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нейротрофічних

чинників
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За даними ВООЗ (2014 р.) з порушеннями слуху, в тому числі з
сенсоневральною приглухуватістю, нараховувалось більше 5 % населення
світу, що складало 360 млн. людей, серед них 32 млн. – діти. У США 15 %
дітей віком від 6 до 19 років відмічають зниження слуху (хоча б на одне
вухо). За прогнозами даної організації - до 2030 р. у світі кількість населення
з соціально значущими дефектами слуху зросте до 30 %. Виражені
порушення слуху інвалідизують людину, часто вимагають зміни професії, а
виникаючи у дітей раннього віку позначаються на розвитку мови та
порушують їх психоемоційний стан.
На жаль, сучасна протиневритна терапія у хворих з сенсоневральною
приглухуватістю має недостатню ефективність, іноді супроводжується
побічними реакціями, а при традиційних методах введення ліків, останні,
навіть, не завжди досягають вушного лабіринту. Все це спонукає до
постійного пошуку нових підходів та препаратів для попередження та
лікування сенсоневральної приглухуватості.
В останні роки у клінічній практиці почали використовувати
ембріональні тканини, що у своєму складі мають нейротрофічні фактори, які
є своєрідними нейропротекторами та нейростимуляторами. На їх базі і був
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створений в ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН
України» препарат «Трофін».
Метою роботи було вивчити вплив нейротрофічних чинників
ембріональної нервової тканини на морфологічний та функціональний стани
внутрішнього вуха морських свинок при експериментально викликаній
сенсоневральній

приглухуватості,

індукованій

антибіотиком

аміноглікозидного ряду. Експериментальні дослідження проведені на 152
статевозрілих морських свинках, які рівномірно були розподілені на 4 серії та
контрольну групу.
У роботі представлено детальний морфологічний опис структур
внутрішнього вуха морських свинок в нормі та при аміноглікозидному
ототоксикозі (І серія). При порівнянні патоморфологічних даних у тварин, які
отримували гентаміцин протягом 7 та 14 діб, відмічалися значні порушення у
мікроциркулярному руслі структур кісткової та перетинчастої завитки. У
кровоносних

судинах

були

виражені

застійні

явища,

їх

просвіти

затромбовувались згустками крові, у багатьох ділянках спостерігались явища
еритропедезу, кров‟яні згустки були наявні у порожнинах присінку та в
просвіті завиткового каналу. Набряк та нерівномірну товщину мали
спіральна зв‟язка разом зі судинною смужкою. Вищезазначені морфологічні
зміни у судинній смужці призводили до порушення рядності, набряку та
дезорганізації опірних та волоскових клітин спірального органу. Виявлені
зміни при 14-ти разових ін'єкціях гентаміцину негативно впливають на
слухову функцію морських свинок, що і було підтверджено даними
отоакустичної емісії на частоті продуктів спотворення.
Так, у морських свинок на 15 добу експерименту, амплітуда емісії на
всіх досліджуваних частотах була найнижчою і достовірно (р<0,01)
відрізнялася як від норми, так і від тварин з 7-ми денним впливом
гентаміцину. Отримані морфологічні та функціональні дані свідчать про
ушкодження зовнішніх волоскових клітин, що призводить до зниження
слухової функції в різному ступені у тварин.
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У дослідних тварин ІІ серії вивчався вплив нейротрофічних чинників
ембріональної нервової тканини («Трофін») у дозі 0,4 мл/кг на стан
внутрішнього

вуха

морських

свинок

внутрішньом‟язовим,

інтратимпанальним та інтраперитонеальним шляхами введення протягом 7 та
14 діб. Морфологічна картина внутрішнього вуха дослідних тварин цієї серії
не мала відмінностей від інтактних. Ці дані підтверджують факт відсутності
негативного

впливу

нейротрофічних

факторів

на

внутрішнє

вухо

експериментальних тварин, що було підтверджено даними отоакустичної
емісії на частоті продуктів спотворення, так як достовірних відмінностей у
групах між собою та з інтактними тваринам не виявлено (р>0,05). Однак, слід
відзначити, що амплітуда емісії на частоті 6 кГц була вищою при
інтратимпанальному введенні нейротрофічних факторів ембріональної
нервової тканини, ніж при всіх інших шляхах введення, як після 7, так і 14
діб експерименту, хоча різниця і була недостовірною (р>0,05).
В той же час, вивчаючи дію нейротрофічних чинників ембріональної
нервової тканини (ІІІ серія) при послідовному їх введенні за дві години до
ін‟єкцій гентаміцину, будь - яких змін в архітектоніці внутрішнього вуха не
було виявлено. Це підтверджує, що «Трофін» нівелює ототоксичну дію
аміноглікозидного антибіотика, що і було зафікосовано результатами
отоакустичної емісії на частоті продуктів спотворення. Середньостатистичні
значення отоакустичної емісії на частоті продуктів спотворення при вивченні
протекторної дії нейротрофічних чинників ембріональної нервової тканини
при різних шляхах введення свідчать, що амплітуда емісії у тварин, була
вище при інтратимпанальному та інтраперитонеальному введеннях, ніж при
внутрішньом‟язовому

введенні

препарату.

При

цьому

у

групі

з

інтратимпанальним введенням (10 група) величини на частотах 2 і 12 кГц
достовірно (p<0,05) відрізнялись від значень у групі з внутрішньом‟язовим
шляхом (9 група), тобто вони були вищими.
При вивченні дії нейротрофічних чинників ембріональної нервової
тканини, після 14-разових ін‟єкцій гентаміцину (ІV серія), було виявлено, що
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гістоархітектоніка периферичного відділу слухового аналізатора морських
свинок, яким інтраперитонеально, внутрішнтьом‟язово та інтратимпанально
протягом 7-ми та 14-ти діб через день вводили нейротрофічні чинники, нічим
не відрізнялася від морфологічної картини внутрішнього вуха інтактних
тварин. В той же час, при порівнянні результатів отоакустичної емісії на
частоті продуктів спотворення, нами відмічено, що при інтратимпанальному
введенні, на відмінно від внутрішньом‟язового спостерігається достовірне
підвищення (p<0,05) на частоті 12 кГц. Це підтверджує, що «Трофін»
частково послаблював ототоксичну дію антибіотика, в залежності від
способу та частоти введення лікарського засобу.
Підводячи підсумок, отриманих у роботі даних, можна констатувати,
що після 14-ти разового введення гентаміцину, у дозі 50 мг/кг,
спостерігається прогресуюче ураження слухового аналізатора. При цьому
найвираженіші зміни відбуваються у зовнішніх волоскових клітинах.
Виявлено зниження амплітуди отоакустичної емісії на частоті продуктів
спотворення, що досягає свого максимуму на 14 добу після введення даного
аміноглікозидного антибіотика.
При

порівнянні

протекторної

дії

нейротрофічних

чинників

ембріональної нервової тканини за даними отоакустичної емісії на частоті
продуктів спотворення, при інтратимпанальному та інтраперитонеальному
введенні є статистично недостовірним (р>0,05) у порівнянні з інтактними
тваринами, тобто завдяки нейротрофічним чинникам вдалось зберегти
слухову функцію тварин на фоні аміноглікозидної ототоксикації. Вивчення
впливу нейротрофічних факторів на фоні аміноглікозидного ототоксикозу
засвідчило, що починаючи з 7 доби введення препарату у всіх відділах
слухового

аналізатора

прогресують

процеси

відновного

характеру,

проявляються репаративно-регенеративні зміни завдяки нейротрофічним
факторам ембріональної нервової тканини. Виявлено відновлення слухової
функції у морських свинок на 21 добу від початку експерименту.
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При

порівнянні

шляхів

введення

кращий

–

місцевий

(інтратимпанальний) та інтраперитонеальний (аналог внутрішньовенного), а
от при внутрішньом‟язовому, як морфологічно (у м‟язах було виявлено
малодиференційовані клітини), так і за результатами отоакустичної емісії на
частоті продуктів спотворення показники в межах норми, але нижче від
показників інтратимпанального та інтраперитонеального введень.
Наукова новизна полягає в обґрунтуванні позицій доказової медицини
при порівнянні функціональних змін слухового аналізатора дослідних тварин
при використанні нейротрофічних факторів ембріональної нервової тканини
під час та після розвитку аміноглікозидного ототоксикозу. Вперше в умовах
експериментально викликаного аміноглікозидного ототоксикозу у дослідних
тварин вивчено дію нейротрофічних чинників ембріональної нервової
тканини на морфологічний та функціональний стани внутрішнього вуха.
Отримані дані свідчать про можливість і перспективність застосування
даного препарату у лікуванні сенсоневральної приглухуватості. Вивчено і
доведено відсутність негативного впливу препарату «Трофін» на слуховий
аналізатор морських свинок незалежно від способу введення. Вперше в
експериментальних умовах вивчено протекторну дію нейротрофічних
факторів ембріональної нервової тканини, а саме, виявлено, що при
послідовному введенні «Трофіну» та гентаміцину, нейротрофічні фактори
запобігають

негативному

впливу

аміноглікозидного

антибіотика

на

структури внутрішнього вуха дослідних тварин. Показано, що введення
нейротрофічних чинників ембріональної нервової тканини морським свинкам
після 14-ти добового введення аміноглікозидного антибіотика призводить до
нормалізації як функціональних, так і морфологічних змін у слуховому
аналізаторі тварин, що свідчить про терапевтичні властивості даного
препарату.
Практичне значення роботи полягає у тому, що отримані результати
можуть слугувати обґрунтуванням для проведення подальшої клінічної
апробації можливості використання нейротрофічних чинників ембріональної
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нервової тканини у комплексній терапії хворих з сенсоневральною
приглухуватістю після дозволу Міністерства охорони здоров‟я України.
Проведені

нами

дослідження

показали,

що

нейротрофічні

фактори

ембріональної нервової тканини негативно не впливають на слуховий
аналізатор дослідних тварин. Доведено, що вони володіють протекторною та
терапевтичною діями. Наведені висновки можуть бути використанні при
науково-дослідних роботах та у навчальному матеріалі вищих медичних
закладів Міністерства охорони здоров‟я України.
Ключові слова: гентаміцин, трофін, отоакустична емісія, морські
свинки, нейротрофічні фактори

SUMMARY

K.L. Rudenka. Studying the effect of neurotrophic factors of embryonic
nervous tissue on the morphological and functional state of the inner ear of
experimental animals with experimentally induced sensorineural hearing loss. –
Manuscript.
Thesis for a candidate degree in medical sciences by specialty 14.01.19 –
Otorhinolaryngology (222 – Medicine). - State Institution «O.S. Kolomiychenko
Institute of Otolaryngology of the National Academy of Medical Sciences of
Ukraine», Kyiv, 2019.
According to the WHO (2014), 360 million people, including 32 million
children suffer from hearing impairments, which is more than 5 % of the world's
population. In the United States, 15 % of children between the ages of 6 and 19
report hearing loss (at least one ear). The pronounced hearing impairment disables
a person, often requires a change in the profession, and the emergence of an early
age affects in the development of language and violates their psycho-emotional
state.
Unfortunately, modern therapy has insufficient efficacy, is sometimes
accompanied by side effects, and with traditional methods of drug administration,
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the latter does not always reach the ear labyrinth. All this leads to a constant search
for new drugs.
In the recent years, in clinical practice, embryonic tissues that use
neurotrophic factors, which are unique neuroprotectors and neurostimulators, are
increasingly used in clinical practice. Drug Trofin was developed on their basis by
the state-owned «Academician AP Romodanov Institute of Neurosurgery NAMS
of Ukraine»
The work is devoted to experiments on animals under the influence of
neurotrophic factors of embryonic nerve tissue on their auditory analyzer. This
work presents a detailed morphological description of the structures of the inner
ear of guinea pigs in normal and aminoglycoside ototoxicosis. When comparing
the pathomorphological data of animals receiving gentamicin for 7 and 14 days,
significant disturbances in the microcircular pathway of bone and buccal curves
were observed in animals after 14 injections of an aminoglycoside antibiotic,
namely: stagnant phenomena were expressed in blood vessels, their shading was
shaken. Blood clots, eritopedesis phenomena were observed in many sites, blood
clots were also observed in the cavities of prick and lumen of the swirling canal,
and the spiral ligament had an uneven thickness. Morphological changes in the
vascular strip were noted on the condition of the resisting and hair cells of the
spiral organ, manifested by a violation of their linearity, edema, disorganization, in
contrast to the structuration of these elements in intact animals. We note that 14fold injections of gentamicin cause rough morphological changes in the structures
of the inner ear, thus negatively affecting the auditory function of guinea pigs,
which was confirmed by the data of otoacoustic emission.
Comparing the data on ocular acoustic emission at the frequency of the
products of distortion, after administration of the aminoglycoside antibiotic for 7
and 14 days, in guinea pigs the amplitude of emission at all investigated
frequencies was lowest and significantly (p<0.01) was different from norm and
from animals from 7 -day exposure to gentamicin. These data indicate a significant
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reduction in auditory function and damage to external hair cells in such animals,
indicating dysfunction of curls, expressed in varying degrees.
In experimental animals, the second series studied the effect of "Trofin" in
a dose of 0.4 ml on the state of the inner ear of guinea pigs by different routes of
administration (intramuscular, intratympanicum and intraperitoneally) for 7 and 14
days. The morphological picture of the inner ear of experimental animals did not
differ from the intact. These data confirm the absence of negative effects of
neurotrophic factors on the inner ear of experimental animals.
When comparing the data on ocular acoustic emission at the frequency of
products of distortion in animals that were administered Trofin every other day in
different ways for 7 and 14 days, there were no significant differences in the
groups between themselves and with intact animals (p> 0.05). However, it should
be noted that the amplitude of the emission at a frequency of 6 kHz was somewhat
higher with intrapulmonary introduction of neurotrophic factors of embryonic
neural tissue, than with all other routes of administration, both after 7 and 14 days
of the experiment, although the difference was unreliable. This may indicate that
the intramural injection is somewhat more effective.
At the same time, studying the effect of neurotrophic factors of embryonic
nerve tissue (III series) with their consistent introduction two hours prior to the
injection of gentamicin, no changes in the internal tissue architectonicity were
detected. This shows that Trofin reduces the ototoxic effect of the aminoglycoside
antibiotic, which was confirmed by the data of otocoutic emission at the frequency
of products of distortion. The average values of otoacoustic emission at the
frequency of products of distortion when studying the tread effect of neurotrophic
factors of embryonic nerve tissue in different routes of administration indicate that
the amplitude of emissions in animals was slightly higher with intramithelial and
intraperitoneal injections than with intramuscular administration of the drug. At the
same time, in the group with intramital input (group 10), the values at frequencies
of 2 and 12 kHz were significantly (p <0.05) different from those in the group with
the intramuscular route (group 9), that is, they were higher.
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In the study of the effect of neurotrophic factors of embryonic nerve tissue,
after 14-time injections of gentamicin (IV series), it was found that the
histoarchitectonics of the peripheral part of the auditory guinea-pig analyzer,
which, intraperitoneally, intramuscularly or intratimpanicly, during the 7-day and
14-day received neurotrophic factors daily, did not differ from the morphology of
the inner ear in intact animals. At the same time, when comparing the results of
otoacoustic emission to the frequency of products of distortion, we noted that with
intramatuneal administration there is a slightly higher efficiency of the therapeutic
action of «Trofin», especially after 7-time administration for 14 days. Thus, in the
animals of this group (with intramital input), the highest amplitude of the response
of external hair cells compared with other routes of administration of the drug was
recorded (p <0.05) at a frequency of 12 kHz, compared with the group of
intramuscular administration of the course in a day during 7 and 14 days. This
confirms that Trofin partially weakened the ototoxic effect of the antibiotic,
depending on the method and frequency of administration of the drug.
Summing up, the analysis of the data obtained in the work, it can be stated
that after the introduction of gentamicin there is a progressive loss of the auditory
analyzer. At the same time, the most dramatic changes occur in outer hair cells.
The decrease in the amplitude of otoacoustic emission at the frequency of products
of distortion, which reaches its maximum at 14 days after administration of an
aminoglycoside antibiotic, was found.
When comparing the tread effect of neurotrophic factors of the embryonic
nerve tissue, intratympanic and intraperitoneal administration, according to the
otosacoustic emission, at the frequency of the products of distortion is statistically
significant in comparison with intact animals, that is, due to neurotrophic factors, it
was possible to maintain the auditory function of animals against the background
of aminoglycoside ototoxication. The study of the influence of neurotrophic factors
on the background of aminoglycoside ototoxicosis has shown that, starting from
the 7th day of administration of the drug in all parts of the auditory analyzer,
processes of restorative nature are progressing, reparative-regenerative changes are
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manifested through neurotrophic factors of the embryonic nerve tissue. Recovery
of auditory function in guinea pig was detected on the 21st day after the beginning
of the experiment.
Also, when comparing the routes of administration, the best is local
(intratympanic) and intraperitoneal (an analogue of the intravenous), but from the
intramuscular, as morphologically (in the muscles, it was detected, the less
differentiated cells) and by the results of otosacoustic emission at the frequency of
products of distortion indicators within the normal range, but below the values of
intratympanic and intraperitoneal administration.
The scientific novelty consists in substantiating the positions of evidencebased medicine when comparing the functional changes of the auditory analyzer of
experimental animals using neurotrophic factors of embryonic nerve tissue during
and after the development of aminoglycoside ototoxicosis. For the first time in the
conditions of experimentally induced aminoglycoside ototoxicosis in experimental
animals the effect of neurotrophic factors of embryonic nerve tissue on the
morphological and functional states of the inner ear was studied. The obtained data
testify to the possibility and promising use of this drug in the treatment of
sensorineural hearing loss. The absence of the negative effect of the drug Trofin on
the auditory instrument of guinea pigs regardless of the method of administration
has been studied and proved. For the first time in experimental conditions the
protective effect of neurotrophic factors of embryonic nerve tissue was studied,
namely, it was found that with sequential introduction of Trofin and gentamicin,
neurotrophic factors prevent the negative effect of aminoglycoside antibiotic on the
structure of the inner ear of experimental animals. It was shown that the
introduction of neurotrophic factors of embryonic nerve tissue into guinea pigs
after 14 days of administration of an aminoglycoside antibiotic leads to the
normalization of both functional and morphological changes in the auditory
analyzer of animals, which indicates the therapeutic properties of this drug.
The practical value of the work is that the obtained results may serve as the
basis for further clinical testing of the possibility of using neurotrophic factors of
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embryonic nerve tissue in the complex therapy of patients with sensorineural
inferiority after the permission of the Ministry of Health of Ukraine. The studies
conducted by us have shown that neurotrophic factors of embryonic nerve tissue
do not adversely affect the auditory analyzer of experimental animals. Proved that
they have tread and therapeutic actions. The findings can be used in research work
and in the educational material of higher medical institutions of the Ministry of
Health of Ukraine.
Key words: gentamicin, Trofin, otoacoustic emission, guinea pigs,
neurotrophic factors
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Trk – tropomyosim-receptor-kinase / тирозинкіназні рецептори
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ВСТУП
Проблема сенсоневральної приглухуватості (СНП) є важливою з огляду
не лише на її медичну, а й соціальну значимість. Вона не тільки не втратила
своєї актуальності, але й набула окремого напрямку в медичній галузі при
оцінці питань патогенезу та створенні патогенетично обґрунтованих
технологій ефективної терапії цього захворювання. Про складність проблеми
свідчать не лише численні публікації, але і проведення великої кількості
вітчизняних

і

міжнародних

конференцій,

консенсусів,

присвячених

патогенезу та лікуванню хворих на СНП.
Широка розповсюдженість та тривалий перебіг СНП ведуть до
зниження працездатності, якості життя та інвалідизації хворих. За
прогнозами ВООЗ до 2030 р. у світі кількість населення з соціально
значущими дефектами слуху може зрости до 30 %. Наприклад, у
Великобританії, до 2031 року, кількість людей з втратою слуху зросте з 10
млн. до 14,5 млн. Виражені порушення слуху інвалідизують людину, часто
вимагають зміни професії, а виникаючи у дітей раннього віку позначаються
на розвитку мови та порушують їх психоемоційний стан.
На жаль, сучасна моно- і комплексна терапія хворих з різними
формам СНП малоефективна, що зокрема пов‟язано як зі шляхами введення
медикаментозних препаратів так і з анатомо-фізіологічними особливостями
внутрішнього вуха. Все це спонукає отоларингологів до постійного пошуку
нових методів і підходів лікування данної патології.
В останні роки у клінічній практиці все частіше використовують
ембріональні тканини, які мають у своєму складі нейротрофічні фактори
(НТФ) [74-76, 81-83, 85, 86]. НТФ являють собою поліфункціональні білковопептидні регулятори, що відносяться до класу цитокінів, які сприяють
дозріванню нейронів та підтримці життєздатності зрілих нейронів, тобто є
своєрідними

нейропротекторами,

а

також

нейростимуляторами,

що

стимулюють формування відростків нервових клітин. Одним з таких
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препаратів був розроблений в ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.
Ромоданова НАМН України». Він отримав назву «Трофін», і являв собою
екстракт з ембріональної нервової тканини людей, 4 - 6 тижнів гестації, який
отримують з абортивного матеріалу [74].
Даний

препарат

відновлюючій

пройшов

нейрохірургії

при

позитивну
дитячому

клінічну

апробацію

церебральному

у

паралічі,

ішемічному інсульті, черепно-мозковій травмі, паркінсонізмі, розсіяному
склерозі [7, 26, 65, 66, 77-80, 84].
Отримані

дані

стали

підґрунтям

у

проведенні

відповідних

експериментальних досліджень по вивченню впливу нейроторфічні чинники
ембріональної нервової тканини на морфологічний та функціональний стани
внутрішнього вуха морських свинок при аміноглікозидному ототоксикозі.
Зв'язок з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження виконано в межах плану наукових робіт
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
та є фрагментом науково-дослідних робіт: «Удосконалити діагностику,
лікування та реабілітацію дітей з тяжкими формами сенсоневральних
порушень слуху» (2007 -2009 рр.); «Оптимізувати алгоритм діагностики та
експериментально обґрунтувати нові підходи у лікуванні сенсоневральної
приглухуватості» (2010 -2012 рр.).
Мета дослідження.
Вивчити вплив нейротрофічних чинників ембріональної нервової
тканини на морфологічний та функціональний стани внутрішнього вуха
морських

свинок

при

експериментально

викликаній

сенсоневральній

приглухуватості, індукованій антибіотиком аміноглікозидного ряду.
Завдання дослідження.
1. Вивчити морфологічну картину та функціональний стан слухового
аналізатора

морських

свинок

при

сенсоневральній

приглухуватості,

індукованій аміноглікозидним антибіотиком, та порівняти їх з інтактними
тваринами.
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2. Визначити вплив нейротрофічних чинників ембріональної нервової
тканини на морфологічний та функціональний стани внутрішнього вуха
інтактних морських свинок при внутрішньом‟язевому, інтратимпанальному
та інтраперитонеальному шляхах введення протягом 7 та 14 діб.
3. Виявити вплив послідовного введення «Трофіну» та гентаміцину на
морфологічний та функціональний стани внутрішнього вуха дослідних
тварин

при

різних

шляхах

введення

(внутрішньом‟язовому,

інтратимпанальному та інтраперитонеальному) протягом 14 діб.
4. Вивчити вплив нейротрофічних чинників ембріональної нервової
тканини при різних шляхах введення на функціональні та морфологічні зміни
у слуховому аналізаторі морських свинок після 14-ти разових ін‟єкцій
гентаміцину.
5. Проаналізувати отримані результати та теоретично обґрунтувати
можливість використання «Трофіну» для профілактики та лікування
сенсоневральної приглухуватості.
Об’єкт дослідження: сенсоневральна приглухуватість, індукована
аміноглікозидним антибіотиком.
Предмет дослідження: морфологічний стан завитки морської свинки
в умовах експериментально викликаного аміноглікозидного ототоксикозу,
стан рецепторного відділу слухового аналізатора морської свинки за даними
отоакустичної емісії на частоті продуктів спотворення.
Методи дослідження.
Морфологічні – проведено вивчення структур внутрішнього вуха
інтактних морських свинок та тварин, які отримували гентаміцин та
«Трофін» різними шляхами в різні терміни, завдяки світлооптичному
мікроскопу МБІ-6; функціональні – проведено вивчення отоакустичної емісії
на частоті продуктів спотворення як у інтактних тварин, так і у дослідних
тварин (клінічний/ діагностичний апарат «OtoRead»).
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Наукова новизна отриманих результатів.
Вперше в умовах експериментально викликаного аміноглікозидного
ототоксикозу у дослідних тварин вивчено дію нейротрофічних чинників
ембріональної нервової тканини на морфологічний та функціональний стани
внутрішнього вуха. Отримані дані свідчать про можливість і перспективність
застосування даного препарату у лікуванні сенсоневральної приглухуватості.
Вивчено і доведено відсутність негативного впливу препарату
«Трофін» на слуховий аналізатор морських свинок незалежно від способу
введення.
Вперше в експериментальних умовах вивчено протекторну дію
нейротрофічних факторів ембріональної нервової тканини, а саме, виявлено,
що при послідовному введенні «Трофіну» та гентаміцину, НТФ запобігають
негативному

впливу

аміноглікозидного

антибіотика

на

структури

внутрішнього вуха дослідних тварин.
Показано, що введення нейротрофічних чинників ембріональної
нервової тканини морським свинкам після 14-ти добового введення
аміноглікозидного

антибіотика

призводить

до

нормалізації

як

функціональних, так і морфологічних змін у слуховому аналізаторі тварин,
що свідчить про терапевтичні властивості даного препарату.
Практичне

значення.

Проведені

дослідження

показали,

що

нейротрофічні чинники ембріональної нервової тканини негативно не
впливають на слуховий аналізатор дослідних тварин. Доведено, що вони
володіють протекторною та терапевтичною діями.
Отримані

результати

можуть

слугувати

обґрунтуванням

для

проведення клінічної апробації препарату «Трофін» у комплексній терапії
хворих з сенсоневральною приглухуватістю.
Наведені висновки можуть бути використанні при науково-дослідних
роботах та у навчальному матеріалі вищих медичних закладів Міністерства
охорони здоров‟я України.
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Впровадження результатів.
Результати дисертаційної роботи опубліковані у наукових статтях у
спеціалізованих

журналах

та

доповідались

на

наукових

з‟їздах

та

конференціях.
Особистий вклад дисертанта.
Дисертантові належить ідея та методологічна розробка проведеного
наукового дослідження. Автором самостійно проаналізовано інформаційні
ресурси з досліджуваної проблеми, виконано патентно-інформаційний
пошук. Проведено відбір тварин, формування їх по групам, динамічне
спостереження за тваринами та аналіз отриманих результатів. Автором
самостійно проведені всі експериментальні дослідження, освоєно необхідні
методи

функціональних

та

морфологічних

досліджень.

