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9. Тема та реферат дисертації
Тема (укр.)

Вплив різних режимів ритмічного екстремального охолодження на структурно – функціональний стан нейрогуморальної
системи організму молодих і старих щурів

Тема (англ.)
Influence of different modes of rhythmic extreme cooling on structure and functions of neurohumoral system of young and
aged rats’ body

Реферат (укр.)
Об’єкт дослідження – структурно-функціональний стан нейрогуморальної системи організму молодих і старих тварин до
та після застосування різних режимів ритмічних екстремальних холодових впливів (РЕХВ). Мета роботи – визначити
вплив різних режимів ритмічного екстремального охолодження на структурно-функціональний стан нейрогуморальної
системи організму молодих і старих тварин. Методи дослідження: кріобіологічні (ритмічне екстремальне охолодження
тварин в умовах кріокамери при температурі –600С і –1200С в залежності від режиму, що досліджувався),
електрофізіологічні (реєстрація електрокардіограми з подальшим спектральним аналізом варіабельності серцевого
ритму), фізіологічні (оцінка когнітивних функцій у щурів), спектрофотометричні (визначення рівня малонового
діальдегіду в тканинах головного мозку), біохімічні і імуноферментні методи дослідження сироватки крові, електронномікроскопічні методи дослідження клітин головного мозку та статистичний аналіз отриманих даних. Вперше показано,
що використання комбінованого режиму РЕХВ (–60°С; –120°С; –120°С), особливо у старих щурів, сприяє поліпшенню
когнітивних функцій, оновленню ритміки нейрогуморальних впливів на організм, відновленню гормонсинтезуючої
здатності щитоподібної і статевих залоз, активації метаболічних процесів в печінці, поліпшенню антиоксидантної
системи, синтетичних, біоенергетичних, метаболічних функцій клітин і судин головного мозку.

Реферат (англ.)
The object of study was structural and functional state of the neurohumoral system of young and aged animals before and after
the application of different modes of rhythmic extreme cold (RECE). The aim of the work was to determine the influence of
different modes of rhythmic extreme cooling on the structural and functional states of the neurohumoral system of the body of
young and aged animals. Research methods were as follows: cryobiological (rhythmic extreme cooling of animals in
cryochamber conditions at – 60C and –120C depending on the studied regimen), electrophysiological (electrocardiogram
recording with subsequent spectral analysis of heart rate variability), physiological (assessment of cognitive functions in rats),
spectrophotometric (determination of the level of malonic dialdehyde in brain tissues), biochemical and enzyme-linked
immunosorbent assays to examine blood serum, electron microscopic methods for studying the brain cells and statistical
analysis of the obtained data. It was shown for the first time that the use of the combined mode of RECE (–60°С; –120°С; –120°С),
especially in aged rats, promoted an improvement of cognitive functions, renewal of rhythm of neurohumoral influences on an
organism, restoration of hormone-synthesizing ability activation of metabolic processes in the liver, improvement of the
antioxidant system, synthetic, bioenergetic, metabolic functions of the brain cells and vessels.
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