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Численні дослідження свідчать про 

взаємозв’язок депресивних та алергічних 
розладів. При алергії спостерігається гіпо-
реактивність адреналової системи та гіпер-
реактивність холінергічної системи, що 
призводить до дисбалансу в організмі, який, 
в свою чергу, може  спричинити такі розла-
ди  психоемоційної сфери, як депресія та 
тривожність. З іншого боку, при алергії від-
мічається підвищення активності гіпотала-
мо-гіпофізарно-адреналової системи, що 
також може викликати до поведінкові по-
рушення, в тому числі  депресивні розлади. 
Дані літератури вказують на наявність ко-
реляції між проявами алергічних реакцій у 
батьків та частотою розвитку депресій у ді-
тей. Тому уявляється надзвичайно важли-
вим пошук препаратів, що дозволяють не 
лише усувати симптоми алергічних реакцій, 
а й нормалізувати поведінкову активність 
(А.В. Калуев, 1998; Kalueff et al., 2007).  

З огляду на це, нами було проведено 
дослідження змін поведінкової активності 
після прийому раунатину (постгангліонар-
ний адреноблокатор), а також за умов ви-
кликаного алергічного риніту та можливість 
модуляції поведінки при прийомі таких ан-
тиалергічних засобів, як „Назонекс” та „Ері-
ус”. 

 
Матеріали та методи 

 Дослідження  виконувалось на 50 бі-
лих нелінійних щурах, що утримувались в 
стандартних умовах віварію з вільним до-
ступом води та їжі. Всіх щурів було розпо-
ділено на 5 груп: в 1-й (група «алергія») для 
вироблення алергії кожні 3 дні протягом 
трьох тижнів інтраназально вводився роз-
чин екстракту амброзії, а безпосередньо пе-
ред цим у порожнину носа – розчин гістамі-

ну для розширення судин носової порожни-
ни; в 2-й  групі (група «раунатин») протя-
гом 2 тижнів вводився розчин раунатину 
для моделювання станів емоційного висна-
ження. Терапію при алергічних проявах ми 
проводили препаратами „Еріус” (3-я група – 
«еріус») та „Назонекс” (4-а група – «назо-
некс»). Щури 5-ї групи  слугували контро-
лем. Поведінкова активність вивчалась за 
допомогою суок-тесту, який дозволяє пара-
лельно оцінити локомоторну, дослідницьку 
та зміщену активність щурів (Esch et al., 
2002;  Kalueff et al., 2005). В тесті реєстру-
ються такі показники: кількість перетнутих 
сегментів алеї, латентний час виходу з 
центру установки, кількість реакцій орієн-
тації та заглядань вниз, частота та трива-
лість актів грумінгу, загальний час іммобі-
льності протягом тесту, кількість зісковзу-
вань з аллеї. Статистична обробка результа-
тів проводилась за допомогою пакету про-
грам „Statistica 6.0”. Для порівняння даних 
використано критерій Манна-Уітні. 

 
Результати та їх обговорення 

 В результаті тестування було виявле-
но, що щури групи «алергія» демонстрували 
достовірно нижчий рівень локомоторної 
активності в порівнянні з групою контролю 
(графік 1), тоді як прийом раунатину лише 
незначно знижував кількість перетнутих 
сегментів у порівнянні з контрольною гру-
пою. Вживання „Назонекса” та „Еріуса” рі-
зноспрямовано діяло на активність щурів. В 
той час, як за рівнем локомоторної активно-
сті група «назонекс» достовірно не відрізня-
ється від групи «алергія» та «контроль», 
Еріус збільшував рівень локомоторної акти-
вності навіть в порівнянні з контрольною 
групою. 
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Поряд з цим, у щурів групи «еріус» 
спостерігається достовірно менший латент-
ний період виходу з центру (графік 2). Вва-
жається, що збільшення даного показника 
говорить про більш значний рівень ноофо-
бії, страху та більшу тривожність у тварин 
(Я. Бушер и соавт., 1991;  А.В. Калуев, 
2002).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графік 1. Локомоторна активність щурів в 

суок-тесті: *- p=0,02 порівняно з групою “еріус”; 
**- p=0,02 порівняно з групою “контроль”, *** - 
p=0,01 порівняно з групою “контроль”;  **** - 
p=0,04 порівняно з групою “еріус”. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графік 2. Латентний період виходу щурів з 

центру установки: **** - p=0,03 порівняно з гру-
пою “еріус”. 

Як видно з отриманих результатів, 
алергізація призводить до збільшення ноо-
фобії. Застосування назонекса достовірно не 
впливає на рівень ноофобії у щурів в порів-
нянні з групою «алергія». Введення рауна-
тину майже вдвічі збільшує латентний пері-
од виходу з центру алеї в порівнянні з гру-
пою «контроль», що може свідчити про бі-
льшу ноофобію тварин даної групи. 

При оцінюванні дослідницької актив-
ності тварин всіх груп за показником кіль-
кості заглядань вниз було встановлено, що 
експериментальна алергія достовірно не 
змінює даний показник у тварин (графік 3). 
Рівень інгібування дослідницької активності 
відображає ступінь тривожності тварин, 
тобто зменшення кількості актів заглядання 
вниз вказує на більш високий рівень триво-
жності (А.В. Калуев, 1998). Використання 
„Еріуса” достовірно збільшує рівень дослі-
дницької активності в порівнянні як з гру-
пою «контроль», так і з групою «алергія». 
Прийом назонекса практично не впливає на 
кількість актів заглядання вниз в суок-тесті. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графік 3. Кількість актів заглядання вниз 

(дослідницька активність) у щурів в суок-тесті: 
*** - p=0,03 порівняно з групою «еріус»; **** - 
p=0,04 порівняно з групою «еріус».  