Дисертантом

здійснено статистичний аналіз, співставленні отримані результати з
літературними даними, сформульовано висновки та узагальнення, написано
всі розділи дисертації, здійснено висвітлення здобутків на наукових форумах
та у періодичних виданнях.
Апробація результатів дисертації.
Основні ідеї та результати роботи доповідались та обговорювались на
традиційних наукових конференціях та З‟їздах Українського наукового
медичного товариства лікарів-оториноларингологів:
- щорічна

традиційна

весняна

конференція

Українського

медичного товариства лікарів-отоларингологів «Запальні та алергічні
захворювання верхніх дихальних шляхів. Актуальні питання дитячої
отоларингології», 25 - 26 травня 2009 р. (м. Київ);
- ХІ з‟їзді оториноларингологів України, 17 - 19 травня 2010 р.,
(м. Судак, АР Крим);
- науково-практична конференція присвячена Дню науки в
Україні, 205-річчю Харківського національного медичного університету
«Вклад молодих спеціалістів в розвиток науки і техніки», 20 травня
2010 р. (м. Харків);
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- щорічна

традиційна

осіння

конференція

Українського

медичного товариства лікарів-отоларингологів «Нові технології в
оториноларингології», 23 - 25 вересня 2012 р. (м. Тернопіль);
- «Конференція

молодих

вчених,

присвячена

20-річчю

Національної академії медичних наук України», 5 березня 2013 р.
(м. Київ);
- щорічна
медичного

традиційна

товариства

весняна

конференція

лікарів-отоларингологів

Українського

«Сучасні

методи

діагностики та лікування хронічних захворювань ЛОР-органів у дорослих
та дітей» 20 - 21 травня 2013 р. (м. Севастополь, АР Крим);
- ХІІ з‟їзді оториноларингологів України, 18 - 20 травня 2015 р.
(м. Львів);
- щорічна
медичного

традиційна

товариства

осіння

конференція

лікарів-отоларингологів

Українського

«Сучасні

методи

діагностики та лікування хронічних запальних захворювань верхніх
дихальних шляхів та вуха» 12 - 13 жовтня 2015 р. (м. Київ);
- щорічна

традиційна

весняна

конференція

Українського

медичного товариства лікарів-отоларингологів «Новітні технології в
діагностиці та лікуванні запальних та алергічних захворювань ЛОРорганів» 16 - 17 травня 2016 р. (м. Одеса);
- щорічна
медичного

традиційна

товариства

осіння

конференція

лікарів-отоларингологів

Українського

«Сучасні

методи

консервативного та хірургічного лікування в оториноларингології» 34 жовтня 2016 р. (м. Київ);
- щорічна
медичного

традиційна

весняна

конференція

Українського

товариства лікарів-отоларингологів «Фармакотерапія

та

хірургічні методи лікування захворювання ЛОР-органів у дорослих та
дітей» 15 - 16 травня 2017 р. (м. Запоріжжя);
- X Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених
«Електроніка-2017» 25 - 27 травня 2017 (м. Київ);
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- щорічна традиційна осіння конференція Українського медичного
товариства

лікарів-отоларингологів

«Досягнення

сучасної

оториноларингології» 2 - 3 жовтня 2017 р. (м. Київ);
- «Конференція молодих вчених, присвячена 25-річчю Національної
академії медичних наук України», 23 березня 2018 р. (м. Київ).
Результати проведених досліджень обговорювались на засіданнях
Вченої ради ДУ «Інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка
НАМН України».
Результати роботи доповідалися на конкурсі молодих вчених на
Щорічній традиційній весняній конференції Українського наукового
медичного товариства лікарів-оториноларингологів «Фармакотерапія та
хірургічні методи лікування захворювань лор-органів у дорослих та
дітей»,15 - 16 травня 2017 р. м. Запоріжжя, де робота посіла друге місце.
Робота була представлена на Всеукраїнському конкурсі молодих
науковців у сфері медицини «Нагорода Sanofi молодим науковцям за
дослідження в медицині»; 15 травня 2018 р. м. Київ, де отримала перше
місце.
Публікації. Матеріали дисертації висвітлені в 19 друкованих
наукових працях, з них 5 статей у виданнях, що входять до міжнародних
наукометричних баз (1 – в іноземному виданні), 1 – у фаховому виданні,
затвердженому МОН України, 13 тез доповідей у матеріалах наукових та
науково-практичних конференцій.
Обсяг і структура дисертації.
Робота

викладена

українською

мовою

на

174

сторінках

машинописного тексту та складається із титульного аркуша, анотації, змісту,
переліку умовних скорочень, вступу, огляду літератури, матеріалів і методів
дослідження, 2 розділів, що відображають результати власних досліджень
автора, аналіз та узагальнення одержаних результатів, висновків, практичних
рекомендацій, списку 231 літературних джерел (113 з них кирилицею та 118
латиницею) і додатків. Робота містить 18 таблиць та 40 рисунків.
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РОЗДІЛ 1
СЕНСОНЕВРАЛЬНА ПРИГЛУХУВАТІСТЬ: ЕТІОЛОГІЯ,
ПАТОГЕНЕЗ, СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЛІКУВАННЯ
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
1.1. Епідеміологія сенсоневральної приглухуватості та сучасні
погляди на її лікування.
Сенсоневральна приглухуватість продовжує залишатись актуальною
проблемою в отоларингології оскільки має величезне медичне та соціальне
значення. Ця патологія уражає всі вікові групи населення, призводить до
зниження або втрати професійної працездатності, негативно впливає на
якість життя пацієнтів, може стати причиною їх інвалідизації та порушення
соціальної адаптації хворих [40, 207, 146].
У світі постійно збільшується кількість хворих, у яких діагностується
порушення слуху. Так, за статистичними даними ВООЗ вже у 2014 р.,
нараховувалось більше 5 % населення світу, що складало 360 млн. людей,
серед них 32 млн. – діти, а до 2030 р., за прогнозами даної організації,
загальна кількість людей з соціально значущими дефектами слуху
збільшиться до 30 % [40]. За даними Kersigo J., Fritzsch B. [135] до 2025 року
більше 900 мільйонів людей будуть мати зниження слуху, хоча б на 25 дБ.
Вищеперераховані дані статистики свідчать про соціальну значимість
проблеми, ілюструють величезну кількість досліджень по профілактиці та
лікуванню сенсоневральної приглухуватості і потребують детального її
аналізу.
Швидке

зростання

розповсюдженості

сенсоневральної

приглухуватості та глухоти, автори пов‟язують зі зростанням інфекційних
захворювань (особливо грипу та аденовірусних інфекцій), захворювань
серцево-судинної системи, використанням деяких медичних препаратів,
зокрема,

платини

при

онкологічних

захворюваннях,

призначенням
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ототоксичних препаратів, а також впливом радіації, дією шуму та вібрацій,
порушенням екології та ін. [18, 40, 130, 131, 137, 150, 173, 209].
У дитячому віці однією з причин формування приглухуватості та
глухоти є перинатальна патологія, яка потребує проведення інтенсивної
терапії у відділеннях реанімації. За даними різних авторів, у 20 - 40 дітей на
1000 пацієнтів та у 15 % дітей, які перебували у реанімації, в тій чи іншій
мірі виникають проблеми зі зниженням слуху. Частота важких порушень
слуху по даним ВООЗ спостерігається у 1 - 2 дітей на 1000 новонароджених,
а приглухуватість зустрічається у 1 - 2 % новонароджених [11]. В той же час
введення

аміноглікозидних

антибіотиків

по

життєвим

показанням

недоношеним дітям в ранні терміни коливається від 10 % - 41,3 % випадків
[24, 138, 189].
Призначення

ототоксичних

препаратів

(саліцилати,

діуретики,

препарати платини та ін.) у дитячому віці призводить до ураження слуху, яке
може сягати до 50 % за даними Г.А. Таварткиладзе [69], а при використанні
антибіотиків аміноглікозидного ряду слух погіршується від 2,57 до 29,7 %
пацієнтів [13, 28, 33, 34, 70, 94, 103, 186, 203].
Однак, на жаль, не зважаючи на вищеприведені дані та негативний
вплив на внутрішнє вухо, використання аміноглікозидних антибіотиків,
продовжується і по сьогодні, особливо у дитячому віці. Це спричинено
тяжким перебігом різноманітних інфекційних захворювань та відповідними
ускладненнями, особливо з боку верхніх дихальних шляхів [9, 13, 50, 51, 73,
93, 112, 136, 159, 176, 178, 186, 203]. Саме тому, на сьогоднішній день велике
значення приділяється пошуку лікарських препаратів, які здатні запобігти
або суттєво зменшити ризик розвитку побічних ефектів аміноглікозидів без
їх відміни.
Лікування сенсоневральної приглухуватості залишається однією з
найважливіших і невирішених проблем сучасної оториноларингології. Його
успіх звичайно залежить від ступеня збереженості елементів внутрішнього
вуха і зворотності патологічних процесів у волоскових клітинах завитки.
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Вважається, що при стійкій, довготривалій, приглухуватості медикаментозне
лікування неефективне. Однак, деякі автори констатують суб‟єктивне
покращення слуху у частини хворих після проведеної протиневритної терапії
хоча це і не знаходило свого підтвердження при аудіологічних обстеженнях
[88].
Також відмічається, що при регуляному лікуванні дітей з хронічною
сенсоневральною приглухуватістю у них покращується пам'ять, процес
навчання, адаптація до слухового апарату, розбірливість мови [85-88]. Тому,
лікування таких хворих необхідно проводити з метою сповільнення та
попередження процесу дегенерації волоскових клітин слухового аналізатору.
Термін початку лікування та його повноцінність являються одним з основних
факторів, які визначають результат слуховідновлюючої терапії.
На сьогоднішній день, протиневритна терапія повинна проводитись з
урахуванням провідності гематолабіринтного бар‟єру та має бути спрямована
на покращення стану рецепторних структур, нормалізацію кровопостачання
та лімфоциркуляцію у внутрішньому вусі та головному мозку, на
відновлення тканинного і клітинного метаболізму ЦНС, зняття блоку
синаптичної передачі, на активацію анаболічних процесів, а також
гіпосенсибілізацію [89-92].
Т.В. Шидловська, Д.І. Заболотний, Т.А. Шидловська конкретизували
та сумували багаторічні знання та досвід лікування СНП. На думку авторів,
першочергово

повинна

проводитись

дезінтоксикаційна

терапія

(при

наявності ознак інтоксикації), судинна терапія: спазмолітині препарати (при
наявності спазму та підвищеного тонусу мозкових судин), засоби, які
стабілізують

АТ,

ліки,

які

покращують

мозковий

кровообіг,

десенсибілізуюча, антибактеріальна (при наявності запального процесу) [89,
92]. У випадку гострої СНП ефективним є ендоуральний електро- та
іонофорез з стрептокіназою, гепарином. Доцільним на їх думку, є
призначення препаратів, які сприяють покращенню функціонального стану
ЦНС (церебролізин, ноотропіл, актовегін, та ін.), заспокійливих засобів
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(персен, новопасит, настоянки півонії, фітосед, тощо). Курс лікування триває
від 3-х тижнів до 1,5 міс. Т.А. Кислощук, О.П. Шамрай [42] за схемою
лікування Т.В. Шидловської, провели терапію та аналіз її ефективності при
гострій СНП, яка за їх даними складала 99 % (слух відновився у 64 %,
покращився у 35 % хворих).
За даними Г.Е. Тімена та співав. було показано, що в перші дні
захворювання, використання інтратимпанального введення кортикостероїдів
в комплексній терапії у хворих з гострою СНП, забезпечило покращення
слуху у 100 % випадків, при цьому у 77 % дітей слух нормалізувався. З
хронічною СНП позитивний ефект отримано у 50 % пацієнтів. При цьому
найчастіше позитивний ефект від лікування спостерігали у хворих з
прогресуючою формою СНП – 69 %, на відміну від стабільного перебігу
захворювання, де ефект отримано лише у 33 % випадків [72].
На сьогоднішній день терапія стероїдами вважається ефективним та
загальноприйнятим методом у лікуванні гострої СНП [6, 167, 180]. В цей же
час відома велика кількість побічних явищ, пов‟язаних з довготривалим
системним введенням стероїдних препаратів [142]. За останні декілька років
кількість публікацій по клінічному використанню інтратимпанального
введення стероїдів при гострій СНП значно збільшилась [121, 169, 180]. У
більшості публікацій наводяться описання клінічних випадків, і відповідно
доказовість їх результатів дуже низька. Plontke S.K. та Атанесяном А.Г.
показали, що ефективність місцевої терапії шляхом інтратимпанального
введення стероїдів (68 %) суттєво не відрізняється від результату їх
системного (60 %) та при лікуванні протягом 1 місяця (48 %) [6, 167]. Однак,
при дослідженні впливу стероїдної терапії на різні діапазони частот через
1 міс., виявлено більш високий ефект інтратимпанального введення стероїдів,
особливо на діапазон високих частот при порівнянні з традиційною терапією.
Середнє значення порогів слуху знизилось на 19,00±5,53 дБ, в той час, коли
при традиційній терапії на 8,80±2,88 дБ. Ефективність лікування (88 %) при

31

довготривалому інтратимпанальному введенні, протягом 6 місяців, вища, ніж
при традиційній (48 %) і при терапії лише глюкокортикостероїдами (56 %).
За останні десятиріччя проведено багато експериментів, опубліковано
безліч статей, запропоновано велику кількість препаратів, методів, схем
лікування. Але, на превеликий жаль, проблема СНП залишається не
вирішеною, тому найпоширенішими засобами компенсації у хворих є слухові
апарати та кохлеарні імпланти, які також, на превеликий жаль, мають багато
недоліків [8].
На сьогодні актуальними залишаються питання розробки нових
методів лікування різних уражень слухового аналізатора. Серед пропозицій
використання ембріональної нервової тканини (ЕНТ), похідних від неї, а
також

стовбурових

експериментальних

клітин.

У

досліджень

світі
по

проводиться
вивченню

велика

кількість

відновлювальної

дії

ембріональних тканин при різних патологічних станах. Але, поки що,
питання лікування хворих з СНП, навіть, за останніми науковими
розробками, залишається надзвичайно складною і до кінця не вивченою
проблемою.
1.2. Історичний нарис трансплантації ембріональної нервової
тканини та використання нейротрофічних факторів.
Вперше пересадку тканини мозку кішки в головний мозок собаки
здійснив американський дослідник У. Томпсон в 1890 р.. Прижились лише
клітини глії, а нейрони трансплантата загинули. У 1905 р. С. Салтиков
повторив цей експеримент у кроликів і його теж спіткала така ж невдача. Це
привело вчених до заключення, що пересадка дорослої нервової тканини
безуспішна.

Але

з

1970

р.

почався

новий

етап

пошуків

в

нейротрансплантології, коли вчені почали використовувати ЕНТ ссавців
(щурів, кроликів, мавп). Найкращим періодом для нейротрансплантації є
період активної міграції, проліферації та диференціації бластних клітин [53].
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ЕНТ містить багато нейротрансмітерів (серотонін, дофамін, збуджуючі
амінокислоти, норадреналін, ацетилхолін, опіати), які діють як трофічні
фактори, регулюючи онтогенез нейронів. У культурах ЕНТ запрограмовані
морфофункціональні властивості її клітин: регенерація аксонів, процеси
синапсогенезу, формування мієлінових оболонок, секреція медіаторів, а
також

фенотипові

ознаки

нейроцитів

та

гліоцитів

відповідно

до

мікрооточення зі збереженням реґіонарної біохімічної гетерогенності [65, 75,
76]. Існують унікальні властивості, характерні лише для клітин та тканин, що
знаходяться на ранніх стадіях цитогенетичного розвитку [61]. До них
відносять: високі адаптивні можливості, які реалізуються за рахунок росту,
міграції, здатності утворювати міжклітинні контакти, пов‟язані з підвищеною
кількістю баластних клітин; наявність та продукція великої кількості
біологічно

активних

речовин

(факторів

росту,

α-фетопротеїну,

антиоксидантів, адаптогенів, протизапальних та бактеріостатичних сполук,
пептидів, які стимулюють імунокомпетентні клітини); високу стійкість до
гіпоксії, за рахунок використання гліколізу; відсутність імунної реакції
відторгнення, оскільки в І та ІІ триместрах гестації ще не експресуються
білки головного комплексу гістосумісності І та ІІ класів; стерильність (плід
захищений маткою від мікроорганізмів).
Приживається нейротрансплантат за рахунок новоутворених судин;
появі нових шляхів інервації; низькому рівні антигенів основного комплексу
гістосумісності першого класу [45, 46, 81, 82, 85]. На думку Сухих Г.Т. [67]
дію

нейротрансплантату

представляють

як

результат

взаємодії

поліфункціональних систем мозку та ізольованих функціональних систем
трансплантованих

нервових

клітин.

Результатом

цього,

є

активація

компенсаторних можливостей нервових клітин реципієнта, запуск нових
механізмів регенерації, розвиток метаболічної кооперації клітинних систем
донора і реципієнта.
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В Україні перші спроби застосування трансплантації нейрогенних
клітин у лікуванні наслідків ішемічного ураження головного мозку
проводилися при вивченні відновного потенціалу ЕНТ.
ЕНТ після трансплантації в зону ішемії сприяла зменшенню її проявів,
виявляла протекторну дію на нейрони реципієнтної тканини та потенціювала
регенераційні процеси. Цимбалюк В.І. та співавт. у експерименті на щурах,
на

яких

моделювали

гострий

ішемічний

інсульт,

показали,

що

трансплантована ембріональна нервова тканина (ТЕНТ) в ранній період
експериментального ішемічного інсульту сприяє швидкому і більш повному
регресу неврологічного дефіциту [79].
З кінця 90-х років минулого століття ведуться активні дослідження
ефективності

трансплантації

ЕНТ

та

її

похідних

при

лікуванні

нейродегенеративних захворювань [7, 26, 47, 65, 66, 77, 79]. До цього часу
тривають дискусії щодо переваг методу клітинної трансплантації над
методом ТЕНТ у плані ефективності відновлення популяції дофамінергічних
нейронів головного мозку. D. M. Yureki, A. Fletcher - Turner провели
порівняльне дослідження ефективності трансплантації дофамінергічних
нейронів, які отримували з ембріональних стовбурових клітин (ЕСК), і ЕНТ
вентральних

відділів

незрілого

середнього

мозку.

За

допомогою

мефітамінового тесту було показано, що алотрансплантація ЕНТ в даному
випадку більш ефективна, ніж ксенотрансплантація дофамінергічних
нейронів, похідних ЕСК [210].
Ембріональна трансплантологія швидко розвивається і має великий
потенціал застосування у лікуванні розладів внутрішнього вуха.
У ДУ «Інституті нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова НАМН
України»

у

лабораторії

культивування

тканин

було

проведено

експериментальне дослідження впливу ЕНТ на пошкоджений сенсорний
епітелій внутрішнього вуха щурів. У результаті експерименту, встановлено,
що експлантати життєздатні протягом 5 - 7 діб. У наступних експериментах з
метою

моделювання

токсичної

дії

гентаміцину

на

експлантати

із
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внутрішнього вуха щурів, проводили їх культивування при додаванні
розчину антибіотика. Експозиція розчину гентаміцину з експлантатами,
одержаними з внутрішнього вуха щурів, становила 24 год.
У наступній серії дослідів проводили сумісне культивування
експлантатів із внутрішнього вуха щурів з додаванням дисоційованої ЕНТ з
метою вивчення протекторного впливу ЕНТ на пошкоджені гентаміцином
експлантати. Спостереження фарбованих культур у цій серії дослідів
показало, що присутність у таких культурах дисоційованої ЕНТ значно
послаблює цитотоксичний ефект гентаміцину. Таким чином, автори
припустили, що ЕНТ має протекторний вплив на метаболічні процеси в
нейроепітелії внутрішнього вуха і стимулює компенсаторно-відновлюючі
процеси (синтез білка, РНК, ДНК та ін.) у пошкоджених волоскових та
підтримуючих клітинах [47].
Магомедов М.М., був чи не першим, хто при порушеннях слуху
застосував

ЕНТ

у

вигляді

гомогенату

ембріональних

клітин

[46].

Спостереження велися над 14 хворими на сенсоневральну приглухуватість ІІ
- ІІІ-го ступенів із давністю захворювання від 6 місяців до 3 років. Гомогенат
вводили

ендолюмбально

(3

пацієнти),

меатотимпанально

(4),

ендоназально (6), в одному випадку – в перилімфатичний простір крізь
основу стременця. Після одноразового застосування відбулося покращення
слуху за даними тональної порогової аудіометрії, в середньому на 10 дБ та
аудіометрії в розширеному діапазоні частот на 5 дБ. Але акустичний рефлекс
та отоакустична емісія в процесі лікування не змінилися. При порівнянні
ефективності

терапії

(тривалість

спостереження

–

1

рік)

методи

ендолюмбальної та інтракохлеарної трансплантації, на думку автора,
виявилися найбільш ефективними.
Як в експериментальній, так і у практичній медицині широко
використовується ЕНТ 4 - 12 тижнів гестації, в якій міститься велика
кількість біологічно активних речовин, стадійспецифічних білків, цитокінів,
нейротрофічних факторів, нейромедіаторів, гормонів, ферментів та інших
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речовин, що у значній мірі підвищують проліферативну активність
дистрофічнозмінених клітин, а також може забезпечити замісний та
протекторний ефект при ураженні головного та спинного мозку різної
етіології [19, 20, 75, 80].
У численних дослідженнях доведено, що ЕНТ, трансплантована в
ділянку пошкодження спинного мозку, прискорює ріст ушкоджених аксонів,
запобігає формуванню гліального рубця і дистрофічно – дегенеративним
процесам в центральних нейронах завдяки дії нейротрофічних факторів
(НТФ) [53, 80, 100, 144]. Одним з перших серед НТФ був відкритий фактор
росту нервів – в кінці 40-х – на початку 50-х років ХХ століття. НТФ
головного мозку – в 1982 році, а гліальний НТФ – в 1993 році [15, 16, 124].
НТФ і ростові фактори є поліпептидами (до 100 - 150 амінокислотних
залишків), які, діють на різні типи клітин, беруть участь в регуляції росту і
дозрівання клітинних популяцій центральної та периферичної нервової
системи, а також у процесах їх адаптації до зовнішніх агентів. Основна роль
цих факторів спрямована на регуляцію диференціювання та росту клітин
нервової тканин.
В даний час до НТФ відносять більше 20 ростових агентів, які
складають різні родини (нейротрофінів, нейролейкінів, нейрокінів, родину
фактору росту фібробластів (FGF, EGF), трансформуючих ростових факторів
(TGF-α i b) та ін.), в які входять структурно – родинні білки. На сьогодні
найбільш вивчають фактор росту нервів – nerve growth factor (NGF), НТФ
мозкового

походження

–

brain

derived

neurotrophic

factor

(BDNF),

нейротрофін-3 – neurotrophin-three (NT-3), нейротрофін-4\5 – neurotrophin-4\5
(NT-4\5) (родина нейротрофінів), циліарний НТФ – ciliary neurotrophic factor
(CNTF) (родина нейрокінів), та гліальний НТФ – glia-cell derived neurotrophic
factor (GDNF) (родина TGFb) [17, 104, 126, 141, 149]. НТФ впливають на
синтез нейротрансмітерів, (тобто взаємодіючи з відповідними рецепторами,
визначають такі базисні процеси, як збудливість мембран, синаптичну
трансмісію), впливають на трансформацію прогеніторних стовбурових
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клітин, механізми проліферації, міграції та диференціювання, а також беруть
участь у механізмі апоптозу, що сприяє упорядкуванню клітинного пулу.
Робота НТФ здійснюється за допомогою їх попередників з тирозинкіназними
рецепторами (Trk – tropomyosim-receptor-kinase), після з‟єднання рецептора з
лігандом запускається каскад реакцій, який специфічний лише для даного
типу контакта [192]. NGF зв‟язується з рецепторами TrkA, BDNF і NT-4/5 –
TrkB, NT-3 – з рецепторами типу TrkC. Також є загальні рецептори для НТФ
- низькоафінні p75 pan-neurotrophin receptors (р75NTR), який як вважають
деякі автори, ініціює процеси апоптозу [16, 127, 128, 145].
Дані літератури показали, що експресія НТФ та їх функції
відображають події другої половини ембріонального розвитку хребетних,
коли встановлюється інервація тканин-мішеней і при одночасно існуючих
баластних формах нервових клітин, вже існують молоді нейрони та клітини
глії [83]. Так, синтез мРНК NT-4\5 відмічається в тканинах на 17 - 21 добу
розвитку ембріонів щурів [211], а мРНК BDNF знайдено в субпопуляції
клітин кохлеовестибулярного ганглія у мишей [122]. Відомо також, що мРНК
BDNF і NT-3 детектуються з першого дня ембріогенезу птахів у первинній
смужці, а невелика кількість мРНК BDNF та NT-3 наявні у гангліонарній
пластинці, нервовій трубці, сомітах та нотохорді з 2-го дня [113, 208].
Vega J. A.,

San

Jose I.,

et

all

[197]

описали

експресію

рецепторів

нейротрофінів у кохлеовестибулярному ганглії ембріонального внутрішнього
вуха людини 5 - 24 тижнів гестації, що вказує на залежність клітин ганглію
від цих факторів на даному етапі ембріогенезу. BDNF та NT-3 синтезуються і
внутрішніми і зовнішніми волосковими клітинами, в той час як рецептори
Trk B – Trk C експресуються в нейронах спірального ганглія [187]. У
рецепторах тирозинкінази (Trk), Trk B – Trk C (рецептори BDNF та NT-3
відповідно) виявлено імунореактивність, починаючи з 5-ого тижня, а пік
експресії співпадав з 7 - 12 тижнем. Trk-А (рецептор NGF) проявляв слабку
імунореактивність лише на 5 - 7-ому тижні [166].
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In vitro, була показана роль BDNF у диференціюванні клітин –
попередників, отриманих з ембріонального стріатума, в бік мультиполярних,
а NT-3 – у сторону біполярних нейронів [141, 205, 206]. Крім цього на
культурі нейронів гіпокампа був продемонстрований їх стимулюючий ефект
в утворенні синапсів [198].
Відсутність експресії тканиною ембріонального головного мозку на 5
– 9 тиждень GDNF, NGF, CNTF може свідчити про не задіяння даних
факторів на етапі проліферації, диференціювання та міграції клітинпопередників нейронів, або про перевагу в цей період даних агентів
екзогенного походження (навіть навколишні тканини), так як їх рецептори
детектуються в ЦНС дуже рано [148, 155], а делетування гену призводить до
аномалії розвитку центральної та периферичної нервової системи [181].
Вище наведені дані, свідчать про існування ендогенного синтезу
BDNF, NT- 3 та NT-4\5 у головному мозку людини 5 - 9 тижнів гестації, що
ще раз вказує на участь цих факторів у процесі диференціювання нервової
тканини. Цей факт чітко вказує на трофічний ефект, який дає ембріональна
нервова тканина при її трансплантації, що ще раз підтверджує можливість
використання ембріонального донорського матеріалу з терапевтичною
метою.
M.L. Duan, F. Venail [109] займалися екзогенними та ендогенними
причинами СНП: антибіотиками аміноглікозидами та протипухлинними
препаратами похідних цисплатину, а також генетичними порушеннями, що
призводять до зниження слуху. За їх даними використання нейротрофіну-3
(NT-3) відіграє важливу роль не тільки для виживання внутрішніх
волоскових клітин, а й BDNF – для зовнішніх волоскових клітин та
вестибулярних клітин. Miller J. M. [156] доказав, що після канаміцину та
етакринової кислоти, введення NT-3, сприяє не тільки захисту внутрішніх
волоскових

клітин

від

аміноглікозидного

ототоксикозу,

але

й

має

відновлюючий вплив на нейрони. Для покращення якості життя глухих
людей та покращення функції кохлеарного імпланту M.L. Duan, F. Venail
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[109] планували на майбутнє проводити кохлеарну імплантацію разом з
генною нейротропною терапію, або стовбуровими клітинами з генами
нейротрофінів (NT-3, BDNF, GDNF). Maruyama J., et al. [152, 153] втілили
мрії своїх попередників і провели кохлеарну імплантацію разом з введенням
НТФ GDNF (glial cell-derived neurotrophic factor) морським свинкам. За їх
результатами введення НТФ підсилює дію кохлеарного імпланта.
Kersigo J. i Fritzsch B. [135] провели ряд дослідів на мишах- мутантах,
у яких відсутні були NT-3 та BDNF, по вивченню загибелі, відновлення та
росту зовнішніх та внутрішніх волоскових клітин протягом різного періоду
часу. Тваринам вводили НТФ як поодинці, так і в комбінації, що призвело до
тимчасового відновлення волоскових клітин. Подібні роботи були проведені
на кролях та щурах по дії надмірної гучності звукового сигналу [98, 140, 201]
або по використанню аміноглікозидних антибіотиків чи шуму, які
спричинювали зниження слуху, і яким вводили нейротрофічні фактори (NT-3
та BDNF) для відновлення органу Корті [182-186]. Але отримані дані були у
протиріччі з гіпотезою, що за відсутності НТФ наступає загибель спірального
ганглію.
НТФ є ключовими молекулярними медіаторами для синаптичного
розвитку та функціонування центральної нервової системи [120]. За даними
Zuccotti A. et al. [212] BDNF у дорослих мишей після впливу шуму, виявили у
високочастотних відділах равлика, а також підтвердили, що рівень BDNF
знижується з віком [200]. Wan G. et al. [199] опублікували результати, які
показують що підтримуючі клітини є основним джерелом НТФ - NT-3 у
постнатальному періоді розвитку внутрішнього вуха мишей.
Таким чином, експериментальні дослідження останніх десятирічь
вказують на дію ЕНТ та її похідних, на можливість трансплантування її або
лікарських засобів отриманих з неї у внутрішнє вухо з метою заміщення
ушкоджених

структур

безпосередньо

у

внутрішньому

вусі,

що

є

перспективним напрямком у розробках лікування сенсоневральних хвороб
внутрішнього вуха.
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1.3.

Препарат

«Трофін»

та

його

використання

у

експериментальній та клінічній практиці.
На

сьогодні,

у

клінічній

та

експериментальній

практиці

використовуються клітинні суспензії або витяжки з ембріональної тканини,
які мають цілий ряд переваг у порівнянні з фрагментами ембріональної
тканини: 1) дозволяють точно визначити об‟єм і життєздатність клітин; 2)
мають

більш

низьку

імуногенність;

3) забезпечують

мінімальну

травматичність процедури; 4) дозволяють робити повторні ін‟єкції; 5)
можуть довго зберігатись [10, 79].
В.І. Цимбалюк зі співавт. вивчали вплив екстракту з ЕНТ щурів на
катехоламіни середнього та продовгуватого мозку новонароджених щурів
[76]. Завдяки цим дослідженням було виявлено, що рівень дофаміну у
середньому мозку підвищувався у 1,5 рази, а у продовговатому – 3,8 рази;
рівень норадреналіну також зростав у 2,5 рази, а кількість цАМФ і цГМФ
збільшувались у 2,3 і 2,8 рази відповідно. В ембріональному мозку людини 5
- 9 тижнів гестації виявлено експресію НТФ BDNF, NT-3, NT-4/5, але більш
високий рівень експресії був у BDNF [75]. Аналогічну динаміку показано і
при вивчені експресії НТФ у нейроонтогенезі птахів. Пік синтезу BDNF
відбувається в період, коли у птахів утворюються клітини-попередники
нейронів і розпочинається їх диференціювання [118, 126]. Саме ці дані
підтверджують участь цих факторів у процесі диференціювання нервової
тканини, вказують на їх трофічний ефект, який дає можливість використання
ембріонального донорського матеріалу з терапевтичною метою.
Одним з таких екстрактів з ЕНТ є препарат «Трофін», виготовлений в
ДУ «Інституті нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України» [74].
Даний препарат являє собою біологічний стимулятор клітинних процесів, що
має здатність підсилювати репаративні процеси в нервовій тканині та
запобігати дегенеративним змінам при ураженнях нервової тканини, містить
цілу низку НТФ (фактору росту нервів, нейротрофін–3, нейротрофін-4/5).
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«Трофін» – це екстракт з ембріональної нервової тканини людини, 46 тижнів гестації, який отримують з абортивного матеріалу. Він являє собою
комплекс біологічно активних водорозчинних молекул. «Трофін» - прозорий
злегка опалесціюючий розчин рожевого кольору, без запаху та осаду, рН
якого знаходиться у діапазоні 6,9 - 7,1.
Препарат

пройшов

клінічну

апробацію

у

відновлювальній

нейрохірургії при дитячому церебральному паралічі, ішемічному інсульті,
черепно-мозковій травмі, паркінсонізмі, розсіяному склерозі [75-81].
Цимбалюк В.І., Носов А.Т., Чеботарьова Л.Л., Васюта В.А. [84] у
2004 році

провели

ряд

експериментів

на

тваринах

з

метаноловою

інтоксикацією для оцінки ефективності використання препарату «Трофін». За
їх даними після проведеного лікування даним препаратом у всіх відділах
зорового аналізатора прогресували процеси відновлювального характеру, що
проявлялося внутрішньоклітинною репаративною регенерацією загальної
маси нейронів, явищами ремієлінізації структур зорового нерва, при цьому
спостерігалося майже повне відновлення структур зорового аналізатору.
Враховуючи вищенаведені дані про властивості НТФ і їх наявність у
вітчизняному препараті «Трофін». Він був вибраний для вивчення його
впливу на стан внутрішнього вуха дослідних тварин при експериментальній
аміноглікозидній СНП [26].

1.4.

