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АНОТАЦІЯ
Васильєв О. В. Оптимізація лікувальної тактики при сенсоневральній
приглухуватості

судинного

ґенезу

шляхом

вивчення

її

розвитку

в

експерименті. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за
спеціальністю 14.01.19 – оториноларингологія (222 – Медицина) виконана в
Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця, – ДУ
«Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України», Київ,
2018.
Дисертаційна робота присвячена розробці експериментальної моделі
сенсоневральної приглухуватості судинного ґенезу та вивченню дії деяких
лікувальних

засобів

на

структури

слухового

аналізатора

дослідних

тварин. Розроблена, в ході виконання роботи, експериментальна модель
гострої

сенсоневральної

приглухуватості

може

бути

використана

для

визначення клінічної ефективності медикаментозних препаратів різного
механізму дії з метою оптимізації схем лікування слухових розладів
судинного ґенезу.
Мета дисертаційної роботи.
Підвищення ефективності лікування перцептивних порушень слуху
шляхом

вдосконалення

експериментальної

моделі

сенсоневральної

приглухуватості судинного ґенезу, морфологічної та функціональної оцінки її
придатності.
Для проведення дослідження нами було задіяно 93 лабораторні тварини,
з них: 20 статевозрілих білих мишей (4–5 місяців) вагою 30–40 г та
73 статевозрілих (6–7 місяців) Монгольських піщанок (Meriones unguiculatus)
вагою 80–90 г. Моделювання сенсоневральної приглухуватості судинного
ґенезу починали відпрацьовувати на лабораторних мишах, та оскільки
виявилося, що створена експериментальна модель не відповідала повною
мірою поставленій меті нашої роботи, а саме вивченню судинних порушень
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периферичного

відділу

слухового

аналізатора,

подальше

дослідження

проводилося на піщанках. Згідно даних літератури особливість цього виду
тварин полягає в тому, що у них недорозвинуте Вілізієве коло, внаслідок чого
структури

внутрішнього

вуха

кровопостачаються

безпосередньо

вертебральною артерією. Саме тому її лігування призводить до ішемізації
структур внутрішнього вуха з подальшим розвитком гострої сенсоневральної
приглухуватості судинного ґенезу. Експериментальне дослідження складалося
з двох етапів. На першому – ми модифікували та відтворили експериментальну
модель гострої сенсоневральної приглухуватості судинного ґенезу, що
підтвердили за допомогою об’єктивної аудіометрії та патоморфологічних
досліджень. Під час другого етапу дисертаційної роботи ми вивчили та
дослідили вплив існуючого медикаментозного лікування на структури
слухового аналізатора при змодельованій сенсоневральній приглухуватості
судинного ґенезу. Для дослідження слухової функції лабораторних тварин
нами були використані методи об’єктивної аудіометрії, а саме метод
отоакустичної емісії (оцінка стану периферичного відділу слухового аналізатора)
та

коротколатентних

центрального

відділу

слухових
слухового

викликаних

потенціалів

аналізатора).

Під

(оцінка

час

стану

проведення

патоморфологічного дослідження ми оцінювали зміни в судинній смужці,
спіральному органі та структурі спірального ганглію піщанок. Для проведення
морфометричного

аналізу

використовувались

комп’ютерні

програми

«PhotoM131», «LeicaQWin». Статистичну обробку результатів досліджень
проводили за допомогою статистичного пакету StatSoft (2010) STATISTICA 9.1
for Windows. StatSoft Inc., Tusla.
Наукова новизна отриманих результатів.
Модифіковано
сенсоневральної