 
 
У груп «алергія» та «назонекс» вияв-

ляється достовірно менша кількість зісков-
зувань в порівнянні з групами «контроль» 
та «еріус», відповідно (графік 4). Більшу 
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кількість актів зісковзування у групах «кон-
троль» та «еріус» можна пояснити більшою 
рухливістю, а відповідно, й локомоторною 
активністю щурів даних груп. У щурів гру-
пи «раунатин», навпаки,  має місце низький 
рівень локомоторної активності, поряд з ве-
ликою кількістю актів зісковзування, що 
може свідчити про більшу мотосенсорну 
дезінтеграцію та більший рівень тривожно-
сті щурів цієї групи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Графік 4. Кількість актів зісковзування вниз 
з установки: * - p=0,03 порівняно з групою «алер-
гія»; **** - p=0,04 порівняно з групою «назонекс». 

 
 
З огляду на результати проведених 

досліджень, можна припустити, що підтве-

рджується гіпотеза про спільність поведін-
кових виявів алергічних реакцій та депресії. 
При тривожних розладах так само, як і при 
алергії, спостерігається підвищена актив-
ність гіпоталамо-гіпофізарно-наднирнико-
вої системи, що супроводжується відповід-
ними поведінковими змінами, зокрема збі-
льшенням компонентів тривожної поведін-
ки (Bao, Fei, 2006; Kalueff et al., 2007). Те-
рапія при алергічних розладах препаратами 
„Еріус” та „Назонекс” позитивно впливає на 
поведінкову активність тварин в суок-тесті, 
зменшуючи кількість актів тривожної пове-
дінки (зісковзування вниз, латентний період 
виходу з установки) та активізуючи локо-
моторну та дослідницьку активність тварин. 
Еріус має більш виражений вплив на пове-
дінку щурів в порівнянні з назонексом. 

Крім цього, за отриманими даними, в 
той час як назонекс нормалізує поведінку за 
умов алергізації, еріус виявляє самостійний 
ефект, що проявляється в більш активній 
дослідній та локомоторній поведінці щурів 
даної групи в порівнянні з контрольною 
групою. Ця дія препарату „Еріус” зумовле-
на його приємним смаком в той час як вжи-
вання „Назонексу” викликало незначну до-
даткову стресову ситуацію.  

 
Висновок  
Алергізація викликає збільшення кі-

лькості тривожних елементів у поведінці 
щурів. Попереднє (до початку алергізації) 
вживання протягом 2 тижнів антиалергіч-
них препаратів „Еріус” та „Назонекс” до-
зволяє певною мірою усунути стрес-
індуковані зміни поведінки при алергії.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАРУШЕНИЯ 

НОСОВОГО ДЫХАНИЯ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ СТРЕССА/ДЕПРЕССИИ  

У КРЫС В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Макарчук М.Ю., Яремчук С.Є., Тубольцева И.А. 
(Киев) 

Резюме 

Нарушение носового дыхания, возникаю-
щее в результате аэроаллергии или хронических 
воспалительных процессов в околоносовых пазу-
хах, значительно снижает качество жизни боль-
ных, что в целом ряде случаев приводит к разви-
тию длительных стрессовых и депрессивных рас-
стройств и связанным с этим непрямым расходам. 
Правильное адекватное лечение при нарушениях 
носового дыхания позволят избежать их и улуч-
шить психоэмоциональное состояние данной кате-
гории больных. Кроме того, доказано, что посто-
янные стрессовые состояния  значительно снижа-
ют местный иммунитет, что вызывает возникнове-
ние различных бактериальных инфекций, в то 
время как адекватная терапия таких пациентов 
нормализует их  психоэмоциональное состояние и 
снижает риск присоединения вторичной. Было 
исследовано влияние аэроаллергии на  психологи-
ческое состояние крыс в эксперименте. 

INFLUENCE INVESTIGATION OF THE NOSE 
BREATHING DAMAGE ON THE 

STRESS/DEPRESSION GENERATION IN RATS 
IN THE EXPERIMENT 

Makarchuk M.Yu., Yaremchuk S.Ye., Tuboltseva I.A. 
(Kiev) 

S u m m a r y  

The nose breathing violation, which appears in 
the result of aeroallergy or chronic inflammatory 
processes in the paranasal sinuses, considerably de-
creases the patients quality of life, that in the case row 
can cause the stress and depression frustration devel-
opment and connected with this non-direct costs. Cor-
rect adequate treatment by the nose breathing violation 
allows to avoid it and to make better the psychoemo-
tional state of such category patients. Besides, it is 
proved, that persistent stress condition considerably 
decrease the local immunity, which arouse the appear-
ance of the different bacterial infections, in that time 
that adequate therapy of such patients normalize their 
psychoemotional condition and decrease the risk of 
secondary adding. The aeroallergy influence on the 
psychoemotional condition in rats in experiment was 
studied.

 
 