Експериментальна

аміноглікозидна

сенсоневральна

приглухуватість та глухота.
Аміноглікозидний клас антибіотиків найчастіше використовується не
лише в дитячому віці, а й у дорослих, завдяки своєму широкому спектру
протимікробних властивостей та доступністю за ціною. Але, на превеликий
жаль, дана група препаратів має ототоксичні властивості, що може
призводити до зниження слуху у хворих. Аміноглікозиди є найбільш
вивченими препаратами. Численні дослідження, проведені в напрямку
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підтвердження їх ототоксичності, відкрили шлях до розробки менш
токсичних та більш ефективних препаратів захисту та запобігання
пошкоджень органу Корті [3, 56, 57, 58, 59, 93, 125, 194, 200, 202].
За

даними

аміноглікозидних

багатьох

авторів,

антибіотиків,

особливістю

являється

кумуляція

фармакокінетики
антибіотика

у

структурах перетинчастого лабіринту та у ендолімфі [57]. Однак, після
одноразового парентерального введення препарату завдяки захисним
функціям гематолабіринтного бар‟єру вміст антибіотика у внутрішньому вусі
виявляється в значно меншій концентрації чим у інших тканинах організму
[50]. Кумуляція настає після багаторазового введення, навіть при незмінному
рівні антибіотика у сироватці крові та внутрішніх органах. Це свідчить, що
концентрація препарату в крові не є основною причиною формування
ототоксичності

[136].

При

цьому

одноразово

введений

антибіотик

розподіляється у структурах внутрішнього вуха нерівномірно: максимальна
кількість міченого антибіотика виявляється у зовнішніх волоскових клітинах,
в основному у рибосомах, в клітинах Дейтерса і в основній мембрані [97].
При багаторазовому введенні (15 днів) спостерігається ефект кумуляції у всіх
елементах лабіринту, а в найбільшій мірі – у рецепторних клітинах та
судинній смужці. Зовнішні волоскові клітини більш чутливі до токсичної дії
антибіотика, оскільки вони контактують з ендолімфою та простором Нуеля, в
яких накопичується антибіотик при багаторазовому введенні. На відміну від
тварин - альбіносів, судинна смужка яких позбавлена пігменту, у
пігментованих тварин адсорбція молекул канаміцину на меланінових зернах
в клітинах епітелія судинної смужки являє собою фактор, що підсилює
прояви ототоксичності [195]. З клінічної точки зору, важливою є присутність
гентаміцину у волоскових клітинах через 11 місяців після 6-ти денного курсу
лікування у терапевтичних дозах [97].
Ототоксичність аміноглікозидних антибіотиків також відмічається
при парентеральному та місцевому використанні, як в середньому вусі, так і
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при трансдермальному в складі мазі на великі ділянки шкіри, або
трансплацентарному проникненні [57,139].
У патогенезі ототоксичності існує два механізми загибелі волоскових
клітин. При високих концентраціях антибіотика, які вводять парентерально і,
особливо, місцево (інтратимпанально), смерть клітин пов‟язують з прямою
токсичною дією, що призводить до некрозу як результату швидко
виникаючого та грубого по дії ушкодження. В іншому випадку, при
використанні менших доз, в тому числі терапевтичних, ізольоване
пошкодження в популяції волоскових клітин на фоні збереженого
мікросередовища є наслідком особливого варіанту загибелі волоскових
клітин – апоптозу [112, 133, 147, 194]. Смерть клітин шляхом апоптозу, деякі
автори досліджували при моделюванні сенсоневральної приглухуватості, яке
здійснювалось у хронічному експерименті на білих щурах з парентеральним
введенням ототоксичного антибіотика (гентаміцин) на фоні імобілізаційного
стресу. У 100 % випадків спостерігалися гістологічні ознаками дистрофії та
загибелі

волоскових

клітин

спірального

органу

равлика,

що

підтверджувалися пікнозом ядер, маргіналізацією хроматину, формуванням
апоптичних тілець за відсутності запальної реакції [30, 32, 38, 39, 158-163].
Важливим

клініко-морфологічним

аспектом

аміноглікозидної

ототоксичності, в умовах терапевтичного використання даних антибіотиків, є
відтермінованість прояву побічного ефекту, по причині поступового
розвитку під час дегенеративних змін з формуванням критичного числа
ушкодженних клітин нейроепітелія для появи клінічних ознак зниження чи
втрати

слуху.

Умовами,

що

сприяють

та

посилюють

ототоксичні

ускладнення, є кумуляція аміноглікозидів через високу афінність до
поверхневих рецепторних структур волоскових клітин, що забезпечує
активний транспорт аміноглікозидів всередину волоскових клітин, а також в
ряді випадків особлива чутливість у пацієнтів, які мають генетичну
схильність до розвитку ототоксичних ускладнень [112, 115].
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Відомо,

що

пошкодження

равлика

відбувається

нерівномірно.

Найбільш чутливим до токсичної дії є нижня частина равлика – базальний
завиток – рецепторний відділ кортієвого органу, необхідний для інтенсивної
перилімфоутворюючої функції. При довготривалій дії ураження волоскових
клітин поступово поширюється на вище розташовані завитки равлика.
Апікальний завиток найбільш резистентний до шкідливої дії антибіотика [3,
56, 58, 59, 123]. Така закономірність виникнення патології внутрішнього вуха
частіше проявляється при гіперглікемії, гострій акубаротравмі, пресбіакузисі,
судинній патології – атеросклерозі, артеріальній гіпертензії, остеохондрозі
шийного відділу хребта, при лікуванні іншими ототоксичними препаратами
[3, 14, 27, 32, 195].
Ототоксичний ефект також залежить від разової, добової, курсової
дози антибіотика, частоти введення, тривалості лікування [1, 2, 56, 57].
Клінічні прояви, зазвичай, спостерігаються після курсу лікування, але є дані
про втрату слуху одразу після одноразового введення препарату. Підвищена
чутливість до антибіотика описана серед деяких сімей корінних жителів
Китаю, Ізраїлю, Японії, Північної Америки. Вона пов‟язана з мутацією
мітохондральної ДНК в локусі 1555 (заміна нуклеотиду аденіну на гуанін),
являє собою ген 12S рибосомальної РНК [27, 28, 112, 115].
Після одноразового парентерального введення електрофізіологічні
зміни настають у равлику через 10 - 15 хв. [51, 54, 73]. Подібні порушення є
зворотніми. При багаторазовому введенні в умовах хронічної інтоксикації є
стійке пригнічення активності периферії слухового аналізатора: зниження
величини

мікрофонного

потенціалу,

подавлення

ендокохлеарного

потенціалу, збільшення латентного періоду та зменшення амплітуди
потенціалу дії слухового нерву, зникнення отоакустичної емісії [55, 125]. Ці
електрофізіологічні та електроакустичні дані є ознаками порушення у всіх
ланках

слухового

аналізатора,

які

підтверджені

гістологічними

дослідженнями скроневих кісток людей, що при житті отримували лікування
аміноглікозидними антибіотиками, у них виявили дегенеративні зміни у
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структурах спірального ганглія та кортієвого органу, навіть відсутність
нейроцитів та нейроепітелія [131, 133].
Навіть нетривалий період введення аміноглікозидних антибіотиків у
терапевтичних концентраціях, викликав зміни у судинній смужці: набряк
периваскулярного

простору,

набухання

мітохондрій

в

епітеліальних

клітинах, гіперплазію елементів пластинчатого комплексу та гладкої
цитоплазматичної сітки. Далі спостерігалися виражені зміни в структурі
цитоплазми - ущільнення гіалоплазми, деструкція з фрагментацією крист,
вакуолізація, жирове переродження мітохондрій. Під світловим мікроскопом
констатувались спазм більшості магістральних судин судинної смужки,
утруднений відтік крові, стаз, повнокрів‟я капілярів та артеріол равлика,
збільшення проникності стінок судин [3, 5]. У спіральному ганглії ознаки
дегенерації

проявлялись

наявним

стромальним

та

перицелюлярним

набряком, зменшенням нейроцитів, збільшенням об‟єму перикаріону з
явищами тигролізу або гіперхромії нейроцитів, різкою вакуолізацією
цитоплазми, пікнозом ядер [59].
Експериментально було показано, що прояви токсичності залежать
також від віку: більш чутливими до альтерації являється внутрішнє вухо
ембріонів, молодих та старих тварин [123, 194]. У ссавців (морських свинок
та щурів) підвищена чутливість внутрішнього вуха до токсичної дії
аміноглікозидних антибіотиків – з 9-го по 16-й день постнатального
розвитку, тобто коли Кортіїв орган досягає своєї морфологічної та
функціональної зрілості [169]. При порівнянні з людиною подібна чутливість
до ототоксичних антибіотиків максимальна під час закладки основних
анатомічних

структур

внутрішнього

вуха

(18

-

20

тиждень

внутрішньоутробного розвитку).
Ураження

структур

слухового

аналізатора

аміноглікозидними

антибіотиками поділяють на ототоксичні та нейротоксичні. До перших
відносять

клітинну

дегенерацію

периферичного

відділу

слухового

аналізатора та нейронів VІІІ пари черепного нерва, а пошкодження слухових
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ядер стовбура головного мозку та вище розташованих відділів аналізатора до
нейротоксичних [176].
Специфічна дегенерація волоскового епітелію кортієвого органу під
впливом ототоксичних антибіотиків спостерігається у всіх хребетних: риб,
земноводних, птахів та ссавців [5, 105, 119, 129], а також у людини [131, 133,
202]. При цьому земноводні та птахи володіють потенціалом відновлення
сенсорного епітелію. Після ураження, спричиненого антибіотиком, в
експериментах на тваринах, спостерігалась проліферація чутливих клітин з
регенерацією базилярного сосочка – структури, що виконує рецепторну
функцію у звуковому аналізаторі птахів [107, 175].
Одним з патогенетичних механізмів ураження волоскових клітин
після використання аміноглікозидів є внутрішньоклітинна енергодефіцитна
гіпоксія,

пов‟язана

з

інактивацією

мітохондральних

ензимів

[41].

Нейроепітеліальні клітини, відрізняються від типових нервових клітин,
мають додатковий енергетичний субстрат у вигляді глікогену, який
використовується в умовах анаеробного існування. Глікогену рецепторних
клітин приписують адаптивну відновлюючу функцію, щодо білків, які
підлягають зворотній трансформації [12]. Саме з наявністю глікогену і
можливістю анаеробного гліколізу пов‟язують збереженість волоскових
клітин

у

порівняні

зі

структурами

спірального

ганглію,

кохлеовестибулярного нерву при дії патогенетичних факторів, що призводять
до внутрішньоклітинної гіпоксії [57, 58].
Гусейнов Н.М. [21], Фисенко В.П. [73] відводять велику роль у
пошкодженні волоскових клітин вільним радикалам, поява яких в клітині
індукується аміноглікозидними антибіотиками. Вплив антибіотика на ліпіди
клітинних мембран значно збільшує проникність останніх для Са2+. Відомо,
що антибіотик може утворювати міцні хелатні комплекси з іонами заліза, що
в свою чергу інгібує ефекти Fe - вмісних ензимів мітохондрій, активізує
вільно-радикальне окислення у волоскових клітинах, а антиоксиданти, такі як
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глютатіон і фермент супероксиддисмутаза, проявляють помітну захисну дію
на волоскові клітини в експериментах на тваринах [116, 143, 170].
Відомо також про вплив аміноглікозидів на різні метаболічні процеси
в тканинах вушного лабіринту. Внаслідок токсичної дії відбувається
зменшення вмісту глікогену в зовнішніх волоскових клітинах. Стрептоміцин
та канаміцин інгібують гліколіз у волоскових клітинах. Після неоміцинової
затравки у експерименті було виявлено зменшення і зникнення в вушній
лімфі ацетилхоліну. По інтраопераційним даним М.С. Плужникова,
збільшення ступеня приглухуватості аж до глухоти корелює зі зменшенням
концентрації

ацетилхоліну

у

перилімфі.

Під

впливом

неоміцину,

стрептоміцину зменшується кількість РНК при одночасній збереженості
вмісту ДНК у клітинах кортієвого органу. Результатом дії являється
сповільнення синтезу білка, що пов‟язують з блокуванням активності ряду
ензимів [54, 57]. При ототоксикозі спостерігається інгібування реакцій
трансамінування

і

окисного

фосфорилювання,

інгібування

орнітин

декарбоксилази у волоскових клітинах – основного ферменту синтезу
поліамінів, які беруть участь в біосинтезі нуклеїнових кислот, процесах
проліферації, росту, внутрішньоклітинній регенерації. Зі збільшенням дози та
часу введення антибіотика аналогічна картина спостерігається і у внутрішніх
волоскових клітинах, і у клітинах судинної смужки.
Всі аміноглікозиди виявляють негативний вплив на внутрішнє вухо,
однак одні (канаміцин, гентаміцин) пошкоджують равлик, що клінічно
проявляється сенсоневральною приглухуватістю різного ступеня, інші
(стрептоміцин, тобраміцин) негативно діють на вестибулярні структури
лабіринту, що проявляється головокружінням, атаксією, пригніченням
вестибулярної функції лабіринту. Саме тому, великого значення набуває
можливість використання лікарських препаратів і методів, що дозволяють
запобігти або зменшити ризик розвитку побічних ефектів аміноглікозидів без
їх відміни.
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Об‟єктом токсичного впливу постають і гілки VІІІ пари черепних
нервів. Є дані про те, що радіальні нервові волокна та їх закінчення є більш
чутливими до дії токсинів, а ніж довгі, спірально направлені, еферентні
волокна внутрішнього спірального пучка. У прегангліонарних волокнах
спостерігається деструкція мієлінової оболонки у вигляді розшарування,
зменшення в об‟ємі і зморщуванні осьового циліндру. Відмічено дисоціацію
між значними порушеннями нервових волокон при порівнянні з відносно
збереженими елементами кортієвого органу, що пов‟язана з особливостями
трофіки волоскових клітин [5].
Вищенаведені дані та дослідження останніх років підтверджують, що
модель сенсоневральної приглухуватості з використанням гентаміцину, є
ідеальною експериментальною моделлю [146, 196, 209]. Саме системне
використання гентаміцину протягом декількох днів призводить до серйозних
пошкоджень волоскових клітин, але не повного їх знищення [108]. Місцеве
застосування гентаміцину, а саме інтратимпанальне введення (через кругле
вікно, мембрана якого є проникною для багатьох агентів) повністю
пошкоджує як волоскові клітини равлика, так і вестибулярні клітини
[106,117].
1.5. Функціональні дослідження слуху у експериментальних
тварин.
Доцільність ранньої діагностики порушень слуху не викликає
сумніву. На сьогоднішній день є два методи об‟єктивної оцінки слуху:
коротколатентні слухові викликані потенціали (КСВП) та отоакустична
емісія (ОАЕ). КСВП дають інформацію про стан структур внутрішнього вуха
і ретрокохлеарного відділу слухового аналізатора. Але одним з головних
недоліків

цього

методу

є

громіздкість

апаратури

та

неможливість

використання її без анестезії в експерименті на тваринах [29]. Неінвазивне
фізіологічне дослідження рецепторного відділу слухової системи в людини,
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починаючи з перших днів життя, з'явилося завдяки відкриттю отоакустичної
емісії (ОАЕ) англійським ученим Девідом Кемпом [134]. В основі генерації
ОАЕ лежить властивість електромотильності зовнішніх волоскових клітин
(ЗВК) – їх здатність змінювати свою довжину при акустичному або
електричному впливі. У результаті цих скорочень виникає ОАЕ – слабкі
звукові коливання, які являються результатом активних механічних процесів,
що відбуваються в органі Корті, а саме в ЗВК, передаються основній
мембрані, індукуючи назад хвилю, яка досягає підніжної пластинки
стремінця і призводить до руху весь ланцюг кісточок, барабанну перетинку і
стовп повітря, які можна зареєструвати в зовнішньому слуховому проході за
допомогою високочутливого мікрофону [69, 71]. ОАЕ дозволяє оцінити
функціональність

мікроструктур

внутрішнього

вуха,

а

особливо

мікромеханіку зовнішніх волоскових клітин. Виділяють спонтанну ОАЕ,
затриману ОАЕ, стимул-частотну ОАЕ та ОАЕ на частоті продукту
спотворення (ОАЕЧПС). Найбільш часто в клініці використовують ОАЕЧПС,
так як її критерії постійні, достовірність відповіді при повторному
дослідженні становить 3 - 6 дБ [55, 172].
Отоакустична емісія досить широко використовується для клінічного
діагностичного скринінгу частотно-залежної кохлеарної функції, особливо
при ранньому скринінгу новонароджених, моніторингу слухової функції
після використання ототоксичних препаратів, та набагато рідше для вивчення
слухової функції в експерименті на тваринах [24, 99].
Tuba Bayindir et al. [99] проводили експерименти на щурах, а Pavlidis
[165] - на кролях, використовуючи амікацин та гентаміцин відповідно, для
виявлення ранніх порушень слухової функції. Автори продемонстрували і
доказали, що завдяки ОАЕ на частоті продукту спотворення можна відмітити
ранні

прояви

зниження

слуху.

ОАЕ

вважається

неінвазивним,

інформативним фізіологічним методом об‟єктивного обстеження, швидким у
проведенні, який не потребує анестезії і дозволяє з високою долею
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вірогідності діагностувати патологію слуху у рецепторному відділі [29, 30,
31, 88].
За даними Журавського Г.С. показано, що у наркотизованих
барбітуратами (нембуталом) тварин, показники амплітуди ОАЕ стають
набагато вище, ніж у тварин в активному стані. Цей ефект відомий як
дисоціативна анестезія, яка розглядається як форма загальної анестезії, що
характеризується каталепсією, кататонією та амнезією, але не без повної
втрати свідомості. Цей феномен автори пояснюють тим, що завдяки
анестетикам блокується еферентна кохлеарна система, а саме оливокохлеарний пучок Расмусена [29, 30].
Завдяки саме цьому факту метод ОАЕ використовують при
проведенні досліджень з новітніми медикаментозними препаратами, для того
щоб виявити динаміку впливу різноманітних медичних препаратів на стан
експериментальної сенсоневральної приглухуватості [99, 165, 209].
Серед різних типів ОАЕ, для виявлення ранніх порушень слухової
функції, закордонні автори використовували і показали, що саме завдяки
ОАЕ на частоті продуктів спотворення можна відмітити ранні прояви
зниження слуху, так як вона є об‟єктивним методом, швидким у проведені та
дає можливість використання для оцінки гостроти слуху in vivo. Отримана
інформація відображає функціональний стан зовнішніх волоскових клітин
від основи до верхівки завитки [4, 88]. Однак, ОАЕ не дає можливості
визначити ступінь порушення слуху і не реєструється при певних втратах
слуху.
З урахуванням

вищенаведених особливостей ОАЕ, нами для

проведення об‟єктивного обстеження дослідних тварин було використано
ОАЕ на частоті продуктів спотворення.
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1.6 Обговорення даних літератури
Аналіз літературних джерел показав, що на сьогодні актуальним
залишається питання лікування хворих з СНП, навіть, за останніми
науковими розробками, дана проблема залишається надзвичайно складною і
до кінця не вивченою. Найчастіше серед ототоксичних препаратів
використовуються аміноглікозидні антибіотики, як в дитячому віці, так і у
дорослих. За даними багатьох авторів, особливістю фармакокінетики
аміноглікозидних

антибіотиків,

являється

кумуляція

антибіотика

у

структурах перетинчастого лабіринту та у ендолімфі. З літературних джерел
відомо, що клінічні прояви, зазвичай, спостерігаються після курсу лікування,
але є дані про втрату слуху одразу після одноразового введення препарату і
присутність, наприклад, гентаміцину у волоскових клітинах через 11 місяців
після 6-ти денного курсу лікування у терапевтичних дозах [97]. Саме це
стимулює вчених до пошуків нових препаратів для лікування чи
профілактики ототоксичних порушень слуху.
У світі проводиться велика кількість експериментальних досліджень
по вивченню відновлювальної дії ембріональних тканин при різних
патологічних станах. З даних літератури, відомо, що як в експериментальній,
так і у практичній медицині широко використовується ЕНТ 4 - 12 тижнів
гестації, в якій міститься велика кількість біологічно активних речовин,
стадійспецифісних

білків,

цитокінів,

нейротрофічних

факторів,

нейромедіаторів, гормонів, ферментів та інших речовин, що забезпечує
протекторний ефект при ураженні головного та спинного мозку різної
етіології [19, 20, 75, 80]. НТФ і ростові фактори є поліпептидами, які беруть
участь в регуляції росту і дозрівання клітинних популяцій центральної та
периферичної нервової системи.
Таким чином, експериментальні дослідження останніх десятиріч
вказують на можливість трансплантування ЕНТ або лікарських засобів
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отриманих з неї у внутрішнє вухо, що є перспективним напрямком у
розробках лікування сенсоневральних хвороб внутрішнього вуха.
Одним з таких екстрактів з ЕНТ є препарат «Трофін», виготовлений в
ДУ «Інституті нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України» [74].
Даний препарат являє собою біологічний стимулятор клітинних процесів, що
має здатність підсилювати репаративні процеси в нервовій тканині та
запобігати дегенеративним змінам при ураженнях нервової тканини, містить
цілу низку НТФ (фактору росту нервів, нейротрофін–3, нейротрофін-4/5).
«Трофін» – це екстракт з ембріональної нервової тканини людини, 4 –
6 тижнів

гестації.

водорозчинних

Він

молекул.

являє

собою

Препарат

комплекс

пройшов

біологічно

клінічну

активних

апробацію

у

відновлювальній нейрохірургії при дитячому церебральному паралічі,
ішемічному інсульті, черепно-мозковій травмі, паркінсонізмі, розсіяному
склерозі [75-81].
Для виявлення порушень слухової функції, закордонні автори
використовували і показали, що саме завдяки ОАЕ на частоті продуктів
спотворення можна відмітити ранні прояви зниження слуху. ОАЕ на частоті
продуктів спотворення є об‟єктивним методом, швидким у проведені та дає
можливість використання для оцінки гостроти слуху in vivo. Отримана
інформація відображає функціональний стан зовнішніх волоскових клітин
від основи до верхівки завитки [4, 88].
Це стало підставою для проведення експериментальних досліджень по
вивченню впливу нейротрофічних факторів ембріональної нервової тканини
на морфологічний та функціональний стани внутрішнього вуха у дослідних
тварин на фоні аміноглікозидного ототоксикозу.
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дисертаційна робота присвячена експериментальним дослідженням з
визначення ефективності протекторної та терапевтичної дії препарату
«Трофін» на внутрішнє вухо, шляхом вивчення патоморфологічних та
функціональних змін завитки у лабораторних тварин при змодельованій
сенсоневральній

приглухуватості,

індукованій

аміноглікозидними

антибіотиками.
2.1 Загальна характеристика лабораторних тварин.
Для

проведення

експерименту

відбирали

морських

свинок

короткошерстої породи з різноманітною колірною гаммою. Вони були як
однотонно білими, чорними, рудими, так і строкатими (плямистими), що
поєднували два- три кольори. Вік тварин коливався від 6 до 8 місяців,
(зрілими вважаються тварини, в середньому, від 6-ми місяців від
народження). Вага морських свинок становила від 350 до 450 грам. Для
експерименту брали різностатевих тварин. При цьому впершу чергу,
оцінювали загальний стан морських свинок, а саме, їх рухливість, активність.
Шерсть морських свинок була коротка, гладка, блискуча, густа, що також
підтверджувало не лише молодий організм, а й його здоровий стан. Апетит у
всіх морських свинок був задовільним. Частота дихальних рухів коливалась
від 80 до 130 разів на хвилину (вважається нормою). Сечовиділення помірне,
без різкого запаху.
Тварини знаходились у віварію ДУ «Інститут отоларингології ім.
проф. О.С. Коломійченко НАМН України» під щоденним наглядом.
Температурний режим у приміщенні віварія підтримувалася в межах від
+17 0С до +21 0С, при вологості повітря 55 - 60 %. У холодну пору року
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кімнати з тваринами обігрівалися за допомогою електричного обігрівача.
Провітрювання у кімнатах проводилось щодня протягом 20 - 30 хвилин.
Клітки, в яких утримувалися тварини були просторими (60*40*60 см),
одноповерховими з пластмасовим піддоном. Вони встановлювалися подалі
від протягів та прямих променів сонця, до яких тварини дуже чутливі. У
кожній клітці розміщували по 2 - 3 тварини однієї статі, щоб не відбувалося
спарювання.
Для підстилки використовували сіно влітку та восени, а стружку, або
тирсу чи деревний наповнювач - взимку та навесні. Прибирання кліток
відбувалося щоденно.
У раціоні гризунів постійно були присутні соковиті (морква, капуста,
яблука та буряк), тверді (кукурудза, зерно, горох) та, звичайно, сухий корми
(сіно). Для пиття використовували чисту фільтровану свіжу воду, яку
змінювали кожен день.
Всі морські свинки перед початком експерименту були оглянуті
ветеринаром

для

діагностики

можливої

соматичної

патології

та

отоларингологом для виключення запальних процесів у зовнішньому,
середньому та внутрішньому вусі (отоскопія, ОАЕ).
Експериментальні дослідження

виконані на 152 статевозрілих

морських свинки масою від 350 до 450 грам з чітким рефлексом Preyer‟a.
Серед загальної кількості тварин було 8 інтактних для визначення та
порівняння функціональних та патоморфологічних показників.
Всі досліди на експериментальних морських свинках проводили у
відповідності до «Загальних принципів експериментів на тваринах»,
схвалених ІІІ Національним конгресом по біоетиці та положенням
«Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються
для експериментальних та інших наукових цілей» [110], а також згідно
«Науково-практичних рекомендацій із утримання лабораторних тварин та
роботи з ними» [43].
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Комісією з питань біоетики ДУ «Інституту отоларингології ім. проф.
О.С. Коломійченко НАМН України» (протокол засідання № 7/15 від
28 квітня 2015р.) порушень морально-етичних норм при проведені науковоекспериментальної роботи не виявлено.
Для визначення як функціональних, так і патоморфологічних змін
внутрішнього вуха, дослідних тварин виводили з експерименту в різні терміни,
шляхом декапітації після ведення у наркоз завдяки внутрішньоочеревинній
ін‟єкції Тіопенталу натрію в дозі 4 мг/кг маси тварини.
2.2 Методика виготовлення «Трофіну».
«Трофін» являє собою комплекс біологічно активних водорозчинних
молекул, який отримують з абортивного матеріалу нервової тканини
ембріонів людини 4 - 6 тижнів гестації. «Трофін» являє собою прозорий
злегка опалесцируючий розчин рожевого кольору, без запаху та осаду, рН
знаходиться у діапазоні 6,9 - 7,1.
«Трофін»

виготовляли

за

методикою

В.І.

Цимбалюка

та

І.Г. Васильєвої згідно «Інструкції на виконання робіт по отриманню
лікувального засобу з екстракту водорозчинних молекул з ембріонального
мозку людини (препарат «Трофін»)».
Збір сировини для отримання препарату дозволяється у державних та
приватних установах, акредитованих відповідно до вимог МОЗ України.
Доставка сировини від місця забору до місця виготовлення здійснюється у
спеціальних контейнерах, або посудинах Дюара з рідким азотом.
Схема отримання «Трофіну» складається з 4 етапів. На першому етапі
відбувається суспензування замороженого у рідкому азоті ембріонального
мозку людини (7 - 12 тижнів) у фізіологічному розчині до кінцевої
концентрації 10 %, центрифугування при 4000 g.
Другий етап включає в себе фільтрування супернатанту крізь
мембранні фільтри для виділення фракції з молекулярною масою більше 5 кД
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і менше 120 кД, розведення отриманого екстракту до концентрації по білку
150 мкг/мл (за методом Лоурі).
Третій етап полягав у стерилізації отриманої фракції на фільтрах для
стерилізації Махі Юр (Costar Corporation USA) з розмірами пор 22 мкм,
заморожування та зберігання при температурі мінус 18 °С не більше як
20 діб. Стерилізація екстракту проводилась у стерильному боксі. Стерильний
розчин «Трофіну» фасували в ампули по 5 мл і запаювали за допомогою
пальника Бунзена.
На четвертому етапі «Трофін» тестували на його біологічну
активність: біологічно активний препарат при додаванні в культуру клітин
стріопалідарного комплексу головного мозку новонароджених щурів в
концентрації 15 мкг білку/мл після 24 год. культивування викликав
збільшення рівню сумарного білку (за методом Лоурі) у 1,5 - 2,0 рази та
активності ацетилхолінестерази у 1,5 - 2,0 рази.
Кожна серія «Трофіну» обов‟язково тестувалась на мікробіологічне
забруднення

відповідно

вимогам

статті

Фармакопеї

«Методи

мікробіологічного контролю лікарських засобів (тестування стерильності)» із
застосуванням методу прямого посіву. «Трофін» висівали на середовище
Сабуро та інкубували при температурі 25 °С протягом 7 - 14 днів при
кожному добовому перегляді. Якщо хоч одна з проб виявляла ріст бактерій,
отримана серія бракувалась. Контроль на присутність вірусів гепатиту А, В,
С, G; цитомегаловірус, вірус герпесу, Віл-інфекція та аденовіруси
здійснюється з використанням полімеразної ланцюгової реакції.
«Трофін» зберігали відповідно до вимог викладених в ГОСТ 17768-90
у ампулах зі скляної трубки для лікувальних засобів ГОСТ 17768-90 типу
ФЛП-5 по ТУ У 00480945-006-98 зі скла марки УСП-1, герметично
закупорених ковпачками резиновими медичними по ТУ У 21254680,004-96 з
послідуючою

обкаткою

ковпачками

алюмінієвими

типу

К-2-133

по

ТУ У 14257180-003-98. Така упаковка забезпечувала збереження якості
препарату протягом всього терміну зберігання. Зберігають в морозильних
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камерах при температурі не вище -15 оС. Один флакон містить не менше 5 мл
«Трофіну». Термін зберігання – 20 діб.
В ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова
НАМН України» було проведено ряд досліджень гострої та хронічної
токсичності препарату «Трофін», які проводили відповідно методичним
рекомендаціям «По представленню документації на лікарські засоби у
Фармакологічний Комітет МОЗ України» (1993р.) та «Методическим
рекомендациям по изучению новых лекарственных средств» (1985 г.).
В ході даних досліджень, проведених на трьох видах тварин не
виявлено видової чутливості до препарату «Трофін». Також, відсутні статеві
розбіжності в дії препарату на органи та системи. Виявлено відсутність
токсичної дії «Трофіну» на центральну нервову систему; збуджуваність,
скорочуваність та провідність міокарду, кровоутворення, функціональний
стан печінки. Морфологічні дослідження підтвердили відсутність токсичних
ефектів «Трофіну» на органи та системи мишей, щурів та кроликів при
введенні його в мінімальній, середній та максимальній терапевтичних дозах
протягом 1 місяця. Таким чином, екстракт з ембріональної нервової тканини
людини «Трофін» не є токсичним.
2.3 Способи введення «Трофіну» лабораторним тваринам.
«Трофін»

нами

застосовувався

шляхом

внутрішньом‟язових,

інтраперитонеальних та інтратимпанальних ін‟єкцій через день. Курс
застосування - 2 тижні (14 діб). При виконанні ін‟єкцій дотримувались
встановлених рекомендацій [37].
За аннотацією «Трофін» об‟ємом 0,2 мл попередньо розводили
розчином натрію хлорид 0,9 % до 0,5 мл та вводили різними шляхами.
Внутрішньом‟язове введення проводили в товщу м‟яза стегна,
загальний об‟єм розчину не перевищував 0,5 мл.
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Інтраперитонеальне (внутрішньоочеревинне) введення проводили за
методикою Западнюка И.П. [37]. У фіксованої тварини, шкіру живота
каудальніше пупка, трохи відступивши від середньої лінії живота, брали у
складку та проколювали черевну стінку, тримаючи голку перпендикулярно.
Далі голку проводили по ходу складки і вводили препарат, об‟єм не
перевищував 1мл [64].
Інтратимпанальне введення «Трофіну» проводилось під кетаміновим
наркозом з розрахунку 0,18 мл на 100 г маси тіла морської свинки. Необхідну
кількість

наркотичного

препарату

вводили

в

черевну

порожнину

експериментальним тваринам через складку шкіри нижче пупка. Після
введення в наркоз, проводилася обробка шкіри навколо вушної раковини
тварини. Ножицями зрізали хутряний покрив в завушній області, після чого
скальпелем № 11 проводили розріз шкіри і підлеглих тканин. Рану
розширяли за допомогою ліри та під мікроскопом «Opton Universal S3B» за
допомогою фрези бора діаметром робочої частини 2,7 мм, розкривали буллу,
яка, як відомо, є складовою частиною середнього вуха морської свинки.
Після візуалізації слухових кісточок і базального завитка туберкуліновим
шприцем в барабанну порожнину вводили 0,2 мл препарату «Трофін», після
чого рану зашивали.
Після виведення з наркозу, тварин поміщали в кімнату віварію, де за
ними спостерігали протягом 2 - 3 годин до їх повного відновлення.
2.4 Розподіл груп дослідних тварин та формування експерименту
для вивчення впливу нейротрофічних чинників ЕНТ на внутрішнє вухо
морських свинок в умовах ототоксикозу, викликаного гентаміцином.
І серія експерименту (1, 2, 2а групи) проведено вивчення дії
гентаміцину на стан внутрішнього вуха та слизову оболонку середнього вуха
експериментальних тварин (табл. 2.4.1).
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Таблиця 2.4.1
Розподіл експериментальних тварин на серії, використаних при
дослідах
Тривалість
введення
препарату
(доба)/№
групи

Метод введення
препарату

Серія

Внутрішньом‟язово
І – Вплив гентаміцину на
стан внутрішнього вуха
Внутрішньом‟язово +
морських свинок
Інтраперитонеально
натрій хлорид 0,9 %
ІІ – вплив «Трофіну» на
стан внутрішнього вуха
експериментальних
тварин

ІІІ – вивчення впливу
послідовного введення
«Трофіну» та
гентаміцину
ІV – вивчення впливу
«Трофіну» після 14-ти
разового введення
гентаміцину на стан
внутрішнього вуха
морських свинок
Контрольна група
інтактні тварини

7/1

Кількість
тварин
(скроневих
кісток)

14/2

16 (32)

14/2а

8 (16)

Внутрішньом‟язово

7/3

14/4

16 (32)

Інтраперитонеально

7/5

14/6

16 (32)

Інтратимпанально

7/7

14/8

16 (32)

Внутрішньом‟язово

14/9

8 (16)

Інтраперитонеально

14/10

8 (16)

Інтратимпанально

14/11

8 (16)

Внутрішньом‟язово

7/12

14/13

16 (32)

Інтраперитонеально

7/14

14/15

16 (32)

Інтратимпанально

7/16

14/17

16 (32)

14

8 (16)

спостереження

Всього

152 (304)
Патологічний процес у завитку здійснювався за допомогою антибіотика

аміноглікозидного ряду – гентаміцину. Дослідження проводили на 24
статевозрілих

морських

свинках.

