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З використанням 142 нелінійних білих щурів обох статей проведено аналіз сприйнят-
ливості та стійкості щодо індукції експериментального аутоімунного енцефаломієліту 

(ЕАЕ) і тяжкості його клінічного перебігу залежно від материнської та батьківської ліній 
спадкової обтяженості. Показано, що рівень захворюваності самок не залежить від типу 
спадкової обтяженості, а підвищена чутливість до розвитку ЕАЕ у самців пов’язана з обтя-
женістю за лінією батька. Результати дослідження свідчать про можливість реалістичного 
моделювання «сімейних» форм експериментального розсіяного склерозу на основі селекції 
тварин-плідників за ознакою чутливості та стійкості щодо індукції ЕАЕ з використанням 
нелінійних лабораторних щурів.

Ключові слова:  експериментальний аутоімунний енцефаломієліт, статеві особливості, тип 
спадкової обтяженості, рівень захворюваності, тяжкість перебігу ЕАЕ.

Для цитування: Гейко В. В., Берченко О. Г., Утевська С. В. Формування експериментального 
аутоімунного енцефаломієліту у потомства чутливих і стійких до його індукції щурів як 
моделі «сімейних» форм розсіяного склерозу // Журнал Національної академії медичних наук 
України. – 2019. – Т. 25, № 1. – С. 21–24.

Формування експериментального 
аутоімунного енцефаломієліту  
у потомства чутливих і стійких до його індукції щурів 
як моделі «сімейних» форм розсіяного склерозу 

УДК 616.832-004.2-056.7:612.612.001.6                        
«Журнал НАМН України» | 2019 | т. 25 | № 1 | С. 21–24

В. В. Гейко  
О. Г. Берченко
С. В. Утевська

Державна установа 
«Інститут неврології, 
психіатрії та наркології 
НАМН України», Харків 
61068, Україна

Гейко  
Валентина Василівна   
vvgeiko@gmail.com

Створення і застосування експериментальних моделей 
патологічних станів з використанням лабораторних тва-
рин є не лише ефективним методом вивчення етіології та 
патогенезу різноманітних захворювань, а й надає можли-
вість виявлення факторів ризику і предикторів розвитку, 
що сприяє розробці адекватних підходів до їх лікування 
та профілактики. Сьогодні вважається доведеним існу-
вання біологічної схильності до розсіяного склерозу (РС), 
який є захворюванням полігенної природи з високою ге-
нетичною гетерогенністю [8]. Відомо, що родичі хворих 
на РС характеризуються більш високим, на  відміну від 
популяції в цілому, ризиком його розвитку [7, 18], до того 
ж величина цього ризику корелює зі ступенем спорідне-
ності, батьківським походженням генів і статтю пацієнта 
[9, 13, 17, 20].

Одним із факторів ризику РС є біологічні особливості 
людей і тварин, зумовлені генами, пов’язаними з основним 
комплексом гістосумісності II типу [14, 21], які також віді-
грають вирішальну роль у контролі сприйнятливості щодо 
індукції експериментального аутоімунного енцефаломієліту 
(ЕАЕ) у різноманітних ліній лабораторних щурів [11, 15]. 
Проте досить висока вартість лінійних тварин може обме-
жувати можливості експериментальних досліджень, тому 
моделювання різноманітних аспектів формування демієлі-
нізуючих порушень, у тому числі сімейних форм РС з  ви-

користанням безпородних щурів становить теоретичний та 
практичний інтерес.

Беручи до уваги мультифакторіальну природу РС, розви-
ток якого зумовлений взаємодією екзогенних впливів [4, 19] 
і особливостей структури та експресії генів [7, 5], визначення 
факторів ризику і створення комплексних моделей біологіч-
ної схильності щодо розвитку аутоімунної демієлінізуючої 
патології є актуальною задачею неврологічних досліджень. 
Тим паче на фоні вдосконалення сучасних терапевтичних 
стратегій, що дають можливість підтримувати задовільну 
якість життя і поширюють можливості реалізації репродук-
тивних функцій у хворих на РС, все більшої актуальності 
набуває проблема ролі хронічного захворювання батьків у 
забезпеченні ризику його розвитку у дітей. Це підкреслює 
важливість фундаментальних досліджень «сімейних» форм 
РС для ідентифікації та прогнозування ризиків розвитку за-
хворювання в обтяженого потомства.

