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Միակողմանի լաբիրինթէքթոﬕայի (ՄԼ) ենթարկված առնետների վրա կատարվել է Դեյտերսի
կորիզի ﬕայնակ նեյրոնների ֆոնային և հրահրված արտաբջջային սպայկային ակտիվության հատուկ
մաթեմատիկական վերլուծություն, վեստիբուլային կոմպենսացիայի դինաﬕկայում հետվիրահատական
4 ժամ և 9-35 օր ժամկետներում։ Ստուգվել է դրդիչ (Glutamate - Gl), արգելակիչ (ԳԱՅԹ) և (էթանոլաﬕնO-սուլֆատ - ԷՕՍ) նյարդահաղորդիչնե
դիչ րի համակարգված կիրառման ազդեցությունը
դիչնե
թյու նորմալ, պլացեբոթյունը
հսկիչ և այն կենդանիների վրա, որոնք բուժվել են կենտրոնական ասիական Naja Naja Oxiana (NOX)
կոբրայի թույնով (ՄԼ և NOX-ի ներարկուﬕց 9, 15, 35 օր անց)։ Ինտակատ կենդանիների մոտ ԳԱՅԹի ներարկուﬕց ի հայտ է գալիս տետանիկ (ՏԴ) և հետտետանիկ դեպրեսիա, որը խորանում է դրա
կրկնակի ներարկուﬕց հետո։ Ինն օր անց ԳԱՅԹ-ի ներարկուﬕց առաջանում է տետանիկ դեպրեսիա
և հետտետանիկ պոտենցացիա (ՀՏՊ)։ ՄԼ-ի 15-րդ օրը հետվիրահատության 4-րդ ժամվա ընթացքում
ԳԱՅԹ-ը չի ցուցաբերում արգելակիչ ազդեցություններ։ ՄԼ-ի 15-րդ օրը ԷOՍ-ը առաջացնում է ՏԴ
և հետտետանիկ պոտենցացիա (ՀՏՊ), իսկ կրկնակի ներարկուﬕց հետո առաջացնում ուժգին
դեպրեսիա` ողջ հետստիմուլային գործընթացում։ Միևնույն
Միև
ժամանակ Gl-ի և ԷՕՍ-ի համակցված
կիրառումը առաջացնում է ՏԴ ՀՏՊ։ ՄԼ-ից 35 օր անց ԳԱՅԹ-ի ներարկումը ցուցաբերում է արգելակիչ
ազդեցության թույլ վերականգնում
կանգ
կանգնում
և նրան հաջորդող ՀՏՊ։ Այդ նույն օրերին Gl-ն
Gl- առաջացնում ՏԴ ՀՏՊ,
իսկ ԷՕՍ-ը` տետանիկ պոտենցիացիա (ՏՊ) ՀՏԴ, առանց ՏԴ-ի։ Այս պայմաններում
րում NOX-ի պաշտպանիչ
ազդեցությունը
թյու
թյունը
դիմադրում է արգելակման զգալի նվազմանը, որը վեստիբուլային կոմպենսացիայի
արագացման համար ակնհայտորեն նվազել էր ﬖասված կողմում` նեյրոնների արգելակիչ հսկման
վաղ կարգավորման պատճառով։ Այս բոլորը պայմանավորված է բոլոր օձերի թույների ազդեցության
բարձր ընտրողականությամբ և անդարձությամբ։
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