Всім

тваринам

перед

введенням
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ототоксичного антибіотика визначали отоакустичну емісію на частоті продуктів
спотворення. Всі 24 тварини були розподілені на три рівноцінні групи.
Гентаміцин вводили внутрішньом‟язово в дозі 50 мг/кг маси тіла
щоденно упродовж 7 та 14 діб. У 2а групі тварини отримували розчин натрію
хлорид 0,9 % інтраперитонеально після ведення 14-денного введення
гентаміцину. Після останнього введення антибіотика, тваринам повторно
проводили ОАЕ на частоті продуктів спотворення, відповідно на 8 та 15 день
досліду, а тваринам 2а групи ще й на 28 добу експерименту. Морських
свинок 1 групи виводили з експерименту шляхом декапітації на 8 добу, 2 – на
15 добу і 2а – на 29 добу. Видаляли скроневі кістки, а з них були з обох
сторін, промивали під проточною водою протягом 1 хв. та поміщали у 20 %
розчин формаліну. Контролем були завитки здорових тварин (8 штук –
16 скроневих кісток).
Вивчення впливу «Трофіну» (ІІ серія) на морфологічний та
функціональний стани внутрішнього вуха експериментальних тварин
проводилось на 48 морських свинках. Контроль функціонального стану
волоскових клітин тварин у досліді оцінювався за допомогою методу
отоакустичної емісії (ОАЕ).
Після дослідження ОАЕ на частоті продукту спотворення, всі тварини
були розподілені на 6 груп (3, 4, 5, 6, 7, 8 група) в кожній по 8 тварин.
Тваринам вводили даний препарат через день протягом 7 та 14 діб
внутрішньом‟язово, інтраперитонеально та інтратимпанально. По закінченню
експерименту, на 8 та 15 день відповідно, тваринам повторно проводили
ОАЕ на частоті продуктів спотворення та виводили з експерименту шляхом
декапітації,

а

завитки

кожної

тварини

відправляли

на

подальше

патоморфологічне обстеження.
Третя серія експериментів складалася з 3-х груп (9, 10, 11 група), по 8
тварин в кожній (24 морські свинки). У тварин цих груп вивчали вплив
послідовного введення «Трофіну» та гентаміцину при внутрішньом‟язовому,
інтратимпанальному та інтраперитонеальному введенні в дозі 0,4 мг\кг через
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день

за

дві

години

до

внутрішньом‟язового

введення

антибіотика

гентаміцину в дозі 50 мг/кг маси тіла протягом 14 днів. Як і у попередніх
групах на початку експерименту тваринам проводили ОАЕ на частоті
продуктів спотворення та по закінченню дослідження на 15 добу. Після
гільйотинної декапітації виділялись блоки «середнє вухо та завитка», які
помістили у 20 % розчин формаліну.
IV серія досліджень складалась з 6-ти груп (12, 13, 14, 15, 16,
17 група) по 8 тварин в кожній (48 морських свинок). У даній серії вивчали
вплив

«Трофіну»

при

експриментально

викликаній

сенсоневральній

приглухуватості, індукованій аміноглікозидним антибіотиком. На початку
дослідження

всім

тваринам

проводили

ОАЕ

на

частоті

продуктів

спотворення, далі протягом 14 днів морським свинкам внутрішньом‟язово
вводили аміноглікозидний антибіотик гентаміцин у дозі 50 мг/кг маси тіла, і
на 15 день повторно проводили ОАЕ на частоті продуктів спотворення для
визначення ступеня порушення слухової функції у тварин, а на наступний
день

(16

день

досліду)

вводили

«Трофін»

внутрішньом‟язово,

інтратимпанально та інтраперитонеально через день протягом 7 та 14 днів.
По закінченню експерименту на 22 та 29 добу проводили ОАЕ на частоті
продуктів спотворення та виводили тварин з експерименту шляхом
декапітації.
Контролем слугували 8 інтактних тварин. Дані лабораторні тварини
перебували у віварії разом з іншими дослідними морськими свинками. За
ними спостерігали упродовж 14 днів, їм проводили ОАЕ на частоті продуктів
спотворення та виводили з експерименту шляхом декапітації та виділення
внутрішнього вуха обох скроневих кісток, які відправляли на морфологічне
дослідження.
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2.5.

Методика

патоморфологічного

дослідження

завитки

внутрішнього вуха експериментальних тварин.
Під час дії наркозу проводили декапітацію: циркулярний розріз шкіри
шиї на рівні каудального краю черепа, а далі по нижньому краю основи
черепа через м‟язи та хребет, виконували розділення голови від шиї
гільйотинним методом. За допомогою ножиць відсепаровується шкіра та
прилеглі м‟язи від кісток черепа у передньому напрямку аж до рівня краю
орбіт, і вивертали її, як шкарпетку. Порожнина черепа розкривалася по
сагітальному шву у напрямку ззаду – наперед до рівня носа. Сагітально
розсікалася основа черепа від великого потиличного отвору, через
клиноподібну кістку, до рівня середини нижньою щелепи. Мозкову речовину
обережно видаляли за допомогою антральної ложечки. Цей етап є дуже
важливим, так як кістки черепа у морської свинки тендітні та ламкі, і
важливо не порушити структуру не лише кісток черепа, а й кісткової булли
середнього вуха дослідних тварин. Кісткова капсула внутрішнього вуха мала
більш бліде забарвлення у порівнянні з кам‟янистою частиною скроневої
кістки. Завитки видаляли з двох боків, які після короткотривалого
промивання розчином хлориду натрію 0,9 % поміщали у 20 % розчин
формаліну. Тривалість цієї процедури тривала не більше 1 хвилини.
Внутрішнє вухо ссавців, а саме морських свинок та щурів
представлено у вигляді пальцеподібного виросту, що виступає в порожнину
тимпанальної були. Я.А. Винников і Л.К. Титова в 1957 р. розробили спосіб
ізоляції завитки та приготування плоскокісткових препаратів кортієвого
органа. Дана морфологічна техніка в класичному варіанті закінчується
гістохімічним фарбуванням по Ейнарсону для виявлення нуклеїнових кислот,
які дозволяють отримати інформацію про стан рецепторних структур равлика
при будь-яких діях на аналізатор [12].
Після виділення були скроневої кістки, її фіксували у 20 %
нейтральному розчині формаліну упродовж 7 - 14 діб. Після цього завитки
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декальцинували у 10 % розчині азотної кислоти протягом 4 - 5 діб. Далі
зразки ретельно промивали під проточною водопровідною водою. Тканини
обезводнювали

в

етиловому

спирті

висхідних

концентрацій

(50˚,60˚,70˚,80˚,90˚) по 24 години у кожному розчині, згодом просочували в
суміші етилового спирту, ефірі та целоїдині, і у чистому целоїдині, загалом
технічний процес тривав упродовж 30 діб. Отримані на санному мікротомі
серійні зрізи, товщиною 5 - 7 нм, фарбували гематоксиліном та еозином.
Забарвлення тонких зрізів відбувалося спочатку при застосуванні хімічного
комплексу, що формується іонами алюмінію та гематоксиліну, що
зафарбовував ядра клітин та інші структури у синій колір, а після цього
фарбування продовжували спиртовим розчином еозином, завдяки якому
з‟являється рожевий колір.
Для

дослідження

фарбованих

препаратів

використовували

світлооптичний мікроскоп МБИ-6 при збільшенні х90, х100, х120, х200, х400.
Фотографування

гістологічних

препаратів

проводили

на

мікроскопі

Olympus BX 43.
Ці методи досліджень дали можливість вивчити загальну структуру
клітин спірального органа і слизової оболонки середнього вуха в нормі, а
також характер і глибину морфологічних змін при патології.
Таким чином, мікроскопічний метод дослідження дозволив дати
детальну і всебічну характеристику структурних компонентів спірального
органа, а саме клітин спірального органа, слухового нерва та його ганглію.
У групах тварин, які отримували «Трофін» внутрішньом‟язово, брали
зразки м‟язової тканини зі стегна (в місці його введення) та з протилежної
сторони (відповідно експеримент та контроль) з метою вивчення місцевої дії
«Трофіну». Дані препарати розміщували в 20 % розчині формаліну. Далі
упродовж 3 - 4 діб м‟язові тканини фіксували у 10 % нейтральному розчині
формаліну, зневоднювали в спиртах висхідних концентрацій, по черзі
просочували в суміші спирту, ефіру, целоїдину та в чистому целоїдині
протягом 4 - 5 діб. Гістологічні зрізи товщиною 5 - 7 нм забарвлювали
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гематоксиліном та еозином. Гістопрепарати досліджували в світлооптичному
мікроскопі МБИ - 6.
2.6. Методи дослідження функціонального стану слухового
аналізатора.
Найбільш поширеним акустично – м‟язовим рефлексом у тварин є
скорочення м‟язів вушних раковин. Цей феномен відомий під назвами pinna
reflex або рефлекс Preyer‟a. Прейєр (Preyer, 1879) детально вивчав цей
рефлекс у гризунів. Він доступний, простий у виконанні та викликається
звуком частотою 1 кГц з пороговою інтенсивністю 70 - 90 дБ. До недоліків
слід віднести відносно високий поріг, важкість його багаторазового
повторення, а також неможливість діагностувати однобічне ураження
слухового аналізатора при бінауральній подачі звукового стимулу [102].
Перевіряли рефлекс Preyer‟a у всіх тварин. У кімнаті віварію при повній
тиші, робили гучний хлопок долонями та спостерігали за рухами вушних
раковин у тварин.
Для діагностики функціонального стану завитки використовували
метод отоакустичної емісії.
ОАЕ у клінічних дослідженнях є сучасним неінвазивним способом
тонотопічної оцінки функціонального стану ЗВК, які розміщені у відповідних
відділах завитки. Ключовим моментом при оцінювані характеру ОАЕ - є
показник її рівня звукового тиску (інтенсивності, амплітуди), виміряної у дБ.
На сьогоднішній день, узагальнено, ОАЕ, характеризується рядом
загальних властивостей:
1. Низькоінтенсивні

звуки,

які

коливаються

від

рівня

інструментального шуму до 20-30 дБ рівня звукового тиску (РЗТ).
2. Часові та спектральні характеристики ОАЕ відображають
активність завитки.
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3. ОАЕ подавляється або зменшується в амплітуді при іпсі- і
контрлатеральному маскуванні.
4. ОАЕ змінюється при незначних порушеннях слуху.
По класифікації Probs (1990) виділяють спонтанну та викликану ОАЕ.
Спонтанна ОАЕ являє собою чисті тони, які реєструються в
обтурованому зовнішньому слуховому проході, це пряма дія власних
коливань ЗВК. Спонтанна ОАЕ є не у всіх нормальночуючих людей, а лише у
30 - 50 % населення, а особливо у жінок [69]. У більшості випадків у
дорослих спонтанна ОАЕ реєструється в частотному діапазоні від 1000 Гц до
2000 Гц, а у дітей та новонародженних - на більш високочастотному
діапазоні (3000 - 4000 Гц). Відмінністю спонтанної ОАЕ є те, що при
наявності

сенсоневральних

чи

кондуктивних

порушень

слуху,

що

супроводжуються підвищенням порогів до 30 дБ і більше, емісія не
реєструється.

На

жаль,

саме

тому

спонтанна

ОАЕ

не

можливо

використовувати для діагностики слуху.
Викликана ОАЕ реєструється у відповідь на звукову стимуляцію. При
реєстрації викликаної ОАЕ вимірюють не рухливість барабанної перетинки, а
звуковий тиск, для чого і обтурують зовнішній слуховий прохід, щоб
виключити рухливість барабанної перетинки та ефекти зовнішнього шуму.
Викликана ОАЕ розподіляється на декілька підтипів: затриману викликану
ОАЕ (ЗВОАЕ); ОАЕ на частоті продуктів спотворення (Distortion Product
Otoacoustic Emission - DPOAE) та ОАЕ на частоті стимуляції (StimulusFrequecy Otoacoustic Emission).
Затриманна викликана ОАЕ (ЗВОАЕ) являє собою 2 - 3 групи
коливань різної частоти, які виникають через 6 - 8 мс після подачі стимулу і
продовжується протягом 20 - 30 мс. Стимулами служать широкополосні
акустичні клацання з тривалістю 80 - 100 мкс, які повторюються кожні 20 50/с з інтенсивністю 80 дБ РЗТ. ЗВОАЕ може бути зареєстрована у дітей на 3
- 4 день після народження. Завдяки високій чутливості ЗВОАЕ, її
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застосовують для масового скринінгу слуху у дітей перших років життя.
Потрібно відмітити, що амплітуда ЗВОАЕ понижається з віком.
ОАЕ на частоті продукту спотворення являється відповіддю на
інтермодуляційне спотворення, яке генерується вухом у відповідь на
одночасну подачу двох тональних стимулів. Дана відповідь розцінюється як
«спотворена», оскільки виникає на частоті, якої немає в жодному зі стимулів.
Зазвичай, тон більш низької частоти позначають як F1, його інтенсивність –
як L1, а тон більш високої частоти та його інтенсивність відповідно - як F2 і
L2. Співвідношення частот F2/F1 дорівнює 1,22, тобто обидва тони
розміщені в межах 1/3 октави. Саме реєстрація ОАЕ на частоті продуктів
спотворення має найбільше значення для діагностики. Martin, Whitehead
(1997) чітко продемонстрували, що ОАЕ на частоті продуктів спотворення, є
результатом процесів у завитку, які пов‟язані з нелінійністю в рухливості
ЗВК [69].
ОАЕ на частоті стимуляції реєструється при постійній стимуляції
низькоінтенсивним тоном у равлику, де генерується додаткова енергія на
частоті, яка відповідає частоті стимулу. При одночасній реєстрації ОАЕ на
частоті стимулу виникають до флюктуації рівня звукового тиску (РЗТ), які
реєструються у зовнішньому слуховому проході.
Реєстрація ОАЕ виконувалась за допомогою приладу для об'єктивного
обстеження

слуху

«OtoRead»

фірми

«Interacoustic»

(Данія)

у

звукоізольованому та електроекранованому приміщенні. Серед доступних в
приладі різних типів реєстрації ОАЕ нами було обрано тест отримання ОАЕ
на частоті продуктів спотворення (DPOAE - Distortion Product Otoacoustic
Emission). ОАЕ на частоті продуктів спотворення – це акустичні сигнали, які
можуть бути визначені у зовнішньому слуховому проході об‟єкта з
нормально функціонуючими ЗВК. Особливістю вказаного варіанту ОАЕ
являється одночасна подача двох чистих тонів f1 та f2, при їх співвідношенні
f1<f2 і f2/f1= 1,22. Емісія, що виникає у результаті, являється продуктом
спотворення тону на частоті 2f1 - f2. По технічним можливостям апарату
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інтенсивність парних стимулів на частотах від 2 кГц до 12 кГц складала 65 55 дБ РЗТ. Реєстрація ОАЕ вважалась позитивною за умов співвідношення
сигнал/шум (signal/noise, S/N) не вище 4 дБ РЗТ на частоті вимірювання.
Якість постановки акустичного зонду в зовнішньому слуховому
проході оцінювали попередньо, по спеціальному графіку на екрані апарата.
Дане
грибоподібних

обстеження
зондів,

проводили
які

за

забезпечували

допомогою

індивідуальних

герметичність

обтурації

зовнішнього слухового проходу у тварин. Вивчали ОАЕ на частоті продукту
спотворення,

так

як

саме

ця

методика

дозволяє

охарактеризувати

функціональну збереженність зовнішніх волоскових клітин, які відповідають
за сприйняття високочастотних звуків (вище 5 кГц). Це обумовлено тим, що
у морських свинок слухове сприйняття зміщено у бік високочастотних
звуків, і їх крива лежить в діапазоні від 1 кГц до 10 кГц [29, 30].
Виміри ОАЕ проводились по черзі на кожному вусі у кожної тварини
індивідуально, без седації, тварин не фіксували (рис.2.6.1).

Рис.2.6.1. Морська свинка під час реєстрації ОАЕ на частоті продуктів
спотворення.
За даними Журавського Г.С. показано, що у наркотизованих тварин, а
особливо, кетаміном чи барбітуратами (нембуталом), показники амплітуди
ОАЕ стають набагато вище, ніж у тварин в активному стані. Цей ефект
кетаміну відомий як дисоціативна анестезія, яка розглядається як форма
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загальної анестезії, що характеризується каталепсією, кататонією та
амнезією, але не без повної втрати свідомості. Цей феномен автори
пояснюють тим, що завдяки анестетикам блокується еферентна кохлеарна
система, а саме оливо-кохлеарний пучок Расмусена [29, 30].
Навпаки, тіопентал, фентаніл, ізофлуран, так як суфентаніл, енфлуран
та пропофол, викликають пригнічення стаціонарної слухової викликаної
відповіді 40 Гц [69].
2.7 Статистичні методи дослідження
Отриманий цифровий матеріал безпосередньо вносили в електронні
таблиці Windows – додатку Excel (Microsoft, США) і формували бази даних
обстежених груп лабораторних тварин.
В одержаних рядах визначали середнє арифметичне (М) і похибку
середньої арифметичної (m).
Після формування підсумкових таблиць за критерієм Стьюдента
проводили оцінювання достовірності досліджуваних показників між групами
порівняння. За даними критерій Стьюдента вважається одним із найточніших
серед критеріїв оцінювання вірогідності відмінностей у випадку наближення
кривих варіаційного розподілу до нормального. В залежності від числа
спостережень використовували відповідні формули для розрахунку tкритерію Стьюдента.
Відмінності між середніми величинами вважали достовірними при
вірогідності альтернативної гіпотези не менше 0,95 і рівень значущості не
більше р<0,05.
У таблицях і діаграмах рівень значущості наводили тільки для
статистично достовірних результатів.
Аналіз та обробка цифрових даних здійснена та перевірена у пакеті
OpenOffice Calc програми OpenOffice 4.1.1 фірми The Apache Software
Foundation.
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РОЗДІЛ 3
МОРФОЛОГІЧНИЙ СТАН ЗАВИТКИ МОРСЬКОЇ СВИНКИ
В даному розділі представлено морфологічний опис завитки морської
свинки в нормі. Слід зазначити, що в науковій літературі не було знайдено
грунтовного опису морфологічного стану слухового аналізатору морських
свинок в нормі.
Проведене морфологічне дослідження завитки морських свинок у
нормі. Дані дослідження проведені на 16 блоках (8 інтактних тварин).
3.1. Морфологічна картина завитки морської свинки.
Експериментальні дослідження тонких зрізів завитки морських свинок
засвідчили, що вона здійснює чотири оберти навколо модіулюса, який в свою
чергу має губчату кісткову будову з включенням скупчень гангліозних
клітин. Морфологічне дослідження також показало, що тунель завитки
поділений тонкими кістковими перетинками, як у всіх ссавців, на три канали
– барабанний (scala tympani), присінковий (scala vestibuli) і середній –
завитковий (ductus cochlearis). Присінкові сходи простягаються від овального
вікна до helicotrema. Барабанні сходи – від круглого вікна і також до
helicotrema. Завитковий канал розміщується всередині між цими двома
сходами. Саме у завитковому каналі розміщений спіральний орган з
волосковими клітинами, що виконує функцію звукосприймаючого апарату.
Даний канал має форму трикутника на поперечному зрізі. Обмежений зверху
Рейснеровою мембраною (membrane Reissneri), внизу – кісткова пластинка
(osseus spiralis lamina) з базилярною мембраною. Спіральна зв‟язка (Lig.
spirale) підтримує судинну смужку (stria vascularis) та поєднується з
основною мембраною [223]. Дані морфологічні особливості завитки морської
свинки відображені на рис.3.1.1.
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Рис. 3.1.1. Завитка морської свинки. Забарвлення гематоксиліном та
еозином. Зб.:х 100
Умовні позначення: 1 - Слуховий нерв;
2 - спіральні ганглії;
3 – спіральний орган.
Від кісткової спіральної пластинки по діагоналі до зовнішньої стінки
завитки тягнеться Рейснерова мембрана, яка прикріпляється до спіральної
зв‟язки в області верхнього краю судинної смужки. Вона простягається через
завитку та з‟єднується з основною мембраною у helicotrema. Її внутрішня
поверхня

вкрита

рідко

розташованими

пласкуватими

епітеліальними

клітинами, зовнішня – нещільним шаром ендотеліальних клітин.
На базилярній мембрані, яка лежить на тонкій кістковій пластинці
(lamina spiralis (ossea), розташований спіральний орган із зовнішніми та
внутрішніми волосковими клітинами і внутрішнім тунелем. Дана картина
відображена на рис. 3.1.2.
Чітко контурується спіральна губа, побудована з пухкої сполучної
тканини. Саме від цієї губи відходить текторіальна пластинка (membrane
tectorіa), яка розміщується над елементами спірального органа у вигляді
гелеподібної пластинки. В спіральному органі диференціюються опірні
клітини, внутрішні та зовнішні волоскові клітини.
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Рис. 3.1.2 - Спіральний орган інтактної тварини. Забарвлення
гематоксиліном та еозином. Зб.: х 200
Умовні позначення: 1– присінкові сходи;
2- завитковий канал;
3- спіральний орган;
4- Рейснерова мембрана.
До зовнішніх опірних клітин відносять клітини Клаудіуса з крупними
вакуолями, які безпосередньо прилягають до судинної смужки. Зовнішні
волоскові клітини представлені у вигляді трьох геометрично правильних
рядів, вони щільно прилягають одна до одної, мають подовжену призматичну
форму та мономорфні, чітко виражені округлі ядра. Внутрішні волоскові
клітини мають келихоподібну форму з інтенсивно пофарбованими ядрами
розташовані в один ряд, в апікальній частині клітин розташовані стереоцилії
[223, 229,231].
На зрізах, що проходили поздовж осі модіулюса, всі елементи
спірального органа мали структуру правильної форми (рис. 3.1.3).
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Рис. 3.1.3 - Зовнішні (1) та внутрішні (2) волоскові клітини інтактної
тварини. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х 400
Іннервація завитки здійснюється за допомогою аферентної системи,
яка складається з нейронів, що передають інформацію до центральної
нервової системи, а також еферентних нейронів, що забезпечують нисхідний
контроль завитки і автономних нервових волокон. Їх периферична частина
проходить орган Корті та іннервує сенсорні клітини, в той час коли їх
центральний аксон формує слуховий нерв і закінчується в ядрах завитки. У
кістковій пластинці навпроти кожного спірального органа з волосковими
клітинами міститься відповідний спіральний ганглій, який представлений на
рис. 3.1.4.
Центральні відростки біполярних нейронів (аксони) формують
кохлеарну гілочку слухового нерва. Тіла нейронів спіральних гангліїв
поліморфні, мають чітко оконтуровану цитоплазматичну оболонку. Ядра
округлої форми, містять ядерця, оточені світлою перинуклеарною зоною.
Таким чином, нами детально описано структури внутрішнього вуха
інтактних морських свинок. Проведені нами дослідження, в подальшому
слугували контролем параметрів при описі морфологічних змін слухового
аналізатора експериментальних тварин.
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Рис. 3.1.4 - Спіральний ганглій з біполярними нейронами інтактної
тварини. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х 400.
3.2. Морфологічний стан внутрішнього вуха морських свинок при
гентаміциновому ототоксикозі.
При 7-ми кратному щоденному введенні гентаміцину відмічались
незначні зміни в порівнянні з контрольними тваринами. У деяких тварин
судинна смужка була потовщена, в капілярах спостерігався стаз. Порушення
гемодинаміки відмічалось в судинах кісткової капсули лабіринту та його
стрижня, яке проявлялось утворенням еритроцитарних тромбів з крайовим
розміщенням плазми, еритропедезом в кісткових порожнинах з вмістом
кісткового мозку [219, 222].
Також відмічалось порушення мікроциркуляції у кровоносних
судинах кісткової та перетинчастої завитки. У капсулі завитки в кісткових
порожнинах з вмістом кісткового мозку зустрічалися вогнища крововиливів,
які заміщували клітини червоного кісткового мозку ( рис. 3.2.1).
Кров‟яні згустки утворювались в барабанних сходах, переважно в
базальних завитках (рис. 3.2.2).
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Рис. 3.2.1 - Еритропедез в кістковій порожнині кісткової капсули
лабіринту, 7-ми денне введення гентаміцину. Забарвлення гематоксиліном та
еозином. Зб.: х 200

1

Рис. 3.2.2 - Кров‟яний згусток (1) в барабанній порожнині базального
завитка, 7-ми денне введення гентаміцину. Забарвлення гематоксиліном та
еозином. Зб.: х 90
У завитковому каналі спостерігалось згущення ендолімфи, яка з
плазмою крові скупчувались уздовж спіральної зв‟язки та базальної
мембрани [216, 219] (рис. 3.2.3).
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Рис. 3.2.3 - Згущена ендолімфа та плазма крові (1) в завитковому
каналі, 7-ми денне введення гентаміцину. Забарвлення гематоксиліном та
еозином. Зб.: х 200.
Прилягання цих мас до спірального органа з волосковими клітинами
порушувало їх функціональну спроможність.
У тварин, які отримували аміноглікозидний антибіотик гентаміцин
протягом 14 діб, морфологічні дослідження встановили значні порушення
мікроциркуляції в структурах кісткового та перетинчастого лабіринту.
Значно виражені застійні явища в судинах, їх просвіти розширені,
переповнені кров‟ю, в багатьох ділянках спостерігались явища еритропедезу.
Кров‟яні згустки утворювались в порожнинах присінку та прилягали до його
стінок [223] (рис. 3.2.4).

Рис. 3.2.4 - Кров‟яний згусток (1), що
прилягає до кісткової стінки присінку,
1

14 діб щоденного введення
гентаміцину. Забарвлення
гематоксиліном та еозином. Зб.: х 200.
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Відомо, що еритроцити проникають в порожнини завитки із
кровоносних судин її кісткових стінок. Ці еритроцитарні маси разом з
десквамованими епітеліальними та ендотеліальними клітинами часто
зустрічались в порожнинах завиткового каналу (рис. 3.2.5).

Рис. 3.2.5 - Згусток крові у завитковому каналі, 14 діб щоденного
введення гентаміцину. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х 60.
Крім цього, виявлено зміни в судинній смужці завиткового каналу.
Вона

була

потовщена

в

капілярах

виражені

застійні

явища,

які

супроводжувались відкладенням пігменту гемосидерину (рис. 3.2.6).

Рис.

3.2.6

-

Судинна

смужка

у

завитковому

каналі

із

застійними

явищами

капілярах,

утворенням

у

гемосидерину, 14 діб щоденних введень
гентаміцину.

