей травми спинного мозку, які б максимально
відповідали цілісній картині пошкодження, характерного реальним умовам у людини. При цьому вони мають бути стійкими та відтворюваними з можливістю адаптації під завдання конкретного експерименту. Такі моделі можуть бути використані, в першу чергу, для більш
детального з’ясування можливих механізмів пошкодження нервової тканини та дослідження її власного відновного потенціалу за рахунок
ендогенних репараційних факторів.
Крім того, нові експериментальні моделі дозволять оцінити безпеку та спрогнозувати ефективність різноманітних терапевтичних підходів
в лікуванні патології нервової системи, зокрема, й трансплантації стовбурових клітин з різних джерел. При цьому саме моделювання окремих ланок патогенезу травматичного пошкодження нервової тканини дасть змогу встановити ключові точки реалізації регенеративних
ефектів клітинних трансплантатів: підсилення ендогенної репарації, запобігання розвитку запальних процесів або можливе заміщення
трансплантованими клітинами втрачених в тканинах реципієнта. Загалом, результати, отримані в експериментах на тваринах із змодельованим пошкодженням спинного мозку in vivo та in vitro, стануть основою для впровадження нових терапевтичних підходів в клініку.
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