Відповідно до цього доцільним є моделювання «сімейних» 
форм експериментального РС на основі селекції тварин-плід-
ників за ознакою чутливості та стійкості до індукції ЕАЕ і 
подальшого спарювання для отримання потомства з обтяже-
ною спадковістю. Метою дослідження було вивчення рівня 
захворюваності й тяжкості клінічного перебігу ЕАЕ у щурів 
різної статі залежно від типу спадкової обтяженості з ураху-
ванням материнської та батьківської ліній.
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МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ
Усі процедури з експериментальними тваринами схва-
лені Комісією з питань етики і деонтології ДУ «Інститут 
неврології, психіатрії та наркології НАМН України» та 
виконані відповідно до «Порядку проведення науковими 
установами дослідів, експериментів на тваринах» (№  249 
від 01.03.2012), Закону України «Про захист тварин від 
жорстокого поводження» (№ 3447-IV від 21.02.2006).

Робота виконана з використанням 142 імунізованих не-
лінійних лабораторних білих щурів репродуктивного віку 
(від 4 до 7 місяців), серед яких 30 плідників потомства. До-
слідження впливу спадкової обтяженості на чутливість до 
індукції ЕАЕ проводилося в 4 групах дослідних тварин: 
I група (18 , 16 ) – потомство стійких щурів; II група (13 ,  
14 ) – потомство самки і самця, що хворіли (тотальна сімейна 
обтяженість); III група (17 , 14 ) – обтяженість за материн-
ською лінією (самка, що хворіла, та стійкий самець); IV група 
(10 , 10 ) – обтяженість за батьківською лінією (стійка самка 
та самець, що хворів).

Експериментальний аутоімунний енцефаломієліт 
індукували внаслідок одноразової імунізації щурів ен-
цефалітогенною сумішшю, яку готували extempore з го-
могенату тканин алогенного спинного мозку з повним 
ад’ювантом Фрейнда («Sigma-Aldrich», США) в дозі 55 мг 
на 100 г маси тіла тварини з інокуляцією підшкірно у 
підошовні поверхні задніх кінцівок. День інокуляції ан-
тигена вважався нульовим днем експерименту. Оцінку 
неврологічного статусу здійснювали на основі реєстрації 

часу (доби) появи перших ознак захворювання, його три-
валості з урахуванням збереженості та редукції невроло-
гічної симптоматики.

Тяжкість перебігу ЕАЕ щодня оцінювали за 6-бальною 
шкалою на основі обчислення індивідуальних клінічних ін-
дексів виразності та поширення неврологічних порушень у 
вигляді зниження м’язового тонусу, розвитку атаксії, парезів 
і паралічів кінцівок і хвоста, дисфункції тазових органів та 
дихальної мускулатури, тремору, тонічних і клонічних судом, 
бокового положення та ін.

Повну відсутність неврологічних відхилень при збере-
женні вихідної маси тіла приймали за 0 балів; помірно ви-
ражені порушення, зміну тонусу хвоста, втрату маси тіла до 
5 % – 1 бал; м’язову слабкість, атаксію, зниження ваги від 5 до 
10 % – 2 бали; геміпарези кінцівок, порушення координації 
рухів, зниження ваги від 10 до 15 % – 3 бали; параліч задніх 
кінцівок, порушення функцій тазових органів, зниження 
маси тіла від 15 до 20 % – 4 бали; загальне виснаження із втра-
тою ваги більш як 20 %, бокове положення, агональний стан – 
5 балів; летальний кінець – 6 балів.