Забарвлення

гематоксиліном та еозином. Зб.: х 100.
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Ці зміни призводили до порушення гемодинаміки судинної смужки,
що позначалось на морфологічному стані клітин спірального органа [219,
222]. При дослідженнях також виявлено, що покривна мембрана набрякала,
розволокнювалась, в деяких завитках була фрагментованою, на її поверхні
розташовувались маси згущеної перилімфи з десквамованими епітеліоцитами
та клітинами крові (рис. 3.2.7).

2
1
3

Рис. 3.2.7 - Покривна мембрана (1) із згустками крові (2) та
десквамованими епітеліальними клітинами (3), щоденні ін‟єкції гентаміцину
протягом 14 діб. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х 200.
У кортієвому органі зовнішні і внутрішні волоскові клітини мали
пікнотичні

ядра,

пухирчасту

цитоплазму,

міжклітинні

проміжки

розширювались (рис. 3.2.8).

Рис. 3.2.8 - Набряклі опірні та
зовнішні

волоскові

клітини

спірального органа, 14-ти разові
введення гентаміцину. Забарвлення
гематоксиліном та еозином. Зб.: х 90.
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У спіральному ганглії виявлявся виражений міжклітинний набряк,
нейрони мали широкі перинуклеарні зони, значна частина ядер з явищами
пікнозу.
У тварин 2 (ін‟єкції гентаміцину протягом 14 діб) і 2а групи (введення
натрію хлориду 0,9 % після 14-ти разових ін‟єкцій аміноглікозидного
антибіотика) морфологічні зміни не відрізнялися між собою.
Таким чином, щоденні 14-ти разові введення гентаміцину, на відмінну
від 7-ми разових, викликали у морських свинок значні порушення
морфологічного стану внутрішнього вуха, які у свою чергу, призводили до
функціональних порушень слуху у експериментальних тварин, що було
підтверджено даними отоакустичної емісії. Вищезазначені результати
досліджень в подальшому слугували експериментальною моделлю при
вивченні протекторної та терапевтичної дії нейротрофічних факторів ЕНТ
при аміноглікозидній сенсоневральній приглухуватості.
3.3. Вплив нейротрофічних чинників ЕНТ на морфологічний стан
слухового аналізатора морської свинки та його локальна дія на м’язові
тканини.
3.3.1 Стан внутрішнього вуха тварин при інтраперитонеальних та
інтратимпанальних ін’єкціях «Трофіну».
Морфологічна
аналізатора

структура

лабораторних

периферичного

тварин,

які

відділу

слухового

отримували

«Трофін»

інтраперитонеально та інтратимпанально протягом 7 та 14 діб, не мала
суттєвих відмінностей в порівнянні з інтактними [220, 221, 230, 231].
У спіральному органі чітко диференціювалися зовнішні та внутрішні
волоскові клітини, між якими утворювався тунель. Зовнішні волоскові
клітини мали циліндричну форму, з круглим гіперхромним ядром. Клітини
розташовувались в три ряди, до них прилягали зовнішні опірні клітини. В
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деяких випадках зовнішні волоскові клітини мали пухирчасту форму без
чіткої орієнтації в ряди. Це явище ми пояснюємо технологією приготування
декальцинованих гістопрепаратів, оскільки воно спостерігалось, як при
введенні досліджуваних розчинів, так і у інтактних тварин. Внутрішні
волоскові клітини розташовувались в один ряд, мали круглі гіперхромні ядра,
до них прилягали внутрішні опірні клітини (рис. 3.3.1.1, 3.3.1.2).

Рис. 3.3.1.1 - Зовнішні та
внутрішні волоскові клітини на
базальній
мембрані
при
інтраперитонеальному введенні
препарату «Трофін» протягом 7
діб. Забарвлення гематоксиліном
та еозином. Зб.: х 120.

Рис. 3.3.1.2 - Завитковий канал із
фрагментами спірального органа в
ділянці зовнішніх волоскових
клітин та клітин Гензена та
Клаудіуса при
інтраперитонеальному введенні
препарату «Трофін» протягом 14
діб. Забарвлення гематоксиліном
та еозином. Зб.: х 60.
На внутрішніх і зовнішніх волоскових клітинах закінчувались
дендрити гангліозних клітин, скупчення яких утворювали спіральний
ганглій, розташований між тонкими кістковими пластинами в осі завитки. В
усіх досліджених препаратах визначався характерний для біполярних
нейронів поліморфізм із різною щільністю ядерної субстанції (рис. 3.3.1.3,
3.3.1.4).
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Рис. 3.3.1.3 - Спіральний ганглій, розташований між кістковими
пластинами, при інтратимпанальному введенні препарату «Трофін» протягом
7 діб. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х 120.

Рис. 3.3.1.4 - Спіральний ганглій із біполярними нейронами при
інтратимпанальному введенні препарату «Трофін» протягом 14 діб.
Забарвлення гематоксилін - еозином. Зб.: х 200.
Аксони ганліозних клітин з оточуючими леммоцитами, формували
структуру слухового нерва. Досліджуваний препарат «Трофін» не порушував
морфологічну характеристику цих утворень [220, 230] (рис. 3.3.1.5).
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Рис. 3.3.1.5 - Волокна слухового нерва з оточуючими леммоцитами
при інтратимпанальному введені препарату «Трофін» протягом 14 діб.
Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х 200.
Проведене дослідження засвідчило, що інтраперитонеальне та
інтратимпанальне введення «Трофіну» не викликає будь-яких морфологічних
змін зі сторони внутрішнього вуха морських свинок. Кістковий лабіринт та
всі структури перетинчастого лабирінту, включаючи чутливі елементи
перифиричного слухового аналізатору, зберігали властиві їм морфологічні
ознаки.

3.3.2

Стан

внутрішнього

вуха

дослідних

тварин

при

внутрішньом’язовому введенні «Трофіну».
При порівнянні завитків морських свинок після внутрішньом‟язового
введення «Трофіну» протягом 7 та 14 діб на серії напівтонких зрізів не
виявлено виражених змін у структурі завитку.
Була морських свинок, включала завиток (кістковий та перетинчастий
лабіринт внутрішнього вуха). Завитка, як завжди, мала 4,5 оберти, її кісткова
капсула сформована з трьох шарів кісткової тканини - періостального
(зовнішнього), енхондрального (середнього), ендостального (внутрішнього).
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У базальних завитках кісткова стінка була товстішою, ніж в апікальних та
містила широкі порожнини. Загальний вид равлика не відрізнявся від такого
у інтактних тварин [223,231].
В області присінка лабіринту кісткові порожнини були заповнені
кістковим мозком із густою сіткою кровоносних капілярів. В цій зоні
спостерігався незначний стаз в капілярах і дрібних судинах, як у інтактних
контрольних тварин, так і у всіх тварин, яким вводили «Трофін»
внутрішньом‟язово протягом експерименту (рис. 3.3.2.1).

Рис. 3.3.2.1- Стаз в дрібних кровоносних судинах кісткового мозку
при внутрішньом‟язових введення препарату «Трофін» протягом 7 діб.
Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х 45.
Перетинчаста завитка, була представлена тунелем з тонкими
кістковими перетинками та фіброзними волокнами, які поділяли його на
барабанні та присінкові сходи і завитковий канал, все як у контрольних
тварин. На його боковій стінці фіброзна тканина утворювала спіральну
зв‟язку, зовнішній край якої обмежений судинною смужкою, що забезпечує
трофіку спірального органу [229] (рис. 3.3.2.2).
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Рис. 3.3.2.2. - Спіральна зв‟язка із судинною смужкою та прилеглими
клітинами Клаудіуса, внутрішньом‟язове введення «Трофіну» протягом 14
діб. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х 65.
Чітко диференціювалася Рейснерова мембрана. Зовнішні та внутрішні
волоскові клітини, розташовані на базилярній мембрані завиткового каналу,
мали характерну структуру рецепторів звукових подразників слухового
аналізатора.
Структури внутрішнього вуха тварин при внутрішньом‟язових
ін‟єкціях «Трофіну» протягом 7 та 14 діб мали архітектоніку та
мікроскопічну будову всіх елементів кісткової та перетинчастої завитки,
характерну для такої у інтактних тварин.
3.4. Стан м’язових тканин при внутрішньом’язових ін’єкціях
«Трофіну».
У тварин, які отримували нейротрофічні фактори внутрішньом‟язово,
по закінчені експерименту вивчався стан м‟язової тканини стегна в ділянці
ін‟єкції. При мікроскопічному аналізі матеріалу виявлено, що ін‟єкції
«Трофіну» не викликають помітних змін в поперечносмугастій м‟язовій
тканині протягом 7 діб (рис. 3.4.1).
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Рис. 3.4.1 - Нормальна структура поперечносмугастих м‟язових
волокон при внутрішньом‟язових ін‟єкціях препарату «Трофін» протягом 7
діб. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х 90.
В цитоплазмі м‟язових волокон визначається поздовжня та поперечна
смугастість, веретеноподібні ядра розташовані по периферії волокон. Пучки
м‟язових волокон покриті пухкою сполучною тканиною, яка складається із
колагенових волокон та кровоносних капілярів з периваскулярними
малодиференційованими клітинами.
Ін‟єкції «Трофіну» протягом 14 діб викликали значні зміни в
мікроциркуляторному

руслі

м‟язів.

Артеріоли

та

капіляри

ставали

повнокровними, в багатьох ділянках відмічався еритропедез. Еритроцити
мігрували по пери - та ендомізію, часто утворюючи обширні еритроцитарні
зони. Між м‟язовими волокнами та м‟язовими пучками формувалися клітинні
комплекси, які роз‟єднували останні та проникали в товщу м‟язових волокон
(рис. 3.4.2).
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Рис. 3.4.2 - Клітинні комплекси, утворені в результаті проліферації
низькодиференційованих

клітин

після

внутрішньом‟язових

введень

препарату «Трофін» протягом 14 діб. Забарвлення гематоксиліном та
еозином. Зб.: х 90.
Утворення таких клітинних комплексів могло бути зумовлене
підвищенням

проліферативної

активності

малодиференційованих

периваскулярних клітин при багаторазових ін‟єкціях «Трофіну» [223]
(рис.3.4.3).

Рис. 3.4.3 - Периваскулярна проліферація низькодиференційованих
клітин в поперечно-смугастій м‟язовій тканині після внутрішньом‟язових
введень препарату «Трофін» протягом 14 діб. Забарвленння гематоксиліном
та еозином. Зб.: х 90.
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3.5

Морфологічний

аміноглікозидній

стан

ототоксикації

слухового
з

аналізатора

послідовним

при

введенням

нейротрофічних факторів ЕНТ
Нами було здійснено введення «Трофіну», у дозі 0,4 мг/кг, морським
свинкам різними шляхами введення, за дві години до ін‟єкцій антибіотика
гентаміцин, у дозі 50 мг/кг, протягом 14 діб. Як при інтраперитонеальному,
так і при інтратимпанальному введенні нейротрофічних факторів, кісткова та
перетинчаста завитки внутрішнього вуха морських свинок мала притаманну
для них гістоархітектоніку.
Спіральний орган розташовувався, як звичайно, на базилярній
мембрані, яка зовні прикріплялася до спіральної зв‟язки, а з іншої сторони –
до кісткової спіральної пластинки. Зовнішній край спіральної зв‟язки був
обмежений судинною смужкою із чисельними кровоносними капілярами, які
рівномірно наповнювалися кров‟ю. У просвіті судин зустрічалися скупчення
пігменту гемосидерину, який утворювався фізіологічно при розпаді
еритроцитів.
Внутрішні рецепторні волоскові клітини спірального органу у всіх
тварин, які отримували «Трофін» за 2 години до введення гентаміцину, мали
келихоподібну форму, розташовувалися в один ряд, а в апікальній їх частині
розміщалися стереоцилії. Зовнішні волоскові клітини мали призматичну
трьохрядну форму (рис.3.5.1). Покривна мембрана щільно прилягала до
волоскових клітин. У деяких тварин вона відокремлювалась від них і
прикріплялася лише до спірального гребінця. Це явище, на нашу думку, було
зумовлене технологією виготовлення гістопрепаратів при дії хімічних
речовин на гелеподібну покривну мембрану, що мало місце і у інтактних
тварин [215, 216, 217, 218].
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Рис. 3.5.1 - Спіральний орган. Зовнішні та внутрішні волоскові
клітини при аміноглікозидній ототоксикації з попереднім введенням
нейротрофічних чинників протягом 14 діб. Забарвлення гематоксиліном та
еозином. Зб.: х 120.
Аферентна іннервація волоскових клітин, як звичайно, здійснювалась
периферичними відростками (дендритами) нейронів, які тягнулися ланцюгом
вздовж каналів завитки, утворюючи спіральний ганглій. Тіла нейронів були
поліморфними, клітини мали крупні ядра і чітко контуровані ядерця.
Центральні відростки нейронів формували кохлеарну гілочку слухового
нерва. У всіх тварин вищевказані структури не мали відмінностей в
порівнянні із групою контролю морських свинок (рис.3.5.2).

Рис. 3.5.2 - Спіральний ганглій з біполярними нейронами, при
аміноглікозидній ототоксикації з попереднім введенням «Трофіну» протягом
14 діб. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х 400.
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Але,

у

тварин,

внутрішньом‟язово,

у

що

отримували

барабанних

нейротрофічні

сходинах

зустрічались

фактори
маси

гемолізованних еритроцитів, покривна пластинка та вестибулярна мембрана
були вкриті суцільним шаром гомогенної оксифільної субстанції із
включенням некротично зміненних клітин. Часткове потовщення в ділянці
прикріплення Рейснерової мембрани до судинної смужки було зумовлене
набряком, підвищеною клітинною проникністю судин. (рис.3.5.3, 3.5.4).
Вказані явища свідчили про порушення мікроциркуляції і проникності
кровоносних судин завитки [217, 228, 229].

Рис. 3.5.3 - Кісткова стінка барабанної сходини базального завитка
пристінкове

скупчення

еритроцитарних

мас

при

аміноглікозидній

ототоксикації з попереднім введенням «Трофіну» протягом 14 діб.
Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.:х 90.
Таким чином, у тварин, які отримували «Трофін» за дві години до
ін‟єкцій гентаміцину протягом 14 днів, структура спірального органу суттєво
не відрізнялась від інтактних морських свинок. Отримані дані свідчать, що
попереднє введення «Трофіну» призводить до нівелювання ототоксичної дії
гентаміцину. При цьому дещо більш виражений протективний ефект
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спостерігають при інтратимпанальному та інтраперитонеальному введенні
препарату.

Рис. 3.5.4 - Потовщення рейснерової мембрани завиткового каналу
при аміноглікозидній ототоксикації з попереднім введенням «Трофіну»
протягом 14 діб. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х 90.

3.6

Морфологічний

експериментально

стан

викликаного

слухового

аналізатора

аміноглікозидного

після

ототоксикозу

з

наступним введенням нейротрофічних факторів ЕНТ.
Для вивчення терапевтичної дії «Трофіну», спочатку нами було
проведено 14-ти разові щоденні ін‟єкції аміноглікозидного антибіотика
гентаміцин і лише з 15-ого дня експерименту розпочинали введення
препарату

«Трофін»

інтратимпанально,

інтраперитонеально

та

внутрішньом‟язово протягом 7 та 14 діб [219, 222, 223]. При морфологічному
дослідженні, перетинчаста завитка, що оточена кістковим лабіринтом,
утворює тунель, який тонкими кістковими та фіброзними волокнами
поділений на барабанну і присінкові сходи та завитковий канал (рис.3.6.1). Їх

89

просвіти чисті, кров‟яні згустки не спостерігаються, як після введення
гентаміцину.

Рис. 3.6.1 - Завитка морської свинки після аміноглікозидної
ототоксикації протягом 14 діб з

наступним введенням «Трофіну».

Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х 40.
Умовні позначення: 1 - завитковий канал;
2 - барабанні сходи;
3 – присінкові сходи;
4 - Рейснерова мембрана;
5 - спіральний орган.
Зовнішні та внутрішні волоскові клітини спірального органу служать
рецепторами звукових подразників слухового аналізатора. Рецепторні
внутрішні волоскові клітини розташовані в один ряд, зовнішні - формують
три ряди, як у контрольних тварин. На поверхні клітин містяться стереоцилії,
які контактують із покривною мембраною. Волоскові клітини мають кругле,
гіперхромне ядро, цитоплазма має пухирчасту форму, що зумовлено дією
хімічних речовин при виготовленні декальцинованих препаратів (рис.3.6.2).
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Рис. 3.6.2 - Зовнішні та внутрішні
рецепторні

волоскові

клітини

органу

після

спірального
аміноглікозидної
протягом

14

ототоксикації
діб

з

наступним

введенням «Трофіну». Забарвлення
гематоксиліном та еозином. Зб.: х
200.

З волосковими клітинами контактують периферичні відростки
(дендрити) біполярних нейронів, скупчення яких утворюють спіральні
ганглії. У кістковій пластинці навпроти кожного спірального органа з
волосковими

клітинами

міститься

відповідний

спіральний

ганглій.

Центральні відростки біполярних нейронів (аксони) формують кохлеарну
гілочку слухового нерва [229, 231]. У всіх досліджуваних тварин цієї групи
вказані структури мали притаманну їм будову і відповідали інтактним
тваринам (рис.3.6.3).

Рис. 3.6.3 - Спіральний ганглій з
нейронами
дендрити

(1),
(2)

від
та

яких

аксони

відходять
(3)

після

аміноглікозидної ототоксикації протягом
14 діб з наступним введенням «Трофіну».
Забарвлення гематоксиліном та еозином.
Зб.: х 200.

Після 14 –денного введення антибіотика та препарату «Трофін»,
нейрони спіральних гангліїв були поліморфними, мали чітко оконтуровану
цитоплазматичну оболонку. Їх ядра округлої форми, містили ядерця, оточені
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світлою перинуклеарною зоною (рис.3.6.4). У тварин даних груп, як і у
інтактних тварин, в гістоархітектоніці завитки відмінностей не було.

Рис.

3.6.4

-

Біполярні

нейрони

спірального

ганглія

після

аміноглікозидної ототоксикації протягом 14 діб з наступним введенням
«Трофіну». Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х 400.
Структура внутрішнього вуха морських свинок, яким після 14-ти
щоденних введень гентаміцину протягом 14 діб на 8- чи 15-й день
експерименту

розпочинали

введення

нейротрофічних

факторів,

як

внутрішньом‟язово, інтраперитонеально, так і інтратимпанально через день,
їх морфологічні дані не відрізнялась.
Отже, мікроскопічне дослідження структур внутрішнього вуха
морських свинок дозволило визначити, що 7- та 14- денне введення
«Трофіну» після ін‟єкцій гентаміцину може зменшити його ототоксичну дію.
Вищезазначені морфологічні зміни спонукають до формулювання
таких висновків до розділу 3:
1. 14-ти разові щоденні ін'єкції гентаміцину, у дозі 50 мг/кг, у морських
свинок викликають значні порушення у мікроциркулярному руслі
кісткової та перетинчастої завитки, а саме: у кровоносних судинах
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виражені застійні явища, просвіти їх затромбовані згустками крові, у
багатьох ділянках спостерігаються явища еритропедезу, кров‟яні
згустки утворюються у порожнинах присінку, прилягаючи до його
стінок, а також наявні дезорганізація, набряк та порушення рядності
опірних та волоскових клітин спірального органу.
2. Ін‟єкції

«Трофіну»,

(внутрішньом‟язево,

незалежно

від

інтратимпанально

та

методу

введення

інтраперитонеально)

протягом 7 та 14 діб, не викликають будь-яких морфологічних змін зі
сторони внутрішнього вуха морських свинок. Кістковий лабіринт та всі
структури перетинчастого лабіринту, включаючи чутливі елементи
периферичного

слухового

аналізатору,

зберігали

властиві

їм

морфологічні ознаки як у інтактних тварин.
3. У

тварин,

які

отримували

екстракт

нейротрофічних

факторів

ембріональної нервової тканини за дві години до ін‟єкцій гентаміцину
протягом 14 діб, незалежно від способу введення (внутрішньом‟язово,
інтратимпанально та інтраперитонеально), структури спірального
органу суттєво не відрізнялися від таких у інтактних морських свинок,
що свідчить про наявність протекторної дії даного препарату.
4. Ін‟єкції

«Трофіну»,

незалежно

від

методу

введення

(внутрішньом‟язово, інтратимпанально та інтраперитонеально) на фоні
14-ти

добового

введення

аміноглікозидного

антибіотика,

нейтралізують ототоксичну дію гентаміцину, що підтверджено даними
морфологічних досліджень внутрішнього вуха морських свинок, що
свідчить про його терапевтичну дію.
Результати експериментальних досліджень даного розділу наведено в
таких публікаціях:
Тімен ГЕ, Бєлоусова АО, Руденька КЛ, Вінничук ПВ, Чубко СП.
Терапевтична дія трофіну та глутаргіну при аміноглікозидному ототоксикозі
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(морфологічне дослідження). Журн. вушних, носових і горлових хвороб.
2015;5:13-9.
Цымбалюк ВИ, Тимен ГЭ, Белоусова АА, Винничук ПВ, Руденька ЕЛ.
Нейротрофические факторы и их влияние на течение экспериментальной
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РОЗДІЛ 4.
РЕЗУЛЬТАТИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
4.1. Функціональний стан слухового аналізатора у інтактних
тварин
Найбільш перспективними з об‟єктивних методів дослідження стану
рецепторного

відділу

слухового

аналізатора

на

сьогоднішній

день

вважаються методи реєстрації отоакустичної емісії. Цей метод ми
застосували в нашій роботі для дослідження функціонального стану
слухового аналізатора. Насамперед, нами був проведений статистичний
аналіз показників ОАЕ, отриманих на частоті продуктів спотворення
(ОАЕЧПС) у інтактних морських свинок [215].
Проведені дослідження дозволили виявити таке. У морських свинок
ОАЕ на частоті продуктів спотворення була зафіксована в діапазоні частот
від 2 до 12 кГц. В переважній більшості крива ОАЕ сягає максимуму
амплітуди (близько 20-30 дБ) в двох зонах: 2 кГц і 8 - 12 кГц. При цьому у
всіх інтактних тварин спостерігається характерне різке (достовірне відносно
до інших частот) зниження амплітуди відповіді волоскових клітин у області
4 кГц і, дещо менше, 6 кГц. На рис.4.1.1 наведено середньостатистичні
значення, отриманих нами показників ОАЕ у досліджуваних інтактних
тварин.
Така форма відповіді притаманна здоровим морським свинкам, наші
дані співзвучні з результатами, отриманими іншими авторами [29,30].
Рефлекс Preyer‟а у всіх інтактних тварин був присутній.
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Рис. 4.1.1 Середньостатистичні значення показників ОАЕЧПС у
інтактних тварин на досліджуваних частотах.
4.2. ОАЕ на частоті продуктів спотворення при гентаміциновому
ототоксикозі протягом 7 та 14 діб.
Нами були проведені дослідження показників ОАЕ на частоті
продуктів спотворення у морських свинок при введенні гентаміцину
внутрішньом‟язово в дозі 50 мг/кг протягом 7 та 14 днів. В результаті
отриманих даних повної адекватної відповіді не спостерігалося у жодному
випадку, що свідчить про негативний вплив гентаміцину на структури
внутрішнього вуха.
У тварин І серії 1, 2 та 2а груп до початку експерименту проводили
отоакустичну емісію на частоті продуктів спотворення та порівнювали
середні значення амплітуди в частотному діапазоні 2-12 кГц між собою та з
контрольною групою. Слід відзначити, що амплітуда емісії на всіх
досліджуваних частотах у дослідних тварин була така ж, як у інтактних
тварин (різниця між ними була недостовірною) [213, 214, 219].
Отже, до початку експерименту всі тварини мали неушкоджений
рецепторний аппарат завитки і адекватну відповідь його структур за даними
ОАЕ. У таблиці 4.2.1 наведено отримані нами дані.
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Таблиця 4.2.1
Середньостатистичні значення інтенсивності отоакустичної емісії на
частоті продуктів спотворення у морських свинок при аміноглікозидній
інтоксикації протягом 7 та 14 діб.
№ групи
Контрольна
група
1 - (д)
1– (п)
2– (д)
2– (п)
2a – (д)
2a – (п)
2a – (н)
t/p (K-1д)
t/p (K-1п)
t/p (1д-1п)
t/p (K-2д)
t/p (2д-2п)
t/p (K-2п)
t/p (1п-2п)
t/p (K-2а(н)
t/p (K-2а(п)
t/p (K-2а(д)
t/p(2а(д)2а(п)
t/p(2а(н)2а(п)
t/p(2а(н)2а(п)

Середнє значення інтенсивності отоакустичної емісії на частотах, дБ (М±m)
2 кГц
4 кГц
6 кГц
8 кГц
10 кГц
12 кГц
16,94±0,60

4,19±0,65

12,13±0,53

25,50±0,71

26,13±0,65

27,69±0,60

15,83±0,44
10,94±0,05
15,31±0,68
8,25±0,20
15,68±0,38
8,69±0,37
8,45±0,32
1,42
9,97**
9,73**
1,88
12,22**
13,74**
9,96**
12,49**
11,70**
1,77

3,88±0,26
2,43±0,48
4,88±0,27
7,38±0,40
3,96±0,32
7,05±0,40
6,99±0,28
0,44
2,18*
2,42*
0,98
3,11*
4,18**
8,29**
3,96*
3,75*
0,32

10,31±0,37
4,56±0,62
11,12±0,7
8,19±0,60
11,02±0,42
8,02±0,53
8,16±0,41
1,67
9,28**
8,21**
1,15
2,01*
4,92**
3,18**
5,92*
5,48*
1,64

24,56±0,53
3,56±0,23
26,13±0,57
5,44±0,40
24,62±0,49
5,59±0,39
6,01±0,34
1,06
29,40**
36,35**
0,69
15,44**
24,62**
4,07**
24,76**
24,56**
1,02

25,94±0,46
6,75±0,40
26,68±0,30
4,56±0,58
25,29±0,52
4,98±0,42
4,68±0,36
0,24
25,39**
31,48**
0,78
18,73**
24,76**
3,11**
28,87**
27,33**
1,01

24,63±0,33
3,63±0,30
24,81±0,48
16,5±0,80
26,73±0,43
16,8±0,81
15,89±0,78
1,3
35,87**
37,80**
3,76
8,91*
11,19**
15,06**
11,99**
10,80**
1,3

13,18**

6,03*

4,44

30,36**

30,38**

10,83**

0,49

0,12

-0,21

-0,81

0,54

0,81

14,55**

7,13*

4,87*

31,20**

32,59**

12,17*

Примітки:
1. * - P<0,05, ** - P<0,01 достовірна відмінність в показниках
між групами;
2. t – коефіцієнт порівняння Стьюдента;
3. д – до введення гентаміцину;
4. п – після введення гентаміцину;
5. н – введення натрію хлорид 0,9 % протягом 14 діб;
6. К – контрольна група.
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У морських свинок 1 групи після введення гентаміцину протягом 7 діб
середні значення амплітуди в досліджуваній частотній області мають
достовірну

відмінність

(p<0,05)

порівняно

з

контрольною

групою.

Спостерігаючи хід кривої, у таких тварин, утримується V-подібний зубець на
частоті 4 кГц, а далі крива переходить у плато на високих частотах (10 –
12 кГц).
Слід відзначити, що, після введення аміноглікозидного антибіотику
протягом 14 діб, у морських свинок І серії 2 та 2а групи амплітуда емісії на
всіх досліджуваних частотах була найнижчою і достовірно (P<0,01)
відрізнялася як від норми, так і від тварин з 7-денним впливом гентаміцину,
при порівнянні 1 та 2 груп між собою (P<0,01).
Зауважимо, що в даній групі на деяких частотах ОАЕ не
реєструвалася взагалі або ж її інтенсивність була недостатньою, щоб
зарахувати відповідь ОАЕ (частково позитивна відповідь). Отже, в
розрахунках до уваги бралися лише значення, які свідчили про наявність
відповіді зовнішніх волоскових клітин, хоч і малої інтенсивності. Ці дані
свідчать про значне зниження слухової функції та ушкодження зовнішніх
волоскових клітин у таких тварин.
Більш наочно ці дані представлені на рис. 4.2.1
Порівнюючи дані значень 1, 2 та 2а групи, після введення гентаміцину
в дозі 50 мг/кг, середні значення амплітуди по всім досліджуваним частотам
достовірно відрізняються між собою. Отже, отримані результати ОАЕЧПС
свідчать, що 14-ти разові внутрішньом‟язові ін‟єкції гентаміцину в дозі 50
мг/кг, згубно впливають на слухову функцію у морських свинок і
викликають ушкодження рецепторного відділу слухового аналізатора [214,
225].
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Рис. 4.2.1 Середньостатистичні значення показників ОАЕЧПС при
аміноглікозидній інтоксикації на 7 та 14 добу, після введення натрію
хлорид 0,9 % та у інтактних тварин.
4.3

ОАЕ

на

частоті

продукту

спотворення

при

внутрішньом’язовому, інтратимпанальному та інтраперитонеальному
введеннях «Трофіну».
У ІІ серії ми спостерігали за змінами значень ОАЕЧПС при
внутрішньом‟язовому,

інтратимпанальному

та

інтраперитонеальному

введеннях «Трофіну» інтактним тваринам протягом 7 та 14 діб, щоб
дослідити його можливий вплив на зовнішні волоскові клітин.
До початку експерименту дані ОАЕЧПС тварин 3 та 6 групи
(отримували «Трофін» внутрішньом‟язово протягом 7 та 14 діб, віповідно)
середні значення по всім досліджуваним частотам не мають достовірної
різниці у порівнянні із значенням у інтактних тварин (p>0,05) (табл. 4.3.1).
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Таблиця 4.3.1
Середньостатистичні значення інтенсивності отоакустичної емісії на
частоті продуктів спотворення у морських свинок при введенні «Трофіну»
внутрішньом‟язово протягом 7 та 14 діб (3 та 4 групи)
Групи тварин
Контрольна
група
3 група (д)
3 група (п)
6 група (д)
6 група (п)
t/p (К-3д)
t/p (К-3п)
t/p (3д-3п)
t/p (K-6д)
t/p (K-6п)
t/p (д-6п)
t/p (3п-6п)

Середнє значення інтенсивності отоакустичної емісії на частотах,
дБ (М±m)
2 кГц
4 кГц
6 кГц
8 кГц
10 кГц
12 кГц
16,94±0,60 4,19±0,65 12,13±0,53 25,50±0,71 26,13±0,65 27,69±0,60
15,56±0,73
17,63±0,75
15,88±0,80
15,13±1,20
1,46
0,72
1,98
1,08
1,7
1,01
1,6

3,94±0,35 10,2±0,82 23,88±0,84 25,56±0,9 25,85±0,94
4,63±0,20 10,56±0,69 24,38±0,49 27,13±0,36 26,31±0,83
3,86±0,60 9,25±0,90 23,00±1,22 25,44±1,50 26,81±1,80
5,12±0,50 10,88±0,80 26,06±1,60 25,44±1,20 25,19±1,1
0,34
1,98
1,47
0,51
1,65
0,65
1,8
1,3
1,35
1,35
1,71
0,34
0,51
1,62
0,37
1,5
1,3
1,73
0,42
0,46
0,37
1,3
0,31
0,5
2
2
1,35
1,49
0
0,77
0,2
0,3
0,49
1,25
0,81

Примітки:
1. t – коефіцієнт порівняння Стьюдента;
2. д – до введення препарату;
3. п – після введення препарату;
4. К – контрольна група.
Отже, до початку експерименту всі тварини мали неушкоджений
рецепторний аппарат завитки і адекватну відповідь його структур за даними
ОАЕ.
Порівнюючи середні амплітудні значення ОАЕ 3 та 6 груп після
введення нейротрофічних чинників протягом 7 та 14 діб внутрішньом‟язово з
показниками інтактних тварин до початку експерименту, контрольною
групою, в термінах та групах між собою, достовірних змін не виявлено на
всіх досліджуваних частотах.
Більш наочно зображено на рис.4.3.1.
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Рис. 4.3.1 Середньостатистичні значення ОАЕЧПС при введенні
«Трофіну» внутрішньом‟язово на 7 та 14 добу (3 та 6 групи).
Отже, введення «Трофіну» внутрішньом'язово не призводить до
значних змін показників в ОАЕ.
При порівнянні отриманих даних показників середніх значень
амплітуди отоакустичної емісії після ін‟єкцій нейротрофічних факторів
внутрішньом‟язово протягом 7 та 14 діб з показниками контрольної групи, по
всім досліджуваним частотам достовірної різниці не виявлено (p>0,05), що
засвідчує – препарат «Трофін» не викликає функціональних змін у роботі
рецепторного відділу слухового аналізатора [224, 225].
У тварин 4 та 7 групи до початку введення нейротрофічних факторів
інтратимпанально протягом 7 та 14 діб середні амплітудні значення ОАЕ у
порівнянні з інтактними тваринами контрольної групи достовірно не
відрізнялися (p>0,05), що свідчить про обрання тварин з нормальним станом
структур внутрішнього вуха.
В 4 групі після ін‟єкцій «Трофіну» інтратимпанально протягом 7 діб,
середньостатистичні значення рівня інтенсивності викликаної отоакустичної
емісії на частоті продуктів спотворення досліджуваного частотного спектру
достовірно не відрізнялися (p>0,05) від вихідних та контрольних значень за
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виключенням показника амплітуди ОАЕЧПС на частоті 6 кГц, але не
перевищують середнє значення у контрольних тварин.
Середні значення інтенсивності отоакустичної емісії по всім
досліджуваним частотам у тварин 7 групи після введення нейротрофічних
факторів інтратимпанально протягом 14 діб також достовірно не відрізнялися
(p>0,05), як від вихідних даних, так і від контрольної. Порівнюючи дані після
ін‟єкцій «Трофіну» інтратимпанально протягом 7 та 14 діб, середні значення
амплітуди ОАЕ по всім досліджуваним частотам також достовірно не
відрізнялися (p >0,05) між собою. Все це підтверджує, що препарат «Трофін»
не викликає патологічних змін у структурних елементах рецепторного
відділу

слухового

аналізатора.

Результати

отриманих

показників

представлені на рис 4.3.2 та в табл. 4.3.2.

Рис. 4.3.2 Середньостатистичні значення ОАЕЧПС на досліджуваних
частотах на 7 та 14 добу при введенні «Трофіну» інтратимпанально та у
інтактних тварин.
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Таблиця 4.3.2
Середньостатистичні значення інтенсивності отоакустичної емісії на
частоті продуктів спотворення у морських свинок при введенні «Трофіну»
інтратимпанально протягом 7 та 14 діб (4 та 7 групи)
Середнє значення інтенсивності отоакустичної емісії на частотах, дБ (М±m)
2 кГц
4 кГц
6 кГц
8 кГц
10 кГц
12 кГц

Групи
тварин
Контрольн
а група
4 група (д)
4 група(п)
7 група (д)
7 група(п)
t/p (K-4д)
t/p (K-4п)
t/p (4 д-п)
t/p (K-7д)
t/p (K-7п)
t/p (7д-п)
t/p(4п-7п)

16,94±0,60

4,19±0,65

12,13±0,53

25,50±0,71

26,13±0,65

27,69±0,60

15,50±0,42
14,94±0,83
15,75±0,70
14,06±0,90
1,81
1,95
0,57
1,29
1,3
1,48
1,09

5,00±0,25
4,45±0,19
3,75±0,30
3,84±0,42
1,16
0,65
0,17
0,32
0,45
0,22
0,37

10,44±0,8
12,06±0,69
10,38±0,90
11,00±0,72
1,76
0,08
1,53
1,67
1,2
0,58
1,31

25,19±0,86
25,06±0,95
22,94±1,20
24,88±1,30
0,37
0,1
1,1
1,83
0,98
0,89
0,26

27,63±0,38
26,50±0,86
25,94±1,30
25,50±1,20
1,27
0,36
0,23
0,13
1,27
0,84
1,27

25,75±0,76
26,96±0,43
28,69±1,20
27,06±0,45
2
0,99
1,48
0,69
0,84
1,27
0,16

Примітки:
1. t – коефіцієнт порівняння Стьюдента;
2. д – до введення препарату;
3. п – після введення препарату;
4. К – контрольна група.
У тварин 5 та 8 групи до початку введення нейротрофічних факторів
інтраперитонеально протягом 7 та 14 діб середні амплітудні значення у
порівнянні з їх значення інтактних тварин контрольної групи виявилися
недостовірними (p>0,05). Отже, у тварин констатувався нормальний стан
зовнішніх волоскових клітин.
У 5 групі також після ін‟єкцій «Трофіну» інтраперитонеально
протягом

7

діб,

середні

значення

рівня

інтенсивності

викликаної

отоакустичної емісії на частоті продуктів спотворення досліджуваного
частотного спектру були недостовірними (p>0,05) порівняно з даними до
початку експерименту та у контрольній групі. У тварин 8 групи після
введення нейротрофічних факторів інтраперитонеально протягом 14 діб
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порівняно з показниками до початку введення та контрольними значеннями
достовірних змін не виявлено по всім досліджуваним частотам (p>0,05).
Порівнюючи дані ОАЕ після ін‟єкцій «Трофіну» інтраперитонеально
протягом 7 та 14 діб між собою, отримані середні амплітудні значення по
всіх досліджуваних частотах не мають достовірних відмінностей (p>0,05). Це
підтверджує, що препарат «Трофін» не викликає функціональних змін в
рецепторному відділу слухового аналізатора (табл.4.3.3).
Таблиця 4.3.3
Середньостатистичні значення інтенсивності отоакустичної емісії на
частоті продуктів спотворення у морських свинок при введенні «Трофіну»
інтраперитонеально протягом 7 та 14 діб (5 та 8 групи)
Групи
тварин
Контрольн
а група
5 група (д)
5 група (п)
8 група (д)
8 група (п)
t/p (К-5д)
t/p (К-5п)
t/p (5д-5п)
t/p (K-8д)
t/p (K-8п)
t/p (8д- 8п)
t/p (5п- 8п)

Середнє значення інтенсивності отоакустичної емісії на частотах, дБ (М±m)
2 кГц
4 кГц
6 кГц
8 кГц
10 кГц
12 кГц
16,94±0,60

4,19±0,65

12,13±0,53

25,50±0,71

26,13±0,65

27,69±0,60

15,02±0,96
14,98±0,78
14,06±0,90
14,00±0,80
1,7
1,99
0,03
1,73
1,94
0,04
1,23

5,25±0,68
4,38±0,47
3,88±0,60
3,79±0,8
1,13
0,24
1,05
0,35
0,39
0,09
0,87

10,88±0,65
10,98±0,78
11,06±0,80
10,50±0,70
1,21
3,91
1,22
1,12
0,28
0,52
0,79

24,94±1,20
25,09±0,92
24,81±0,92
24,06±1,08
0,4
0,35
0,1
0,59
1,11
0,88
0,8

27,38±0,93
26,75±0,98
25,56±1,05
25,44±1,2
1,1
0,53
1,01
0,46
0,5
1,8
0,86

25,75±0,82
26,75±1,03
28,19±1,20
26,31±1,3
1,91
0,79
0,76
0,37
1,66
1,66
1,07

Примітки:
1.
t – коефіцієнт порівняння Стьюдента;
2.
д – до введення препарату;
3.
п – після введення препарату;
4.
К – контрольна група.
Більш наочно особливості вираженості інтенсивності отоакустичної
емісії на частоті продуктів спотворення у морських свинок при введенні НТФ
через добу інтраперитонеально протягом 7 та 14 діб представлені на рис 4.3.3
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Рис. 4.3.3 Середньостатистичні значення ОАЕЧПС у морських свинок
при введенні «Трофіну» інтраперитонеально на 7 та 14 добу.
Представлені в таблиці 4.3.4 порівняльні дані демонструють
середньостатистичні амплітудні значення отоакустичної емісії на частоті
продуктів спотворення у тварин, які отримували препарат «Трофін»
протягом 7 діб різними шляхами введення. З наведених в таблиці даних
видно, що рівень амплітуди відповіді ОАЕ на всіх досліджуваних частотах не
відрізняється достовірно (p>0,05) при усіх шляхах введення нейротрофічних
факторів [215].
Таблиця 4.3.4
Середньостатистичні значення інтенсивності отоакустичної емісії на
частоті продуктів спотворення у морських свинок після введенні «Трофіну»
внутрішньом‟язово, інтратимпанально та інтраперитонеально протягом 7 діб
Групи
тварин
3 група(п)
4 група(п)
5 група(п)
t/p (3-4п)
t/p (3-5п)
t/p(4п-5п)

Середнє значення інтенсивності отоакустичної емісії на частотах, дБ
(М±m)
2 кГц
4 кГц
6 кГц
8 кГц
10 кГц
12 кГц
17,63±0,75 4,63±0,20 10,56±0,69 24,38±0,49 27,13±0,36 26,31±0,83
15,94±0,83 4,45±0,19 12,06±0,69 26,06±0,95 26,50±0,86 26,96±0,43
15,98±0,78 4,38±0,47 10,98±0,78 25,69±0,92 26,75±0,98 26,75±1,03
1,51
0,65
2,05
1,26
0,68
0,7
1,52
0,49
1,52
1,57
0,36
0,33
0,04
0,14
1,36
0,28
0,19
0,19

Примітки:
1. t – коефіцієнт порівняння Стьюдента;
2. п – після введення препарату.
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Більш наочно ці дані представлені на рис. 4.3.4

Рис. 4.3.4 Середньостатистичні значення ОАЕЧПС у морських свинок
після

введенні

«Трофіну»

внутрішньом‟язово,

інтратимпанально

та

інтраперитонеально на 7 добу.
При порівнянні середньостатистичних показників отоакустичної
емісії на частоті продуктів спотворення у тварин, яким вводили «Трофін»
різними шляхами протягом 14 діб, достовірні відмінності у групах між собою
також не виявлені (р>0,05). Порівняльні дані представлені в табл. 4.3.5.
Слід відзначити, що амплітуда емісії на частоті 6 кГц була дещо
вищою при інтратимпанальному введенні, ніж при всіх інших шляхах
введення, як після 7, так і 14 днів експерименту, хоча різниця і недостовірна.
Це, можливо, свідчить про те, що інтратимпанальне введення дещо більш
ефективне.
Нагадаємо, що при порівнянні з контрольними значеннями на жодній
з досліджуваних частот при усіх типах введення у дослідних тварин не
спостерігалось достовірної різниці (р>0,05). Отже, нейротрофічні фактори
суттєво не впливають на стан зовнішніх волоскових клітин [219, 225].
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Таблиця 4.3.5
Середньостатистичні значення інтенсивності отоакустичної емісії на
частоті продуктів спотворення у морських свинок при введенні «Трофіну»
внутрішньом‟язово, інтратимпанально та інтраперитонеально протягом 14 діб
Групи
тварин
6 група (п)
7 група (п)
8 група (п)
t/p (6-7)
t/p (7-8)
t/p (6-8)

Середнє значення інтенсивності отоакустичної емісії на частотах, дБ
(М±m)
2 кГц
4 кГц
6 кГц
8 кГц
10 кГц
12 кГц
14,94±0,83 4,45±0,19 9,56±0,69 26,06±0,29 26,50±0,86 25,19±1,10
14,06±0,90 3,94±0,42 11,00±0,72 24,88±1,30 25,50±1,20 27,06±0,45
14,00±0,80 3,79±0,80 10,50±0,70 24,06±1,08 25,44±1,2 26,31±1,30
1,09
1,11
1,31
0,26
1,27
1,38
0,05
0,17
0,5
0,49
0,04
0,55
0,82
0,8
0,96
1,79
0,72
0,66

Примітки:
1. t – коефіцієнт порівняння Стьюдента;
2.

п – після введення препарату.

Більш наочно особливості вираженості інтенсивності ОАЕЧПС у
морських

свинок

при

введенні

«Трофіну»

внутрішньом‟язово,

інтратимпанально та інтраперитонеально представлені на рис 4.3.5.

Рис. 4.3.5 Середньостатистичні значення ОАЕЧПС у морських свинок
при

введенні

«Трофіну»

інтраперитонеально на 14 добу.

внутрішньом‟язово,

інтратимпанально

та
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4.4 ОАЕ на частоті продукту спотворення при вивченні впливу
послідовного введення «Трофіну» та гентаміцину.
Для вивчення протекторної дії, ми спочатку вводили дослідним
тваринам «Трофін», у дозі 0,4 мл/кг через день, різними шляхами введення за
дві години до внутрішньом‟язових ін‟єкцій гентаміцину, в дозі 50 мг/кг, після
чого проводили дослідження ОАЕ. У тварин 9 групи до початку
експерименту ми провели отоакустичну емісію та отримали дані, які на всіх
досліджуваних частотах достовірно не відрізнялися (p>0,05) від даних
контрольної групи, щоб взяти для дослідження тварин з підтверджено
нормальним станом внутрішнього вуха.
У тварин 9 групи середньостатистичні значення інтенсивності
отриманої

відповіді

після

закінчення

експерименту

достовірно

не

відрізнялися на досліджуваних частотах (p>0,05) від даних в контрольній
групі тварин та у порівнянні з даними інтактних тварин (табл.4.4.1).
Таблиця 4.4.1
Середньостатистичні значення інтенсивності отоакустичної емісії на
частоті продуктів спотворення у морських свинок при вивченні протекторної
дії «Трофіну» внутрішньом‟язово
Групи
тварин
Контрольн
а група
9 група (д)
9 група (п)
t/p (K-д)
t/p (K-п)
t/p (9 д-п)

Середнє значення інтенсивності отоакустичної емісії на частотах, дБ (М±m)
2 кГц
4 кГц
6 кГц
8 кГц
10 кГц
12 кГц
16,94±0,60

4,19±0,65

12,13±0,53

25,50±0,71

26,13±0,65

27,69±0,60

14,62±0,99
11,95±1,06
2
1,81
1,84

3,94±0,29
4,02±0,24
0,35
0,25
0,21

12,94±1,05
10,75±0,90
0,69
1,32
1,58

23,50±1,02
22,89±1,09
1,61
2,01
0,41

23,96±0,88
23,75±1,06
1,98
1,91
0,15

25,63±0,92
25,03±1,08
1,9
2,02
0,31

Примітки:
1. t – коефіцієнт порівняння Стьюдента;
2. д – до введення препарату;
3. п – після введення препарату;
4. К – контрольна група.
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У тварин спостерігалося певне зниження амплітуди зареєстрованої
відповіді ОАЕ, особливо на частоті 2 кГц, після експерименту, однак
величина амплітуди була зниженою недостовірно (p>0,05).
Дані, представлені у таблиці 4.4.2 демонструють середнє значення
рівня інтенсивності викликаної отоакустичної емісії у тварин 10 групи
(інтратимпанальне введення) до початку експерименту, які достовірно не
відрізняються (p>0,05) у порівнянні з даними інтактних тварин. Отже, до
експерименту стан рецепторного відділу слухового аналізатора був
нормальним.
Таблиця 4.4.2
Середньостатистичні значення інтенсивності отоакустичної емісії на
частоті продуктів спотворення у морських свинок при вивченні протекторної
дії «Трофіну» інтратимпанально
Групи
тварин
Контрольна
група
10 група (д)
10 група (п)
t/p (K-д)
t/p (K-п)
t/p (10д-п)

Середнє значення інтенсивності отоакустичної емісії на частотах, дБ (М±m)
2 кГц
4 кГц
6 кГц
8 кГц
10 кГц
12 кГц
16,94±0,60

4,19±0,65

12,13±0,53

25,50±0,71

26,13±0,65

27,69±0,60

15,19±1,24
15,81±0,96
1,27
1
0,4

3,95±0,30
4,11±0,40
0,34
0,1
0,32

11,83±1,01
12,02±0,94
0,26
0,1
0,14

25,43±1,04
25,13±1,01
0,06
0,3
-0,21

25,81±0,96
26,55±0,88
0,33
-0,47
0,57

26,8±0,93
27,84±0,71
0,8
-0,16
0,89

Примітки:
1. t – коефіцієнт порівняння Стьюдента;
2. д – до введення препарату;
3. п – після введення препарату;
4. К – контрольна група.
У тварин цієї ж групи по закінченню дослідження середні значення
інтенсивності отоакустичної емісії по всім досліджуваним частотам не мали
достовірної відмінності (p>0,05) по відношенню до всіх показників в
інтактних тварин, що підтверджує протекторну дію «Трофіну» [225,227].
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При цьому, порівнюючи показники отоакустичної емісії морських
свинок 10 групи до початку та після закінчення експерименту, виявлено
навіть певне незначне підвищення амплітуди на частотах 2-6; 10-12 кГц, хоча
і не достовірне (p>0,05). У тварин даної групи спостерігається стала
тенденція

збереження

нормальної

амплітуди

відповіді

ОАЕ

після

експерименту на усіх досліджуваних частотах, що свідчить про ефективність
протекторної дії «Трофіну» при інтратимпанальному шляху введення.
У

морських

свинок

при

вивченні

послідовного

введення

нейротрофічних факторів інтраперитонеально (11 групи) середні значення
рівня інтенсивності викликаної отоакустичної емісії на частоті продуктів
спотворення, як до початку експерименту, так і після його закінчення, були
практично одинаковими та не відрізнялися достовірно (p>0,05) від даних
контрольної групи (табл.4.4.3).
Таблиця 4.4.3
Середньостатистичні значення інтенсивності отоакустичної емісії на
частоті продуктів спотворення у морських свинок при вивченні протекторної
дії «Трофіну» інтраперитонеально
Групи
тварин
Контрольна
група
11 група (д)
11 група (п)
t/p (K-д)
t/p (K-п)
t/p (11 д-п)

Середнє значення інтенсивності отоакустичної емісії на частотах, дБ (М±m)
2 кГц
4 кГц
6 кГц
8 кГц
10 кГц
12 кГц
16,94±0,60

4,19±0,65

12,13±0,53

25,50±0,71

26,13±0,65

27,69±0,60

15,38±1,24
13,63±1,78
1,13
1,76
0,81

4,69±0,45
4,38±0,61
0,66
0,21
0,42

11,69±0,75
10,81±0,71
0,48
1,49
0,85

26,31±0,84
23,94±0,84
0,74
1,42
1,99

27,44±0,90
24,88±0,93
1,18
1,1
1,98

28,95±0,80
27,25±0,72
1,26
0,29
1,58

Примітки:
1. t – коефіцієнт порівняння Стьюдента;
2. д – до введення препарату;
3. п – після введення препарату;
4. К – контрольна група.
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Наведені у таблиці 4.4.4 дані, що відображають середньостатистичні
значення ОАЕЧПС при вивченні протекторної дії «Трофіну» при різних
шляхах введення свідчать, що амплітуда емісії у тварин, у яких вивчали
протекторну

дію

інтратимпанальному
внутрішньом‟язовому

нейротрофічних
та

факторів

інтраперитонеальному

введенні

препарату.

дещо

вище

введеннях,

При

цьому

при

ніж
у

при

групі

з

інтратимпанальним введенням (10 група) величини на частотах 2 і 12 кГц
достовірно (p<0,05) відрізнялись від значень у групі з внутрішньом‟язовим
шляхом (9 група), вони були вищими [224].
Таблиця 4.4.4
Середньостатистичні значення інтенсивності отоакустичної емісії на
частоті продуктів спотворення у морських свинок при вивченні протекторної
дії «Трофіну» внутрішньом‟язово, інтратимпанально та інтраперитонеально
після закінчення експерименту
Групи
тварин

Середнє значення інтенсивності отоакустичної емісії на частотах, дБ
(М±m)
2 кГц
4 кГц
6 кГц
8 кГц
10 кГц
12 кГц

9 група(п)

11,95±1,06

4,02±0,24

10,75±0,90

22,89±1,09

23,75±1,06

25,03±1,08

10 група (п)

15,81±0,96

4,11±0,40

12,02±0,94

25,13±1,01

26,55±0,88

27,84±0,71

11 група(п)

13,63±1,78

4,38±0,61

10,81±0,71

23,94±0,84

24,88±0,93

27,25±0,72

t/p (9-10)

2,70*

0,19

0,98

1,51

2,03

2,17*

t/p (10-11)

1,08

0,37

1,03

0,91

1,3

0,58

t/p (9-11)

0,81

0,55

0,05

0,76

0,8

1,71

Примітки:
1. * - p<0,05; ** - p<0,01 достовірна відмінність в показниках;
2. t – коефіцієнт порівняння Стьюдента;
3. п – після введення препарату.
Більш наочно ці дані представлені на рис. 4.4.1
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Рис. 4.4.1 Середньостатистичні значення ОАЕЧПС при вивченні
протекторної

дії

«Трофіну»

внутрішньом‟язово,

інтратимпанально

та

інтраперитонеально у морських свинок.
4.5 ОАЕ на частоті продукту спотворення при вивченні впливу
послідовного введення «Трофіну» та гентаміцину.
Для вивчення терапевтичної дії «Трофіну», ми викликали у дослідних
тварин порушення слухової функції шляхом введення аміноглікозидного
антибіотику гентаміцин протягом 14 діб, а потім вводили їм «Трофін»
протягом 7 та 14 діб різними шляхами.
При вивченні терапевтичної дії нейротрофічних факторів при
внутрішньом‟язовому введенні нами виявлено таке. У тварин 12 групи до
початку експерименту показники отоакустичної емісії на частоті продуктів
спотворення у порівнянні з контрольною групою тварин достовірно не
відрізнялися (p>0,05). Після введення гентаміцину внутрішньом‟язово
протягом 14 діб середні значення по частотним діапазонам у порівнянні з
даними інтактних тварин та перед початком експерименту були достовірно
зниженими (p<0,05), що свідчить про порушення функції завитки. Дані зміни
відображені у табл.4.5.1.
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Таблиця 4.5.1
Середньостатистичні значення інтенсивності отоакустичної емісії на
частоті

продуктів

спотворення

у

морських

свинок

при

вивченні

терапевтичної дії «Трофіну» протягом 7 діб внутрішньом‟язово
Середнє значення інтенсивності отоакустичної емісії на частотах, дБ (М±m)

Групи
тварин

2 кГц

4 кГц

6 кГц

8 кГц

10 кГц

12 кГц

16,94±0,60

4,19±0,65

12,13±0,53

25,50±0,71

26,13±0,65

27,69±0,60

16,02±0,78

3,88±0,43

10,50±0,87

24,94±0,98

26,25±0,96

26,98±0,94

13,2±0,92

2,26±0,40

8,19±0,63

21,3±0,78

22,7±0,79

23,75±0,84

14,65±0,95

3,83±0,35

11,69±0,92

24,06±0,82

26,06±0,83

24,29±0,81

0,08

0,4

1,6

0,46

0,1

0,31

t/p (K-2)

3,41*

2,53*

4,79*

3,98*

4,26*

3,82*

t/p (К-3)

2,05

0,49

0,41

1,33

0,07

3,37*

t/p (1-2)

2,34*

2,76*

2,15*

2,91*

2,86*

2,56*

t/p (2-3)

1,1

2,95*

3,14*

2,44*

2,93*

0,46

t/p (1-3)

1,11

0,09

0,94

0,69

0,15

2,98*

Контроль
на група
12 група
(1)
12 група
(2)
12 група
(3)
t/p (K-1)

Примітки:
1.* - p<0,05 - достовірна відмінність в показниках;
2. t – коефіцієнт порівняння Стьюдента;
3. 1 – до початку експерименту;
4. 2 – після введення гентаміцину;
5. 3 - після введення «Трофіну»;
6. К – контрольна група.
Далі морські свинки 12 групи отримували препарат «Трофін»
внутрішньом‟язово протягом 7 діб, після чого їм знову проводили
отоакустичну емісію. У порівнянні з даними інтактних тварин відмінності
амплітудних значень виявилися недостовірними (p>0,05) майже на всіх
частотах. Слід відмітити, що у тварин після введення нейротрофічних
факторів виявлено достовірні (p<0,01) зміни амплітуди емісії (її збільшення)
на частотах 4, 6 та 10 кГц порівняно зі значенням при аміноглікозидному
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ототоксикозі. Однак, зберігалося достовірне зниження амплітуди на частоті
12 кГц як порівняно з показником до експерименту, так і з контрольним
значенням.
У тварин 13 групи до початку експрерименту отримані показники
отоакустичної емісії на частоті продуктів спотворення у порівнянні з
контрольною групою тварин достовірно не відрізнялись (p>0,05) (табл.4.5.2).
Після введення гентаміцину внутрішньом‟язово протягом 14 діб середні
значення по всім досліджуваними частотам були достовірно нижчими
(p<0,01) у порівнянні з такими ж показниками інтактних тварин та від
значень перед початком експерименту, що свідчить про дію ототоксичного
антибіотика на зовнішні волоскові клітини [225, 226].
Таблиця 4.5.2
Середньостатистичні значення інтенсивності отоакустичної емісії на
частоті

продуктів

спотворення

у

морських

свинок

при

вивченні

терапевтичної дії «Трофіну» протягом 7 діб інтратимпанально
Групи
тварин
Контрольна
група
13 група (1)
13 група (2)
13 група (3)
t/p (K-1)
t/p (K-2)
t/p (К-3)
t/p (1-2)
t/p (2-3)
t/p (1-3)

Середнє значення інтенсивності отоакустичної емісії на частотах, дБ (М±m)
2 кГц
4 кГц
6 кГц
8 кГц
10 кГц
12 кГц
16,94±0,60

4,19±0,65

12,13±0,53

25,50±0,71

26,13±0,65

27,69±0,60

12,56±0,72
10,06±0,75
14,68±0,98
1,05
3,95*
1,97
2,4*
3,74*
1,74

3,69±0,19
3,18±0,21
4,15±0,36
0,42
1,48
0,05
1,8
2,33*
1,13

10,02±0,78
9,94±0,64
11,99±0,82
1,05
2,97*
0,15
1,25
2,1*
1,83

24,63±0,96
18,31±0,73
24,78±1,03
1,02
2,64*
0,58
3,42*
5,12**
0,11

27,44±1,06
19,31±0,34
26,02±0,72
1,46
7,51**
0,11
6,61**
8,43**
1,11

26,29±0,94
20,38±0,73
26,81±0,84
1,26
6,42**
0,85
3,05*
5,78**
0,41

Примітки:
1.* - p<0,05; ** - p<0,01 достовірна відмінність в показниках;
2. t – коефіцієнт порівняння Стьюдента;
3. 1 – до початку експерименту;
4. 2 – після введення гентаміцину;
5. 3 - після введення «Трофіну»;
6. К – контрольна група.
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Далі морські свинки 13 групи отримували препарат «Трофін»
інтратимпанально протягом 7 діб і ми також проводили в них дослідження
отоакустичної емісії (табл.4.5.2). Слід відзначити, що у тварин після введення
нейротрофічних

факторів

на

фоні

аміноглікозидного

ототоксикозу,

спостерігалося збільшення (на частотах 2, 4, 8, 10 та 12 кГц - достовірне)
амплітуди емісії на всіх частотах, порівняно з показниками групи тварин до
введення препарату. Це свідчить про позитивну дію препарату «Трофін» на
рецепторний відділ слухового аналізатора.
У тварин 14 групи (табл.4.5.3) до початку експрерименту дані
отоакустичної емісії на частоті продуктів спотворення у порівнянні з
контрольною групою тварин достовірно не відрізнялись (p>0,05).
Після введення гентаміцину внутрішньом‟язово протягом 14 діб
середні значення інтенсивності отоакустичної емісії по всім досліджуваним
частотам у порівнянні з даними інтактних тварин

перед початком

експерименту та контрольною групою були достовірно нижчими на всіх
частотах, що свідчить про порушення у структурах внутрішнього вуха.
Далі морські свинки 14 групи отримували інтраперитонеальні ін‟єкції
«Трофіну» через день протягом 7 діб і їм також проводили отоакустичну
емісію.
Слід відмітити, що у тварин після введення нейротрофічних факторів
інтратимпанально на фоні аміноглікозидного ототоксикозу, достовірно
(p<0,01) змінилась (підвищилась) інтенсивність отоакустичної емісії на
частотах 4-10 кГц порівняно зі значеннями після введення гентаміцину.
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Таблиця 4.5.3
Середньостатистичні значення інтенсивності отоакустичної емісії на
частоті

продуктів

спотворення

у

морських

свинок

при

вивченні

терапевтичної дії «Трофіну» протягом 7 діб інтраперитонеально
Групи
тварин

Середнє значення інтенсивності отоакустичної емісії на частотах, дБ (М±m)
2 кГц

4 кГц

6 кГц

8 кГц

10 кГц

12 кГц

16,94±0,60

4,19±0,65

12,13±0,53

25,50±0,71

26,13±0,65

27,69±0,60

15,42±0,89

4,31±0,61

10,35±0,72

23,28±0,96

26,00±0,95

26,02±0,97

13,03±0,71

2,43±0,3

10,19±0,72

20,31±092

20,50±0,91

22,81±0,88

14,13±1,04

3,50±0,20

11,18±0,82

24,38±1,02

25,47±0,78

24,81±0,98

1,41

1,23

1,99

1,86

0,11

1,3

t/p (K-2)

4,21*

2,46*

2,17*

4,47*

5,03**

4,58*

t/p (K-3)