У кожній групі обчислювали абсолютну та відносну кіль-
кість тварин, що захворіли, і представленість тяжких форм 
(більш як 2,5 бала) перебігу ЕАЕ.

Статистичну обробку результатів дослідження для визна-
чення вірогідності відмінностей між групами порівняння 
проводили із застосуванням програми «Excel» і непараме-
тричного t-критерію Стьюдента, пакету програм «Statgraph» 
і «Statistica 8.0» (критерій Фішера).
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Рис. 1. Статеві 
особливості рівня 
захворюваності 
потомства залежно 
від типу спадкової 
обтяженості

Умовні позначення: 
А – самки, Б – самці. 
I група – потомство 
стійких щурів;  
II – потомство самки  
і самця, що хворіли;  
III – обтяженість  
за материнською лінією;  
IV – обтяженість  
за батьківською лінією.

Рис. 2. Представленість 
тяжких форм перебігу ЕАЕ (від 
2,6 до 6,0 балів) у нащадків 
залежно від типу спадкової 
обтяженості. 

Умовні позначення: 
I група – потомство стійких 
щурів; II група – потомство 
самки і самця, що хворіли;  
III група – обтяженість  
за материнською лінією;  
IV група – обтяженість  
за батьківською лінією.
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РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Аналіз рівня захворюваності самок не виявив вірогідних від-
мінностей між потомством стійких щодо індукції ЕАЕ плід-
ників (I група) та залежності від типу спадкової обтяженості 
(рис. 1, А). Порівняно з цим групові відмінності захворювано-
сті самців – нащадків стійких тварин (I група) і тих, що хворі-
ли (II група), досягали рівня вірогідної значущості (p = 0,049), 
характеризуючись у IV групі (обтяженість за лінією батька) 
максимальною представленістю чутливих до індукції ЕАЕ 
щурів (рис. 1, Б).

Звертаючи увагу на те, що серед хворих на РС переважають 
жінки, отримані результати, вочевидь, свідчать про більш ви-
ражену чутливість самок щодо провокуючих факторів. У да-
ному випадку – до введення аутологічних антигенів ЦНС за 
стандартних умов моделювання ЕАЕ, що, ймовірно, пов’язано 
з біологічними особливостями жіночого організму.

Підвищена захворюваність (до 100 %) нащадків-самців, об-
тяжених за батьківською лінією, поряд з її зменшеними зна-
ченнями (57,1 %) у групі від матерів, що хворіли (p = 0,015), 
певно, вказує на вагомий внесок спадкової обтяженості у 
забезпечення ризику розвитку експериментального РС у по-
томства чоловічої статі. А той факт, що лише 37,5 % самців із 
потомства стійких до індукції ЕАЕ тварин характеризуються 
схильністю до його розвитку, підтверджує припущення щодо 
підвищеного генетичного ризику за батьківською лінією.

На користь цього свідчать дослідження молекулярних ме-
ханізмів епігенетичної спадковості [6, 12] та отримані нами 
раніше дані про статеві особливості середовищної і спадкової 
складових ризику експериментального РС [2], в яких показа-
но важливе значення епігенетичних впливів матері, що хво-
ріла, у період внутрішньоутробного розвитку на схильність 
до формування демієлінізуючої патології у її потомства жіно-
чого роду, на відміну від самців, для яких характерним є пе-

реважання власне генетичного компонента, тобто обтяженої 
спадковості.

Тяжкість перебігу аутоімунної демієлінізуючої патології 
за представленістю тяжких і дуже тяжких форм (від 2,6 до 
6,0  бала) залежно від статевої належності та хвороби плід-
ників у самочок характеризувалася найменш вираженими 
проявами демієлінізуючих порушень у групі потомства від 
батька, що хворів (IV група) (рис. 2).

Беручи до уваги відсутність єдиної думки стосовно феноти-
пічної експресії «сімейних» і спорадичних випадків РС [1, 16], 
такі результати не суперечать даним про м’якший, доброякіс-
ний перебіг «сімейних» форм захворювання [3, 10].