1,95

1,01

0,97

0,9

0,65

1,99

t/p (1-2)

2,1

2,77*

0,16

2,23

4,18*

2,45*

t/p (2-3)

0,87

2,97*

2,96*

4,15*

2,41*

0,08

t/p (1-3)

0,94

1,26

0,76

0,79

0,43

0,88

Контроль
на група
14група
(1)
14 група
(2)
14 група
(3)
t/p (K-1)

Примітки:
1.* - p<0,05; ** - p<0,01 достовірна відмінність в показниках;
2. t – коефіцієнт порівняння Стьюдента;
3. 1 – до початку експерименту;
4. 2 – після введення гентаміцину;
5. 3 - після введення «Трофіну»;
6. К – контрольна група.
Далі ми вивчили терапевтичну дію «Трофіну» при аміноглікозідному
ототоксикозі при введенні різними шляхами через день протягом 14 діб.
У тварин 15 групи різниця між показниками ОАЕ до початку
експерименту і контрольними значення отоакустичної емісії недостовірна
(p>0,05) (табл. 4.5.4).
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Таблиця 4.5.4
Середньостатистичні значення інтенсивності отоакустичної емісії на
частоті продуктів спотворення у морських свинок при вивченні
терапевтичної дії «Трофіну» через день протягом 14 діб внутрішньом‟язово
Групи
тварин
Контроль
на група
15 група
(1)
15 група
(2)
15 група
(3)
t/p (K-1)
t/p (K-2)
t/p (К-3)
t/p (1-2)
t/p (2-3)
t/p (1-3)

Середнє значення інтенсивності отоакустичної емісії на частотах, дБ (М±m)
2 кГц
4 кГц
6 кГц
8 кГц
10 кГц
12 кГц
16,94±0,60

4,19±0,65

12,13±0,53

25,50±0,71

26,13±0,65

27,69±0,60

14,63±0,98

4,13±0,5

10,94±0,62

23,38±0,80

26,00±0,48

25,72±0,98

12,08±0,93

2,64±0,22

9,54±0,87

20,31±0,94

22,74±0,92

22,28±0,95

14,28±0,99

3,01±0,41

10,56±0,96

23,44±0,92

25,94±1,02

25,3±0,99

2,01
5,19**
1,77
2,1*
1,1
0,19

0,07
2,26*
1,54
2,94*
0,8
1,73

1,46
3,52*
0,56
2,25*
0,79
0,38

1,98
4,41*
1,77
2,49*
1,62
0,97

0,1
3,01*
0,16
2,43*
1,56
0,03

1,68
4,81*
2,06
2,52*
2,2
0,3

Примітки:
1.* - p<0,05; ** - p<0,01 достовірна відмінність в показниках;
2. t – коефіцієнт порівняння Стьюдента;
3. 1 – до початку експерименту;
4. 2 – після введення гентаміцину;
5. 3 - після введення «Трофіну»;
6. К – контрольна група.
Аміноглікозидний антибіотик, як ми вже відмічали, спричиняє
зниження амплітуди ОАЕ на всіх досліджуваних частотах, а саме 2-12 кГц
(p<0,01). Це свідчить про порушення функції завитки.
Морським свинкам 15 групи протягом 14 діб вводили гентаміцин
внутрішньом‟язово, а після проводили ін‟єкції «Трофіну» внутрішньом‟язово
протягом 14 діб, експеримент тривав 28 діб. Середні значення рівня
інтенсивності

викликаної

отоакустичної

емісії

на

частоті

продуктів

спотворення досліджуваного спектру на всіх частотах (2-12 кГц) після
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експерименту достовірно не відрізнялись (p>0,05) від значень інтактних
тварин до експерименту та контрольної групи.
Порівнюючи дані тварин 15 групи після введення гентаміцину з
показниками після внутрішньом‟язових ін‟єкцій нейротрофічних факторів
протягом 14 діб, ми виявили, що середні значення відрізняються
(підвищуються) достовірно (p<0,05) на частоті 12 кГц. У морських свинок 16
групи до початку експерименту та у інтактних тварин дані отоакустичної
емісії достовірно не відрізнялися (p>0,05) (табл. 4.5.5).
Таблиця 4.5.5
Середньостатистичні значення інтенсивності отоакустичної емісії на
частоті

продуктів

спотворення

у

морських

свинок

при

вивченні

терапевтичної дії «Трофіну» протягом 14 діб інтратимпанально
Групи
тварин
Контроль
на група
16 група
(1)
16 група
(2)
16 група
(3)
t/p (K-1)
t/p (K-2)
t/p (К-3)
t/p (1-2)
t/p (2-3)
t/p (1-3)

Середнє значення інтенсивності отоакустичної емісії на частотах, дБ (М±m)
2 кГц
4 кГц
6 кГц
8 кГц
10 кГц
12 кГц
16,94±0,60

4,19±0,65

12,13±0,53

25,50±0,71

26,13±0,65

27,69±0,60

15,31±0,90

4,69±0,70

11,19±0,8

24,13±1,09

28,06±0,95

26,75±1,03

12,63±0,64

2,79±0,2

8,25±0,72

16,50±0,94

19,06±0,96

20,08±0,60

14,99±0,89

4,03±0,48

11,63±0,81

23,81±0,98

25,62±1,01

28,31±0,98

1,51
4,91*
1,82
2,43*
2,15*
1,9

0,52
2,06
0,2
2,61*
2,38*
0,78

1,08
3,82*
0,52
2,73*
3,12*
0,8

1,05
7,64**
1,4
5,30*
5,30*
0,22

1,68
4,86*
0,42
6,66**
4,71*
1,76

0,79
8,97**
0,54
5,60*
7,16**
1,1

Примітки:
1.* - p<0,05; ** - p<0,01 достовірна відмінність в показниках;
2. t – коефіцієнт порівняння Стьюдента;
3. 1 – до початку експерименту;
4. 2 – після введення гентаміцину;
5. 3 - після введення «Трофіну»;
6. К – контрольна група.
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Як і у попередніх групах тварин, після введення гентаміцину середнє
значення рівня інтенсивності викликаної отоакустичної емісії достовірно
(p<0,01) знижувались на усіх частотах: 2 - 12 кГц. Однак, після введення
нейротрофічних чинників протягом 14 діб інтратимпанально на фоні
аміноглікозидного ототоксикозу, показники амплітуди отоакустичної емісії
відновлювались і різниця була недостовірною у порівнянні з таким ж
показниками в контрольній групі тварин та до початку експерименту (p>0,05)
по всьому досліджуваному частотному діапазону.
Порівнюючи дані тварин 16 групи після введення гентаміцину та
після інтратимпанальних ін‟єкцій «Трофіну» протягом 14 діб, середні
значення інтенсивності отоакустичної емісії були достовірно вищими на всіх
досліджуваних частотах (p<0,05; p<0,01).
Недостовірною

була

відмінність

(p>0,05)

між

показниками

отоакустичної емісії у тварин 17 групи до початку експерименту та
контрольними значеннями (табл. 4.5.6). Аміноглікозидний антибіотик
спричинив у них достовірне (p<0,05) зниження амплітуди майже на всіх
частотах, а саме на частотах 2, і 6-12 кГц, що свідчить про порушення
функції завитки.
Морським свинкам 17 групи протягом 14 діб вводили гентаміцин
внутрішньом‟язово,

після

чого

проводили

ін‟єкції

«Трофіну»

інтраперитонеально через день протягом 14 діб, експеримент тривав 28 діб.
Середні значення рівня інтенсивності викликаної отоакустичної емісії на
частоті продуктів спотворення досліджуваного спектру достовірно не
відрізнялись (p>0,05) на всіх частотах (2-12 кГц) від значень інтактних
тварин до експерименту та показників контрольної групи. Виключенням став
показник на частоті 2 кГц порівняно з контрольним значенням.
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Таблиця 4.5.6
Середньостатистичні значення інтенсивності отоакустичної емісії на
частоті

продуктів

спотворення

у

морських

свинок

при

вивченні

терапевтичної дії «Трофіну» протягом 14 діб інтраперитонеально
Групи
тварин
Контроль
на група
17
група(1)
17
група(2)
17група
(3)
t/p (K-1)
t/p (K-2)
t/p (К-3)
t/p (1-2)
t/p (2-3)
t/p (1-3)

Середнє значення інтенсивності отоакустичної емісії на частотах, дБ (М±m)
2 кГц
4 кГц
6 кГц
8 кГц
10 кГц
12 кГц
16,94±0,60

4,19±0,65

12,13±0,53

25,50±0,71

26,13±0,65

27,69±0,60

14,68±0,96

4,08±0,45

10,56±0,90

25,38±0,82

27,56±0,93

26,25±1,08

11,75±0,86

2,58±0,42

8,54±0,22

19,69±0,90

19,50±0,73

20,75±0,70

13,88±0,95

3,09±0,41

9,92±0,93

21,50±0,70

23,94±0,89

25,78±0,97

1,99
3,04*
2,72
2,50*
1,66
0,59

0,14
2,08
1,35
1,63
0,87
1,63

1,5
6,26*
2,06
2,18*
1,44
0,49

0,11
3,01*
2,01
4,67*
3,34*
1,74

1,26
6,78**
0,17
6,81**
5,59*
1,26

1,17
7,53**
1,67
4,27*
4,2*
0,32

Примітки:
1.* - p<0,05; ** - p<0,01 достовірна відмінність в показниках;
2. t – коефіцієнт порівняння Стьюдента;
3. 1 – до початку експерименту;
4. 2 – після введення гентаміцину;
5. 3 - після введення «Трофіну»;
6. К – контрольна група.
Порівнюючи показники отоакустичної емісії тварин 17 групи після
введення гентаміцину та після інтраперитонеальних ін‟єкцій нейротрофічних
факторів протягом 14 діб, середні значення на частотах 8-12 кГц відрізнялися
достовірно (p<0,05) на частотах 8-12 кГц.
Проведені нами дослідження об'єктивно відбивають функціональний
стан завитки у досліджуваних тварин і свідчать про ефективність дії
«Трофіну» при лікуванні аміноглікозидного ураження структур
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внутрішнього вуха [219, 226, 227]. У табл. 4.5.7 наведено порівняння
результатів вивчення терапевтичної дії нейротрофічних факторів протягом 7
та 14 діб при різних шляхах введення.
Таблиця 4.5.7
Середньостатистичні значення інтенсивності отоакустичної емісії на
частоті продуктів спотворення у морських свинок при вивченні
терапевтичної дії «Трофіну» протягом 7 та 14 діб різними шляхами введення
Групи тварин
12 група(7п)
13 група(7п)
14 група(7п)
15група(14п)
16 група
(14п)
17 група
(14п)
t/p (12-15)
t/p (13-16)
t/p (14-17)
t/p (12-13)
t/p (13-14)
t/p (12-14)
t/p (15-16)
t/p (16-17)
t/p (15-17)

Середнє значення інтенсивності отоакустичної емісії на частотах, дБ
(М±m)
2 кГц
4 кГц
6 кГц
8 кГц
10 кГц
12 кГц
14,65±0,95 3,83±0,35 11,69±0,92 24,06±0,82 26,06±0,83 24,29±0,81
14,68±0,98 4,15±0,36 11,99±0,82 24,78±1,03 26,02±0,72 26,81±0,84
14,13±1,04 3,50±0,20 11,18±0,82 24,38±1,02 25,47±0,78 24,81±0,98
14,28±0,99 3,01±0,41 10,56±0,96 23,44±0,92 25,94±1,02 25,3±0,99
14,99±0,89

4,03±0,48

11,63±0,81

23,81±0,98

25,62±1,01

28,31±0,98

13,88±0,95

3,09±0,41

9,92±0,93

21,50±0,70

23,94±0,89

25,78±0,97

0,27
0,23
0,18
0,02
0,38
0,37
0,53
0,85
0,29

1,52
0,2
0,9
0,64
1,58
0,82
1,62
1,49
0,14

0,84
0,31
1,02
0,24
0,7
0,41
0,85
1,39
0,48

0,5
0,68
2,33
0,55
0,28
0,24
0,28
1,92
1,68

0,09
0,32
1,29
0,04
0,52
0,52
0,22
1,25
1,48

0,79
1,16
0,7
2,16*
1,55
0,41
2,16*
1,83
0,35

Примітки:
1.* - p<0,05; ** - p<0,01 достовірна відмінність в показниках;
2. t – коефіцієнт порівняння Стьюдента;
3. 7п – введення «Трофіну» протягом 7 діб;
4. 14п – введення «Трофіну» протягом 14 діб;
5. К – контрольна група.
Як видно з наведених у табл. 4.5.7 даних, при інтратимпанальному
введенні спостерігається дещо вища ефективність терапевтичної дії
«Трофіну», особливо після 14 діб введення.

122

Так, у тварин цієї групи (з інтратимпанальним введенням) зафіксована
найвища амплітуда відповіді зовнішніх волоскових клітин порівняно з
іншими шляхами введення препарату, достовірно (p<0,05) на частоті 12 кГц
порівняно з групою внутрішньом‟язового введення курсу як 7, так і 14 днів.
Більш наочно це представлено на рис. 4.5.1.

Рис. 4.5.1 Середньостатистичні значення ОАЕЧПС при вивченні
терапевтичної дії «Трофіну» внутрішньом‟язово, інтратимпанально та
інтраперитонеально протягом 14 діб.
Зауважимо також, що при порівнянні ефективності лікувальної дії
нейротрофічних факторів при різних шляхах введення, ми, насамперед,
приймали до уваги покращення функції зовнішніх волоскових клітин після
викликаного аміноглікозилного ототоксикозу, що проявлялося підвищенням
амплітуди ОАЕ. Таке підвищення при внутрішньом‟язовому введенні було
достовірним на частотах 4-10 кГц при 7 -дневному курсі лікування, та на
частоті 12 кГц – 14-денному. При інтратимпанальному введенні достовірні
зміни спостерігалися на усіх частотах при обох термінах лікування. При
інтраперитонеальному введенні достовірні зміни інтенсивності відповіді
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відбувалися на частотах 4-10 кГц при 7 днях лікування, та на частотах 8-12
кГц при 14 днях, відповідно.
Таким чином, проведені нами дослідження, дозволили за допомогою
об‟єктивного методу обстеження, вивчити вплив «Трофіну» на нормальні
структури внутрішнього вуха морських свинок, а також його протекторну та
терапевтичну дію у випадку гентаміцинового ототоксикозу при різних
шляхах введення та різному терміні застосування. Виявилось, що «Трофін»
не чинить статистично значимого впливу на відповідь ОАЕ здорових
морських свинок при різних

шляхах введеннях і термінах застосування.

Отже, він не пошкоджує структури внутрішнього вуха і безпечний для
застосування. За нашими спостереженнями, «Трофін» має протекторну дію
та достатню ефективність терапевтичної дії у випадку гентаміцинового
ушкодження рецепторного відділу слухового аналізатора морських свинок.
При

цьому,

дещо

більш

висока

ефективність

має

місце

при

інтратимпанальному введенні «Трофіну» протягом 14 діб. Проведені нами
дослідження створюють підгрунтя для розробки нових шляхів лікування та
профілактики ушкодження рецепторного відділу слухового аналізатора та
впровадження їх в клінічну практику.
Висновки до розділу 4:
1. Результати отоакустичної емісії на частоті продуктів спотворення
свідчать, що 14-ти разові ін‟єкції гентаміцину призводять до зниження
амплітуди емісії на всіх досліджуваних частотах і достовірно (P<0,01)
відрізняються

від

норми,

що

підтверджує

згубний

вплив

аміноглікозидного антибіотика на слухову функцію морських свинок.
2. При порівнянні середньостатистичних показників отоакустичної емісії
на

частоті

нейротрофічні

продуктів
фактори

спотворення
різними

у

тварин,

шляхами

яким

вводили

(внутрішньом‟язово,

інтратимпанально та інтраперитонеально) протягом 7 та 14 діб,
достовірних відмінностей, як у групах між собою, так і з інтактними
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тваринами, не виявлено (р>0,05), що свідчить про відсутність
негативного впливу «Трофіну» на слуховий аналізатор дослідних
тварин.
3. Середньостатистичні

значення

отоакустичної

емісії

на

частоті

продуктів спотворення при вивченні протекторної дії Трофіну, при
різних шляхах введення, свідчить, що амплітуда емісії у тварин була
статистично недостовірною (р>0,05), при порівнянні у групах між
собою,

та

з

інтактними

тваринами.

При

цьому

у

групі

з

інтратимпанальним введенням (10 група) величини на частотах 2 і 12
кГц достовірно були значно вищими (p<0,05) від значень у групі з
внутрішньом‟язевим шляхом ведення (9 група).
4. При вивчені терапевтичної дії Трофіну на фоні 14-ти разового введення
гентаміцину, за даними об‟єктивного обстеження доведено достовірні
зміни

показників

спотворення.

Так,

отоакустичної
при

емісії

на

інтратимпанальному

частоті
введенні

продуктів
Трофіну

відбувається достовірне збільшення інтенсивності відповіді ОАЕ на
частоті 10 кГц з 19,06±0,96 дБ до 25,62±1,01 дБ (р<0,01) у порівнянні з
інтактними тваринами (28,06±0,95 дБ).
Результати об’єктивних досліджень даного розділу наведено в таких
публікаціях:
Тімен ГЕ, Голод ОМ, Руденька КЛ. Вплив трофіну на рецепторні
структури внутрішнього вуха морських свинок. Східно-Европ. неврологічн.
журнал. 2016;4(10):30-6.
Тімен ГЕ, Руденька КЛ, Найда СА, Паренюк ДВ. Отоакустична емісія
як

діагностичний

метод

при

експериментальній

сенсоневральній

приглухуватості. Журн. вушних, носових та горлових хвороб. 2017;5:13-9.
Паренюк ДВ, Руденька КЛ, Дідковський ВС, Найда СА, Тімен ГЕ.
Дослідження можливості застосування отоакустичної емісії для реєстрації
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медикаментозного впливу на слуховий канал морських свинок. Акустичні
прилади та системи. 2018;23(4):74-81.
Тимен ГЭ, Белоусова АА, Руденька ЕЛ, Винничук ПВ, Чубко СП.
Влияние нейротрофических факторов на внутреннее ухо морских свинок. В:
Материалы VIII Съезда оториноларингологов Республики Беларусь; 2016
Окт 6-7; Гомель. Оториноларингология. Восточная Европа. 2016;6(3):484-85.
Тімен ГЕ, Голод ОМ, Руденька КЛ, Вінничук ПВ. Отоакустична емісія
як метод діагностики протекторної дії трофіну при експериментальній
сенсоневральній приглухуватості. В: Матеріали ІІІ наук.-практ. конф. АДОУ.
Актуальні питання дитячої оториноларингології; 2016 Жовт 6-7; Київ. Київ:
Наук. вид. нац. мед. академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.
2016;74-5.
Руденька КЛ, Тімен ГЕ, Голод ОМ, Вінничук ПВ. Трофін як
протектор аміноглікозидних антибіотиків. В: Матеріали щоріч. осін. конф.
Укр. наук. мед. тов-ва отоларинг. Сучасні методи консервативного та
хірургічного лікування в оториноларингології; 2016 Жовт 3-4; Київ. Спец.
вип. Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2016;5-с:131-2.
Руденька

КЛ.

Попередження

та

лікування

ушкоджень

морфофункціонального стану завитки при експериментально викликаному
ототоксикозі. В: Матеріали щоріч. весн. конф. Укр. наук. мед. тов-ва
отоларинг. Фармакотерапія та хірургічні методи лікування захворювання
ЛОР-органів у дорослих та дітей; 2017 Трав 15-16; Запоріжжя. Спец. вип.
Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2017;3-с:128-9.
Тімен ГЕ, Руденька КЛ, Вінничук ПВ, Найда СА, Паренюк ДВ.
Використання отоакустичної емісії для оцінки діагностики терапевтичної дії
трофіну при

експериментальній сенсоневральній приглухуватості. В:

Матеріали щоріч. осін. конф. Укр. наук. мед. тов-ва отоларинг. Досягнення
сучасної оториноларингології; 2017 Жов 2-3; Київ. Спец. вип. Журн. вушних,
носових і горлових хвороб. 2017;5-с:100-1.
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Паренюк ДВ, Руденька КЛ. Дослідження отоакустичної емісії на
частоті продукту спотворення біологічних об‟єктів. В:

Матеріали X

Міжнародної наук.-техн. конф. молодих вчених «Електроніка-2017»; 2017
Трав 25-27 Київ. 2017;15-8.
Руденька КЛ. Глутаргін та трофін як протектори ототоксичної дії
гентаміцину. В: Матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених, присвяченої
25-річчю НАМН України; 2018 Бер 23; Київ. Спец. вип. Журн. НАМН
України. 2018;148.
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблема сенсоневральної приглухуватості та глухоти є наріжним
каменем отоларингології і, тому, впродовж багатьох десятиліть зберігає
провідне місце в наукових дослідженнях. Постійне зростання кількості
хворих з цією патологією, за прогнозами ВООЗ до 2030 р. може вирости до
30 %, що свідчить як про малу ефективність існуючих так і про необхідність
пошуку нових методів лікування і профілактики цих захворювань.
В той же час з кожним днем зростає і кількість лікарських препаратів,
токсична дія яких впливає на внутрішнє вухо і призводить до порушення
слуху. Особливо це актуально, коли неможливо відмовитися від застосування
таких лікарських засобів, у зв‟язку з тим, що їх призначення диктуються
життєвими

показаннями

(онкологічні

захворювання,

тяжкий

перебіг

інфекційних захворювань, перебування в реанімації). Найчастіше у клініці
використовують
канаміцин,

аміноглікозидні

амікацин,

неоміцин,

антибіотики

(гентаміцину

тобраміцин),

саліцилати,

сульфат,
діуретики,

препарати платини при онкозахворюваннях та ін., які призводять до важких
та незворотніх токсичних уражень внутрішнього вуха, що найчастіше
розвиваються у пацієнтів, які мають ниркову недостатність, у вагітних,
новонародженних і немовлят. Має значення також одночасне використання
двох препаратів, тривалість курсу (понад 10 днів), дози та супутні
захворювання.
В останні роки особливу увагу отоларингологи надають препаратам,
до складу яких входять так звані нейротрофічні фактори. Відомо, що вони є
поліпептидами (до 100-150 амінокислотних залишків), які діють на різні типи
клітин, що беруть участь в регуляції росту і дозрівання клітинних популяцій
центральної і периферичної нервової системи, а також в процесах їх адаптації
до зовнішніх агентів.
За даними Sobkowicz H.M., Pirvola U., Duan M.L., Wise A.K. у мозку
людини 5-9 тижнів гестації, виявлені максимальні концентрації таких
нейротрофічних факторів, як NT-4/5 (Neurotrophin-4/5), NT-3 (Neurotrophin-3)
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і BDNF (Brain- derived neurotrophic factor), які позитивно впливають,
особливо два останніх, на стан зовнішніх і внутрішніх волоскових клітин при
аміноглікозидному ототоксикозі.
На сьогоднішній день в експериментальній медицині та в деяких
випадках у клініці, використовуються ембріональні тканини і клітинні
суспензії або витяжки з них. Використання суспензій вважається більш
раціональним, оскільки дозволяє мінімізувати травматичність процедур, що в
свою чергу дає можливість повторного введення і, що особливо важливо,
володіє більш низькою імуногенністю.
Однією з таких витяжок є препарат «Трофін», який отримують з
ембріональної нервової тканини людей, 4-6 тижнів гестації. Він являє собою
комплекс біологічно активних водорозчинних молекул, виготовлений за
методикою Цимбалюка В.І. і Васильєвої І. (2001р.), в ДУ «Інститут
нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМН України». «Трофін», за даними
авторів, є біологічним стимулятором клітинних процесів, який має здатність
посилювати

репаративні

процеси

в

нервовій

тканині

і

запобігати

дегенеративних змінам при ураженнях нервової тканини. Це прозорий злегка
опалесцентний розчин рожевого кольору, без запаху і осаду, рН якого
знаходиться в діапазоні 6,9-7,1. За результатами досліджень Цимбалюка В.І. і
Васильєвої І., при додаванні «Трофіну» в культуру нервових клітин ссавців
його дія проявляється збільшенням кількості вторинних месенджерів цАМФ
(циклічний аденозинмонофосфат) і цГМФ (циклічний гуанозинмонофосфат)
через 2 години, а через 3 доби - підвищується кількість катехоламінів, γаміномасляної кислоти та активність ацетилхолінестерази.
Препарат вже пройшов успішну клінічну апробацію, зокрема, у
відновній нейрохірургії при дитячому церебральному паралічі, ішемічному
інсульті, черепно-мозковій травмі, паркінсонізмі, розсіяному склерозі.
Вивчення впливу будь-якого медикаментозного препарату, механізм
дії якого може позитивно вплинути на стан внутрішнього вуха, повинен мати
відповідну доказову базу. На сучасному рівні – це морфологічні та
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функціональні дослідження. До останніх відносяться: коротколатентні
викликані слухові потенціали (КСВП) та отоакустична емісія (ОАЕ). На
превеликий жаль, останній метод дослідження широко використовується
лише в західних країнах. В той же час, в доступних вітчизняних літературних
джерелах, нами знайдено поодинокі згадки про використання ОАЕ у
експериментальних тварин і це, незважаючи на те, що даний метод є
неінвазивним, на відмінну від КСВП.
Отоакустична емісія, запропонована D. T. Kemp у 1978, представляє
собою мікромеханічну відповідь на звуковий стимул зовнішніх волоскових
клітин Кортієвого органа, яка за допомогою високочутливого мікрофону
реєструється у зовнішньому слуховому проході. Характеризується ОАЕ
рівнем звукового тиску (інтенсивність, амплітуда) та вимірюється у дБ за
допомогою скринінгових та клінічних приладів.
За класифікацією Probs (1990) розрізняють спонтанну та викликану
ОАЕ. Викликана, в свою чергу, поділяється на затриманну викликану ОАЕ,
ОАЕ на частоті продуктів спотворення та ОАЕ на частоті стимуляції. Серед
видів викликаної ОАЕ, нами було вибрано ОАЕ на частоті продуктів
спотворення, так як саме даний вид дозволяє почастотно охарактеризувати
функціональну збереженність зовнішніх волоскових клітин. Тест ОАЕ на
частоті продуктів спотворення (DPOAE - англ.) – це акустичні сигнали, які
можуть бути визначені у зовнішньому слуховому ході об‟єкта з нормально
функціонуючими зовнішніми волосковими клітинами після стимуляції
слухової системи двох чистих тонів f1 та f2. Емісія, що виникає у результаті,
являється продуктом спотворення тону на частоті 2f1 - f2.
Для досягнення поставленої мети, ми оцінювали дані клінічної
морфологічної картини та отоакустичної емісії.
За темою роботи проведено

морфологічне та функціональне

обстеження 152 статевозрілих морських свинок, вагою в середньому 350450 г. Тварини були розподілені на 4 серії та контрольну групу. Інтактні
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тварини (8 особин) вибрані для проведення порівняльного аналізу подальших
отриманих експериментальних даних.
Морським свинкам І серії (1 та 2 групи) моделювання патологічного
процесу глухоти здійснювали за допомогою ототоксичного антибіотика
аміноглікозидного ряду – гентаміцину, який вводився підшкірно щоденно
протягом 7 та 14 днів з розрахунку 50 мг/кг ваги. У 2а групі тварини
отримували розчин натрію хлорид 0,9 % інтраперитонеально після ведення
14-денного введення гентаміцину Як на початку, так і після закінчення
введення гентаміцину слух контролювали за допомогою отоакустичної емісії.
У ІІ серії вивчали вплив «Трофіну» на стан внутрішнього вуха
дослідних

тварин різними

шляхами

введення

–

внутрішньом‟язово,

інтратимпанально та інтраперитонеально протягом 7 та 14 діб. Протекторну
та терапевтичну дію нейротрофічних факторів вивчали у ІІІ і ІV серіях. Всім
тваринам визначали функціональний стан зовнішніх волоскових клітин
методом отоакустичної емісії на частоті продукту спотворення на предмет
сенсоневральних порушень.
Виведення морських свинок з експерименту проводилось під
тіопентал-натрієвим наркозом через 24 години, після останнього введення
«Трофіну». Після гільйотинної декапітації морських свинок виділялись блоки
середнього вуха та равлика, які поміщали у 10 % розчин формаліну та
відправляли для подальшого дослідження у лабораторію патоморфології.
Отримані кісткові блоки фіксували протягом 7-10 днів у 10 % розчині
формаліну, декальцинували – 4 - 5 діб у 10 % азотній кислоті, після чого
промивали водою. Тканини обезводнювали в етиловому спирті висхідних
концентрацій (50˚,60˚,70˚,80˚,90˚) по 24 години у кожному розчині, надалі
просочували сумішшю етилового спирту, ефіру та целоїдину, і у чистому
целоїдині, загалом протягом 30 днів. Серійні зрізи товщиною 5 – 7 мікрон
фарбували

гематоксиліном

та

еозином.

Препарати

досліджували

у

світлооптичному мікроскопі МБИ-6, фотографування виконувалось у
мікроскопі Olympus BX 43.
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В результаті проведених досліджень було виявлено, що внутрішнє
вухо інтактних морських свинок має форму завитки із 4,5 обертами,
утворених

кістковою

та

сполучною

тканинами.

Завитка

поділена

перетинками на присінкові і барабанні сходи та завиткову протоку, в якій на
базилярній мембрані розташований спіральний орган, зовнішні та внутрішні
волоскові клітини, які разом з опірними клітинами формують периферичний
відділ слухового аналізатора. Мембрана одним кінцем прикріплена до
кісткової спіральної пластинки стрижня, другим – до спіральної зв‟язки, що
тягнеться вздовж бічної стінки завиткового каналу. Бічною стінкою
завиткового каналу морських свинок служить спіральна зв‟язка, із
розташованою в ній судинною смужкою, капіляри, якої забезпечують
трофіку

волоскових

клітин

спірального

органа.

У

інтактних

експериментальних тварин, судинна смужка має гладку поверхню, а капіляри
рівномірно заповнені еритроцитами.
Спіральний орган розташований на базилярній мембрані. У ній чітко
диференціювались зовнішні та внутрішні волоскові клітини, які складають
перший ланцюг периферичного слухового аналізатора. Зовнішні волоскові
клітини призматичної форми мають кругле гіперхромне ядро. Клітини
розташовані в три ряди, в їх апікальній частині містяться стереоцилії.
Внутрішні волоскові клітини з гіперхромними ядрами, розташовані в один
ряд, до них прилягають внутрішні опірні клітини. Між зовнішніми та
внутрішніми клітинами утворюється тунель. З волосковими клітинами
контактують

дендрити

(периферичні

відростки

гангліозних

клітин),

скупчення яких формують спіральні ганглії, розташовані між тонкими
кістковими пластинками в осі завитки.
Навпроти кожного спірального органу в кісткових пластинках
розташовані спіральні ганглії з нейронами. Нейрони поліморфні, мають чітко
оконтуровану цитоплазматичну оболонку; округлої форми ядра, оточені
світлою перинуклеарною зоною, містять ядерця.
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Центральні відростки біполярних нейронів (аксони) утворюють
кохлеарну гілочку слухового нерва, яка тягнеться вздовж центрального
кісткового стрижня.
Проведений статистичний аналіз отриманих даних ОАЕ на частоті
продукту спотворення (ОАЕЧПС) у інтактних морських свинок показав, що у
всіх тварин отримано повну адекватну відповідь ОАЕ по всьому частотному
спектру в діапазоні частот від 2 до 12 кГц. У переважній більшості крива
ОАЕ сягає максимум амплітуди понад 20 - 30 дБ на частотах 2 кГц і 8 - 12
кГц. По всіх досліджуваних параметрах ОАЕ – рівень інтенсивності
(амплітуди) на частотах 2 кГц і 8 - 12 кГц та співвідношення рівня сигналу
емісії і шуму на цих частотах, виражених змін не спостерігалося. Рефлекс
Preyer‟а у всіх інтактних тварин активний та живий.
При порівнянні тварин І серії, які отримували гентаміцин протягом 7
та 14 діб, значні порушення у мікроциркулярному руслі структурних
елементів кісткової та перетинчастої завитки спостерігались у тварин після
14 ін‟єкцій аміноглікозидного антибіотика. У кровоносних судинах були
виражені застійні явища, їх просвіти затромбовувались згустками крові, у
багатьох ділянках спостерігались явища еритропедезу. Кров‟яні згустки
спостерігались у порожнинах присінку, прилягаючи до його стінок.
Еритроцити, проникаючи у порожнини завитки із кровоносних судин
кісткових стінок равлика, формували згустки, які утворювали тромби у
просвіті завиткового каналу. Спіральна зв‟язка, разом зі смужкою мала
нерівномірну товщину, у капілярах спостерігався сладж, скупчення пігменту
гемосидерину.
Морфофункціональні зміни у судинній смужці позначались на стані
опірних та волоскових клітин спірального органу, що проявлялись
порушенням їх рядності, набряком, дезорганізацією на відміну від
структурованості цих елементів у інтактних тварин. Явища еритропедезу, які
спостерігалися у тварин, що отримували гентаміцин протягом 14 діб,
спричиняли скупчення згустків крові, на поверхні гелеподібної покривної
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мембрани спірального органу, що обмежує її спроможність контактувати з
волосковими клітинами.
Таким чином, можна констатувати, що 14-ти разові ін'єкції
гентаміцину

викликають

грубі

морфологічні

зміни

в

структурах

внутрішнього вуха тим самим негативно впливають на слухову функцію
морських свинок, що і було підтверджено даними отоакустичної емісії
(ОАЕ).
Порівнюючи дані, після введення аміноглікозидного антибіотику
протягом 14 діб, у морських свинок І серії 2 групи амплітуда емісії на всіх
досліджуваних частотах була найнижчою і достовірно (p<0,01) відрізнялася
як від норми, так і від тварин з 7-денним впливом гентаміцину, при
порівнянні 1 та 2 груп між собою (p<0,01). Зауважимо, що в даній групі на
деяких частотах ОАЕ не реєструвалася взагалі або ж її інтенсивність була
недостатньою,

щоб

зарахувати

відповідь

ОАЕ

(частково

позитивна

відповідь). Отже, в розрахунках до уваги бралися лише значення, які
свідчили про наявність відповіді зовнішніх волоскових клітин, хоч і малої
інтенсивності. Ці дані свідчать про значне зниження слухової функції та
ушкодження зовнішніх волоскових клітин у таких тварин.
При порівнянні даних у тварин, після введення гентаміцину протягом
14 діб, зі значеннями у інтактних тварин, амплітуда емісії на всіх
досліджуваних частотах була найнижчою та достовірно відрізнялась від
контрольної групи (p<0,001). Чутливість зовнішніх волоскових клітин на
всьому діапазоні частот нижча за критерій ОАЕПС у інтактних тварин, що
свідчить про дисфункцію завитки виражену в різному ступені.
У дослідних тварин ІІ серії вивчали вплив «Трофіну» у дозі 0,4 мл на
стан внутрішнього вуха морських свинок різними шляхами введення
(внутрішньом‟язово, інтратимпанально та інтраперитонеально) протягом 7 та
14 діб. Вищеописана гістологічна картина внутрішнього вуха інтактних
тварин мала місце і у морських свинок, яким внутрішньом'язово,
інтратимпанально та інтраперитонеально протягом 7 та 14 діб вводили даний
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препарат. Ці дані підтверджують факт відсутності негативного впливу
нейротрофічних факторів на внутрішнє вухо експериментальних тварин.
Введення «Трофіну», в дозі 0,4 мг\кг, експериментальним тваринам,
незалежно від методу введення, не викликають у морських свинок будь-яких
морфофункціональних порушень з боку внутрішнього вуха.
Середньостатистичні амплітудні значення отоакустичної емісії на
частоті продуктів спотворення у тварин, які отримували препарат «Трофін»
через день протягом 7 діб різними шляхами введення рівень не відрізняється
достовірно (p>0,05) при усіх шляхах введення «Трофіну».
При порівнянні даних отоакустичної емісії на частоті продуктів
спотворення у тварин, яким вводили «Трофін» через день різними шляхами
протягом 14 діб, достовірні відмінності у групах між собою не виявлені
(р>0,05).
Слід відзначити, що амплітуда емісії на частоті 6 кГц мала тенденцію
бути вищою при інтратимпанальному введенні, ніж при всіх інших шляхах
введення, як після 7, так і 14 діб експерименту, хоча різниця недостовірна.
Це, можливо, свідчить про те, що інтратимпанальне введення є більш
ефективним.
При

порівнянні

з

контрольними

значеннями

на

жодній

з

досліджуваних частот при усіх типах введення у дослідних тварин не
спостерігалось достовірної різниці (р>0,05). Отже, «Трофін» суттєво не
впливає на стан зовнішніх волоскових клітин.
В той же час, вивчаючи протекторну дію нейротрофічних факторів
(ІІІ серія), будь - яких змін в архітектоніці внутрішнього вуха не було
виявлено. Спіральний орган розташований на базилярній мембрані, з чітко
диференційованими зовнішніми та внутрішніми волосковими клітинами.
Зовнішні волоскові клітини, незалежно від шляху введення препарату
«Трофін» (внутрішньом‟язово, інтраперитонеально та інтратимпанально),
залишалися призматичної форми з округлими гіперхромними ядрами, як і у
інтактних тварин, розташовувалися в три ряди, а в своїй апікальній частині
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мали стереоцилії. Внутрішні волоскові клітини з гіперхромними ядрами, як і
належить, розташовані в один ряд, до них прилягають внутрішні опорні
клітини. Між зовнішніми та внутрішніми клітинами утворюється тунель. З
волосовими клітинами контактують дендрити (периферичні відростки
гангліозних клітин), скупчення яких формують спіральні ганглії, розташовані
між тонкими кістковими пластинками в осі равлики. Їх нейрони поліморфні,
чітко контурується цитоплазматична оболонка; ядра округлої форми, оточені
світлою перинуклеарною зоною, що містить ядерця. Центральні відростки
біполярних нейронів (аксони) утворюють кохлеарную гілочку слухового
нерва, яка тягнеться вздовж центрального кісткового стрижня.
Таким

чином, морфологічна

характеристика

всіх

структурних

елементів равлика у тварин, які отримували «Трофін», в дозі 0,4 мг\кг,
незалежно від методу введення (внутрішньом'язово, інтратимпанально чи
інтраперитонеально) на фоні гентаміцинового ототоксикозу не відрізнялися
від інтактних тварин. Це свідчить, що «Трофін» нівелює ототоксичну дію
аміноглікозидного антибіотика, що і було підтверджено даними ОАЕ на
частоті продукту спотворення.
Середньостатистичні значення ОАЕЧПС при вивченні протекторної
дії нейротрофічних факторів при різних шляхах введення свідчать, що
амплітуда емісії у тварин, дещо вище при інтратимпанальному та
інтраперитонеальному введеннях, ніж при внутрішньом‟язовому введенні
препарату. При цьому у групі з інтратимпанальним введенням (10 група)
величини на частотах 2 і 12 кГц достовірно (p<0,05) відрізнялись від значень
у групі з внутрішньом‟язовим шляхом (9 група), вони були вищими.
При вивченні терапевтичної дії «Трофіну», після 14 ін‟єкцій
гентаміцину, частково послаблювало (3-х разове введення «Трофіну») та
нейтралізувало (7-ми разове введення «Трофіну») його ототоксичну дію, що
в деякій мірі визначалось способом та частотою введення лікарського засобу.
При

внутрішньом‟язовому

7-кратному

введенні

препарату

тваринам

зберігались порушення гемодинаміки у структурах завитки, які мали місце
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при дії антибіотика. В її порожнинах містилися згустки еритроцитів з
явищами гемолізу. В той же час, інтраперитонеальне чи інтратимпанальне 3х та 7-ми разове введення «Трофіну» не викликало ніяких порушень. У
завитці чітко контуруються всі структури кісткового та перетинчастого
відділів.
Таким чином, гістоархітектоніка периферичного відділу слухового
аналізатора не мала відмінностей від інтактних тварин.
При

порівнянні

результатів

вивчення

терапевтичної

дії

нейротрофічних факторів протягом 7 та 14 діб при різних шляхах введення,
нами відмічено, що при інтратимпанальному введенні спостерігається дещо
вища ефективність терапевтичної дії «Трофіну», особливо після 14 діб
введення. Так, у тварин цієї групи (з інтратимпанальним введенням)
зафіксована найвища амплітуда відповіді зовнішніх волоскових клітин
порівняно з іншими шляхами введення препарату, достовірно (p<0,05) на
частоті 12 кГц порівняно з групою внутрішньом‟язового введення курсу як 7,
так і 14 днів.
Також, при порівнянні ефективності лікувальної дії «Трофіну» при
різних шляхах введення ми насамперед приймали до уваги покращення
функції зовнішніх волоскових клітин після викликаного аміноглікозилного
ототоксикозу,

що

проявлялося

підвищенням

амплітуди

ОАЕ.

Таке

підвищення при внутрішньом‟язовому введенні було достовірним на
частотах 4 - 10 кГц при 7-ми дневному курсі лікування, та на частоті 12 кГц –
14-ти

денному.

При

інтратимпанальному введенні достовірні

зміни

спостерігалися на усіх частотах при обох термінах лікування. При
інтраперитонеальному введенні достовірні зміни інтенсивності відповіді
відбувалися на частотах 4 - 10 кГц при 7 днях лікування, та на частотах 8 - 12
кГц при 14 днях, відповідно.
При внутрішньом‟язовому введенні протягом 14 діб також були
виявлені морфологічні зміни у вигляді клітинних комплексів між м‟язовими
волокнами та м‟язовими пучками, які роз‟єднують останні та проникають в
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товщу м‟язових волокон. Утворення таких клітинних комплексів може бути
зумовлене підвищенням проліферативної активності малодиференційованих
периваскулярних клітин при багаторазових ін‟єкціях «Трофіну», тому не
рекомендується довготривале введення даного препарату.
Таким чином, підводячи підсумок, проведеному аналізу отриманих у
роботі даних можна констатувати, що після введення гентаміцину
спостерігається прогресуюче ураження слухового аналізатора. При цьому
найвираженіші зміни відбуваються у ЗВК. Виявлено зниження амплітуди
ОАЕЧПС, що досягає свого максимума на 14 день після введення
аміноглікозидного антибіотика.
При порівнянні протекторної дії «Трофіну» інтратимпанальне та
інтраперитонеальне введення за даними ОАЕЧПС є рівноцінними і
статистично достовірним у порівнянні з інтактними тваринами, тобто
завдяки нейротрофічним факторам вдалось не лише зберегти слухову
функцію тварин на фоні аміноглікозидної ототоксикації, а на окремих
частотах (4, 8, 12 кГц) підвищити її результати. Так як «Трофін» вважається
нейротрофічним препаратом, ми можемо сказати, що він стимулює
функціональну активність ЗВК у морських свинок.
І нарешті, вивчення терапевтичної дії «Трофіну», засвідчило, що
починаючи з 7 доби введення препарату у всіх відділах слухового
аналізатора прогресують процеси відновного характеру, проявляються
репаративно-регенеративні зміни завдяки «Трофіну». Виявлено повне
відновлення слухової функції у морських свинок на 21 добу від початку
експерименту.
Також маємо достовірні значення амплідути, тобто нормалізацію
слуху.

При

порівнянні

шляхів

введення

кращий

місцевий

(інтратимпанальний) та інтраперитонеальний (аналог внутрішньоввенному),
а от при внутрішньом‟язовому як морфологічно (у м‟язі було виявлено
малодиференційовані клітини), так і за результатами ОАЕ показники в межах
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норми,

але

нижче

від

показників

інтратимпанального

та

інтраперитонеального введень.
Таким чином, проведені нами дослідження дозволили за допомогою
об‟єктивного методу обстеження, вивчити вплив «Трофіну» на нормальні
структури внутрішнього вуха морських свинок, а також його протекторну та
терапевтичну дію у випадку гентаміцинового ототоксикозу при різних
шляхах введення та різному терміні застосування. Виявилось, що «Трофін»
не чинить статистично значимого впливу на відповідь ОАЕ здорових
морських свинок при різних

шляхах введеннях і термінах застосування.

Отже, він не пошкоджує структури внутрішнього вуха і безпечний для
застосування.
За нашими спостереженнями, «Трофін» має протекторну дію та
достатню ефективність терапевтичної дії у випадку гентаміцинового
ушкодження рецепторного відділу слухового аналізатора морських свинок.
При

цьому

більш

висока

ефективність

має

місце

при

інтратимпаранатальному введенні «Трофіну» протягом 14 діб. Проведені
нами дослідження створюють підгрунтя для розробки нових шляхів
лікування та профілактика ушкодження рецепторного відділу слухового
аналізатора та впровадження їх в клінічну практику.
Таким чином, поставлена нами мета дослідження досягнута, задачі
його виконано, що дозволило зробити відповідні висновки.
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ВИСНОВКИ
У

дисертаційній

роботі

вирішена

науково-практична

задача:

визначити ефективність протекторної та терапевтичної дії «Трофіну» при
експериментальній

сенсоневральній

приглухуватості,

індукованій

антибіотиками аміноглікозидного ряду.
ВИСНОВКИ
1. Щоденні ін'єкції гентаміцину протягом 14 діб, у дозі 50 мг/кг, у
морських свинок викликають дезорганізацію, набряк та порушення
рядності опірних та волоскових клітин спірального органу, а також
еритропедез та застійні явища у мікроциркуляторному руслі судин
кісткової та перетинчастої завитки, які супроводжуються наявністю
згустків крові у просвіті присінку. Морфологічним змінам відповідає і
функціональний стан внутрішнього вуха морських свинок, а саме дані
отоакустичної емісії на частоті продуктів спотворення, які на 15 і 29
добу експерименту, свідчать про достовірне (P<0,01) зниження
амплітуди емісії на всіх досліджуваних частотах у порівнянні з
інтактними тваринами.
2. Введення нейротрофічних факторів ембріональної нервової тканини
внутрішньом‟язово, інтратимпанально та інтраперитонеально протягом
7 та 14 діб, не викликало будь-яких морфологічних змін зі сторони
структур внутрішнього вуха морських свинок, а також його функції,
про що свідчать дані середньостатистичних показників отоакустичної
емісії на частоті продуктів спотворення у тварин, яким вводили
«Трофін» вищенаведеними шляхами, і які були недостовірними
(р>0,05) при порівнянні, як у групах між собою, так і з інтактними
тваринами.
3. У

тварин,

які

отримували

екстракт

нейротрофічних

факторів

ембріональної нервової тканини за дві години до ін‟єкцій гентаміцину
протягом 14 діб, незалежно від способу введення (внутрішньом‟язево,
інтратимпанально та інтраперитонеально), структури спірального
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органу суттєво не відрізнялися від таких у інтактних морських свинок,
що свідчить про наявність протекторної дії даного препарату.
4. Середньостатистичні

значення

отоакустичної

емісії

на

частоті

продуктів спотворення при вивченні протекторної дії «Трофіну», при
різних шляхах введення, свідчить, що амплітуда емісії у тварин була
статистично недостовірною (р>0,05), при порівнянні у групах між
собою, та з інтактними тваринами.
5. Ін‟єкції

«Трофіну»,

незалежно

від

методу

введення

(внутрішньом‟язово, інтратимпанально та інтраперитонеально) після
14-ти добового введення аміноглікозидного антибіотика, по даним
морфологічних

досліджень,

нейтралізують

ототоксичну

дію

гентаміцину, що свідчить про його терапевтичну дію.
6. Введення нейротрофічних факторів ембріональної нервової тканини
після 14-ти разових ін‟єкцій гентаміцину, за даними об‟єктивного
обстеження

призводило

до

достовірного

(P<0,01)

підвищення

показників отоакустичної емісії на частоті продуктів спотворення і
було статистично недостовірним (р>0,05) у порівнянні з інтактними
тваринами.
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ.
Враховуючи, отримані дані, нейротрофічні чинники ембріональної
нервової тканини («Трофін»), у дозі 0,4 мг\кг, можуть застосовуватись як
монопрепарат, так і у комплексній терапії для попередження ототоксичної
сенсоневральної приглухуватості.
Найефективнішим способом введення препарату «Трофін», у дозі 0,4
мг/кг, за нашими даними є інтратимпанальне та інтраперитонеальне
введення.
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Руденька КЛ та ін. Вивчення дії глутаргіну та трофіну на стан
внутрішнього вуха експериментальних тварин. В: Матеріали щоріч.
весн. конф. Укр. наук. мед. тов-ва отоларинг. Запальні та алергічні
захворювання верхніх дихальних шляхів. Актуальні питання дитячої
отоларингології; 2009 Трав 25-26; Київ. Спец. вип. Журн. вушних,
носових і горлових хвороб. 2009;3-с:154.
230. Тімен ГЕ, Цимбалюк ВІ, Білоусова АО, Руденька КЛ, Вінничук ПВ.
Нейротрофічні фактори як протектори аміноглікозидних антибіотиків.
В: Матеріали щоріч. осін. конф. Укр. наук. мед. тов-ва отоларинг.
Сучасні

методи

діагностики

і

лікування

хронічних

запальних

захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха; 2015 Жовт 12-13;
Дніпропетровськ. Спец. вип. Журн. вушних, носових і горлових хвороб.
2015;5-с:165.
231. Цымбалюк ВИ, Тимен ГЭ, Белоусова АА, Винничук ПВ, Руденька ЕЛ.
Нейротрофические факторы и их влияние на течение экспериментальной
нейросенсорной тугоухости. Оториноларингология. Восточная Европа.
2016;6(1):77-86.
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Додаток А
Список публікацій здобувача
Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати
дисертації:
1.

Тімен ГЕ, Бєлоусова АО, Руденька КЛ, Вінничук ПВ, Чубко СП.

Терапевтична дія трофіну та глутаргіну при аміноглікозидному ототоксикозі
(морфологічне дослідження). Журн. вушних, носових і горлових хвороб.
2015;5:13-9.
2.

Цымбалюк ВИ, Тимен ГЭ, Белоусова АА, Винничук ПВ,

Руденька ЕЛ. Нейротрофические факторы и их влияние на течение
экспериментальной

нейросенсорной

тугоухости.

Оториноларингология.

Восточная Европа. 2016;6(1):77-86.
3.

Руденька

КЛ.

Вивчення

дії

трофіну

при

гострому

аміноглікозидному ототоксикозі (морфологічне дослідження). Укр. журнал з
проблем медицин праці. 2016;3(48):64-70.
4.

Тімен ГЕ, Голод ОМ, Руденька КЛ. Вплив трофіну на рецепторні

структури внутрішнього вуха морських свинок. Східно-Европ. неврологічн.
журнал. 2016;4(10):30-6.
5.

Тімен ГЕ, Руденька КЛ, Найда СА, Паренюк ДВ. Отоакустична

емісія як діагностичний метод при експериментальній сенсоневральній
приглухуватості. Журн. вушних, носових та горлових хвороб. 2017;5:13-9.
6.

Паренюк ДВ, Руденька КЛ, Дідковський ВС, Найда СА, Тімен

ГЕ. Дослідження можливості застосування отоакустичної емісії для
реєстрації медикаментозного впливу на слуховий канал морських свинок.
Акустичні прилади та системи. 2018;23(4):74-81.
Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:
1.

Тімен ГЕ, Цимбалюк ВІ, Білоусова АО, Вінничук ПВ, Миронюк

БМ, Руденька КЛ та ін. Вивчення дії глутаргіну та трофіну на стан
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внутрішнього вуха експериментальних тварин. В: Матеріали щоріч. весн.
конф. Укр. наук. мед. тов-ва отоларинг. Запальні та алергічні захворювання
верхніх дихальних шляхів. Актуальні питання дитячої отоларингології; 2009
Трав 25-26; Київ. Спец. вип. Журн. вушних, носових і горлових хвороб.
2009;3-с:154.
2.
Чубко

Тімен ГЕ, Цимбалюк ВІ, Білоусова АО, Вінничук ПВ, Кудь ЛА,
СП,

Руденька

КЛ.

Глутаргін

та

трофін

як

протектори

аміноглікозидних антибіотиків. В: Заболотний ДІ, редактор. Матеріали ХІ
з‟їзду оториноларингологів України; 2010 Трав 17-19; Судак. Судак: АМНУ,
МОЗ Укр., Укр.наук.мед.тов-во ото-ів, ДУ «Ін-т отор-її ім. проф.О.С.
Коломійченка НАМНУ», МОЗ АР Крим. 2010;318.
3.

Руденька КЛ, Чубко СП. Протекторна дія глутаргіну та трофіну

при гострому аміноглікозидному ототоксикозі. В: Матеріали наук-практ.
конф. присвяченої Дню науки в Україні, 205-річчю Харків. нац. мед. ун-ту.
Вклад молодих спеціалістів в розвиток науки і техніки; 2010 Трав 20; Харків.
Харків: ДУ «Інститут терапії ім. ЛТ Малої НАМН України». 2010;117-18.
4.

Тімен ГЕ, Бєлоусова АО, Руденька КЛ, Вінн{ичук ПВ, Чубко СП.

Можливості

трофіну

та

глутаргіну

в

запобіганні

ототоксичної

дії

гентаміцину. В: Заболотний ДІ, редактор. XII з‟їзд оториноларингологів
Укр.; 2015 трав 18-20; Львів. Львів:МОЗ Укр., НАМНУ, ДУ «Ін-т отор-її ім.
проф. О.С. Коломійченка НАМНУ», Укр. наук. мед. тов-во ото-ів, Департ.
охор. здоров‟я ЛОДА, Львів. Нац. мед. ун-т ім. Д.Галицького, Львів.обл.товво отол-ів. 2015;242-3.
5.

Тимен ГЭ, Белоусова АА, Руденька ЕЛ, Винничук ПВ, Чубко СП.

Влияние нейротрофических факторов на внутреннее ухо морских свинок. В:
Материалы VIII Съезда оториноларингологов Республики Беларусь; 2016
Окт 6-7; Гомель. Оториноларингология. Восточная Европа. 2016;6(3):484-85.
6.

Тімен ГЕ, Голод ОМ, Руденька КЛ, Вінничук ПВ. Отоакустична

емісія як метод діагностики протекторної дії трофіну при експериментальній
сенсоневральній приглухуватості. В: Матеріали ІІІ наук.-практ. конф. АДОУ.
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Актуальні питання дитячої оториноларингології; 2016 Жовт 6-7; Київ. Київ:
Наук. вид. нац. мед. академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.
2016;74-5.
7.

Тімен ГЕ, Цимбалюк ВІ, Білоусова АО, Руденька КЛ, Вінничук

ПВ. Нейротрофічні фактори як протектори аміноглікозидних антибіотиків. В:
Матеріали щоріч. осін. конф. Укр. наук. мед. тов-ва отоларинг. Сучасні
методи діагностики і лікування хронічних запальних захворювань верхніх
дихальних шляхів та вуха; 2015 Жовт 12-13; Дніпропетровськ. Спец. вип.
Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2015;5-с:165.
8.

Тимен ГЭ, Цымбалюк ВИ, Белоусова АА, Руденька ЕЛ,

Винничук ПВ. Нейротрофические факторы и их влияние на течение
экпериментального аминогликозидного ототоксикоза. В: Матеріали щоріч.
весн. конф. Укр. наук. мед. тов-ва отоларинг. Новітні технології в діагностиці
та лікуванні запальних та алергічних захворювань ЛОР-органів; 2016 Трав
16-17; Одеса. Спец. вип. Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2016;3с:134 -6.
9.

Руденька КЛ, Тімен ГЕ, Голод ОМ, Вінничук ПВ. Трофін як

протектор аміноглікозидних антибіотиків. В: Матеріали щоріч. осін. конф.
Укр. наук. мед. тов-ва отоларинг. Сучасні методи консервативного та
хірургічного лікування в оториноларингології; 2016 Жовт 3-4; Київ. Спец.
вип. Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2016;5-с:131-2.
10.

Руденька

КЛ.

Попередження

та

лікування

ушкоджень

морфофункціонального стану завитки при експериментально викликаному
ототоксикозі. В: Матеріали щоріч. весн. конф. Укр. наук. мед. тов-ва
отоларинг. Фармакотерапія та хірургічні методи лікування захворювання
ЛОР-органів у дорослих та дітей; 2017 Трав 15-16; Запоріжжя. Спец. вип.
Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2017;3-с:128-9.
11.

Тімен ГЕ, Руденька КЛ, Вінничук ПВ, Найда СА, Паренюк ДВ.

Використання отоакустичної емісії для оцінки діагностики терапевтичної дії
трофіну при

експериментальній сенсоневральній приглухуватості. В:
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Матеріали щоріч. осін. конф. Укр. наук. мед. тов-ва отоларинг. Досягнення
сучасної оториноларингології; 2017 Жов 2-3; Київ. Спец. вип. Журн. вушних,
носових і горлових хвороб. 2017;5-с:100-1.
12.

Паренюк ДВ, Руденька КЛ. Дослідження отоакустичної емісії на

частоті продукту спотворення біологічних об‟єктів. В:

Матеріали X

Міжнародної наук.-техн. конф. молодих вчених «Електроніка-2017»; 2017
Трав 25-27 Київ. 2017;15-8.
13.

Руденька КЛ. Глутаргін та трофін як протектори ототоксичної дії

гентаміцину. В: Матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених, присвяченої
25-річчю НАМН України; 2018 Бер 23; Київ. Спец. вип. Журн. НАМН
України. 2018;148.
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Додаток Б
Апробація результатів дисертації
Основні ідеї та результати роботи доповідались та обговорювались на
традиційних наукових конференціях та З‟їздах Українського наукового
медичного товариства лікарів-оториноларингологів:
- щорічна традиційна весняна конференція Українського медичного
товариства лікарів-отоларингологів «Запальні та алергічні захворювання
верхніх дихальних шляхів. Актуальні питання дитячої отоларингології», 2526 травня 2009 р. (м. Київ);
-

ХІ

з‟їзді

оториноларингологів

України,

17-19

травня

2010 р.,(м. Судак, АР Крим);
- науково-практична конференція присвячена Дню науки в Україні,
205-річчю Харківського національного медичного університету «Вклад
молодих спеціалістів в розвиток науки і техніки», 20 травня 2010 р.
(м. Харків);
- щорічна традиційна осіння конференція Українського медичного
товариства лікарів-отоларингологів «Нові технології в оториноларингології»,
23-25 вересня 2012 р. (м. Тернопіль);
- «Конференція молодих вчених, присвячена 20-річчю Національної
академії медичних наук України», 5 березня 2013 р. (м. Київ);
- щорічна традиційна весняна конференція Українського медичного
товариства

лікарів-отоларингологів

«Сучасні

методи

діагностики

та

лікування хронічних захворювань ЛОР-органів у дорослих та дітей» 20-21
травня 2013 р. (м. Севастополь, АР Крим);
- ХІІ з‟їзді оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р.
(м. Львів);
- щорічна традиційна осіння конференція Українського медичного
товариства

лікарів-отоларингологів

«Сучасні

методи

діагностики

та
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лікування хронічних запальних захворювань верхніх дихальних шляхів та
вуха» 12-13 жовтня 2015 р. (м. Київ);
- щорічна традиційна весняна конференція Українського медичного
товариства лікарів-отоларингологів «Новітні технології в діагностиці та
лікуванні запальних та алергічних захворювань ЛОР-органів» 16-17 травня
2016 р. (м. Одеса);
- щорічна традиційна осіння конференція Українського медичного
товариства лікарів-отоларингологів «Сучасні методи консервативного та
хірургічного лікування в оториноларингології» 3-4 жовтня 2016 р. (м. Київ);
- щорічна традиційна весняна конференція Українського медичного
товариства лікарів-отоларингологів «Фармакотерапія та хірургічні методи
лікування захворювання ЛОР-органів у дорослих та дітей» 15-16 травня
2017 р. (м. Запоріжжя);
- X Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених
«Електроніка-2017» 25-27 травня 2017 (м. Київ);
- щорічна традиційна осіння конференція Українського медичного
товариства

лікарів-отоларингологів

«Досягнення

сучасної

оториноларингології» 2-3 жовтня 2017 р. (м. Київ);
- «Конференція молодих вчених, присвячена 25-річчю Національної
академії медичних наук України», 23 березня 2018 р. (м. Київ).
Результати проведених досліджень обговорювались на засіданнях
Вченої ради ДУ «Інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка
НАМН України».
Результати роботи доповідалися на конкурсі молодих вчених на
Щорічній традиційній весняній конференції Українського наукового
медичного товариства лікарів-оториноларингологів «Фармакотерапія та
хірургічні методи лікування захворювань лор-органів у дорослих та
дітей»,15-16 травня 2017 р. м. Запоріжжя, де робота посіла друге місце.
Робота була представлена на Всеукраїнському конкурсі молодих
науковців у сфері медицини «Нагорода Sanofi молодим науковцям за
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дослідження в медицині»; 15 травня 2018 р. м. Київ, де отримала перше
місце.