Разом із цим, заслуговують на увагу дані про мінімально 
виражену тяжкість перебігу ЕАЕ у самців, не обтяжених за 
батьківською лінією (I і III групи), а її представленість у II і IV 
групах, очевидно, пов’язана з обтяженістю за лінією батька.

Таким чином, на основі аналізу сприйнятливості та стій-
кості щодо індукції ЕАЕ, а також гетерогенності клінічного 
перебігу його «сімейних» форм у тварин різної статі показано 
суттєву роль самця-плідника у забезпеченні схильності до роз-
витку ЕАЕ у потомства чоловічого роду. Її реалізація за стан-
дартних умов моделювання ЕАЕ шляхом активної імунізації 
антигенами ЦНС характеризується статевими особливостями: 
у самок – пріоритетним значенням середовищного компонен-
та, а у самців – переважанням власне генетичної складової.

Результати дослідження дають підстави розглядати ЕАЕ 
з використанням нелінійних лабораторних білих щурів як 
реалістичну модель для вивчення різноманітних аспектів сі-
мейних форм РС у групах підвищеного ризику розвитку ау-
тоімунної демієлінізуючої патології з метою виявлення нових, 
пов’язаних із РС біомаркерів і предикторів для оцінки їхнього 
прогностичного значення у потомства з обтяженим «сімей-
ним» анамнезом.
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A study of experimental autoimmune 
encephalomyelitis in posterity of rats 
sensitive and resistant to its induction 
as a model of «family» forms 
of multiple sclerosis
Valentyna V. Heyko,  Olha H. Berchenko, 
Svitlana V. Utevska

Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology of the 
NAMSU, the Academy of Medical Sciences of Ukraine,  
46 Acad. Pavlov St., Kharkiv 61068, Ukraine
An analysis of the susceptibility and resistance to induction of 
experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) and the severity 
of its clinical course, depending on the mother’s and father’s lines of 
hereditary aggravations, was performed using 142 non-linear white 
rats of both sexes. It was demonstrated that the level of incidence in 
females does not depend on the type of hereditary aggravation, while 
the increased sensitivity to the development of EAE in males is asso-
ciated with an aggravation along the paternal line. The results of the 
study evidence to the possibility of feasible modeling of the «family» 
forms of experimental multiple sclerosis based on the breeding of an-
imal-producers on the basis of sensitivity and resistance to induction 
of EAE using non-linear laboratory rats.
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features, type of hereditary aggravation, level of incidence, severity 
of clinical course of EAE. 
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Формирование экспериментального 
аутоиммунного энцефаломиелита у 
потомства чувствительных  
и устойчивых к его индукции крыс  
в качестве модели «семейных» 
форм рассеянного склероза
Гейко В. В.,  Берченко О. Г., Утевская С. В.

Государственное учреждение «Институт невро-
логии, психиатрии и наркологии НАМН Украины», 
ул. Академика Павлова, 46, Харьков 61068, Украина
С использованием 142 нелинейных белых крыс обоего пола 
проведен анализ восприимчивости и устойчивости к индукции 
экспериментального аутоиммунного энцефаломиелита (ЭАЭ) 
и тяжести его клинического течения в зависимости от мате-
ринской и отцовской линий наследственной отягощенности. 
Показано, что уровень заболеваемости самок не зависит от типа 
наследственной отягощенности, а повышенная чувствитель-
ность к развитию ЭАЭ у самцов связана с отягощенностью по 
линии отца. Результаты исследования свидетельствуют о воз-
можности реалистического моделирования «семейных» форм 
экспериментального рассеянного склероза на основе селекции 
животных-производителей по признаку чувствительности и 
устойчивости к индукции ЭАЭ с использованием нелинейных 
лабораторных крыс.
Ключевые слова: экспериментальный аутоиммунный энцефа-
ломиелит, половые особенности, тип наследственной отягощен-
ности, уровень заболеваемости,  
тяжесть течения ЭАЭ.
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