методику

експериментального

приглухуватості

судинного

моделювання

ґенезу,

шляхом

гострої

лігування

вертебральних артерій у Монгольських піщанок (Meriones unguiculatus).
Доведено, що запропонована модель та застосовані методи обстеження
дозволяють оцінити зміни як у рецепторних, так і у центральних відділах
слухового аналізатора.
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Проведене об’єктивне дослідження функціонального стану периферичного
та центрального відділу слухового аналізатора піщанок, за допомогою методів
отоакустичної емісії на частоті продуктів спотворення та коротколатентних
слухових викликаних потенціалів, до та після порушення кровопостачання в
басейні вертебральних артерій, що дозволило оцінити зміни в структурах
органу слуху при гострій сенсоневральній приглухуватості судинного ґенезу.
Використано метод перфузійної фіксації на етапі виділення спірального
органу. Це дозволило зберегти та в подальшому вивчити прижиттєві зміни, які
виникли в структурах внутрішнього вуха через порушення кровопостачання та
ішемію, а не внаслідок незворотних процесів спровокованих постмортальною
гіпоксією. Результати, отримані в експерименті, дозволяють доповнити
відомості щодо патогенетичних ланок ураження внутрішнього вуха при
судинних розладах.
Створено умови для адекватного випробування та оптимізації лікувальної
тактики при сенсоневральній приглухуватості судинного ґенезу шляхом
вивчення механізмів впливу існуючих медикаментозних засобів на уражені
структури внутрішнього вуха в запропонованій експериментальній моделі.
Практичне значення отриманих результатів.
Модифіковано

експериментальну

модель

гострої

сенсоневральної

приглухуватості судинного ґенезу, доведена її зручність та ефективність.
Досліджена динаміка змін з боку периферичного та центрального відділів
слухового аналізатора у дослідних піщанок після дії судинного фактору за
допомогою

використання

комплексу

об’єктивних

електрофізіологічних

методик, а саме отоакустичної емісії на частоті продуктів спотворення та
коротколатентних слухових викликаних потенціалів.
Оптимізована та вдосконалена методика виділення спірального органу для
проведення подальших морфологічних досліджень, яка дозволила зберегти та в
подальшому

вивчити

прижиттєві

зміни,

які

відбулися

в

структурах

внутрішнього вуха внаслідок дії порушення кровопостачання в басейні
вертебральних артерій.
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Визначено вплив деяких лікувальних засобів на стан слухової функції і
структур

внутрішнього

вуха

дослідних

тварин,

що

дозволило

продемонструвати придатність запропонованої модифікації експериментальної
моделі для оцінки змін в структурах слухового аналізаторі при застосуванні
різних методів лікування.
Проведені нами електрофізіологічні та патоморфологічні дослідження
структур слухового аналізатора лабораторних тварин свідчать, що лікування
гострої сенсоневральної приглухуватості доцільно розпочинати протягом
перших 5 днів, доки зміни в тканинах внутрішнього вуха носять переважно
запальний характер, оскільки на 10-й день вони характеризуються чіткими
дистрофічними та склеротичними ознаками.
Ключові слова: СНП судинного ґенезу, експериментальна модель СНП,
лігування вертебральних артерій, експеримент на піщанках, об’єктивна
аудіометрія в експерименті.
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SUMMARY
Vasiliev O. V. Optimization of therapeutic tactics with sensory neural
impairment of vascular genesis by studying its development in the experiment. –
Qualifying scientific work as a manuscript.
Thesis for a candidate degree in medical sciences in specialty 14.01.19 –
Otorhinolaryngology (222 – Medicine). – Was performed at the Bogomolets
National Medical University. – SI «O. S. Kolomiychenko Institute of
Otolaryngology of National Academy of Medical Science of Ukraine», Kyiv, 2018.
The thesis is devoted to the development of an experimental model of
sensorineural hearing loss of the vascular genesis and the study of the some
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therapeutic agents effect on the structure of the auditory analyzer of the test
animals. The developed experimental model of acute sensorineural hearing loss, can
be used to determine the clinical efficiency of medicine with different medication
operation in oreder to optimize the treatment regimens of auditory disorders of
vascular genesis.
The thesis object is to increase the treatment effectiveness of perceptive
auditory abnormalities in the way of improving sensorineural hearing loss
experimental model of the vascular genesis, morphological and functional evaluation
of its suitability.
We used 93 test animals to conduct the study, including: 20 adult white mice
(4–5 months) of 30–40 g and 73 adult (6–7 months) Mongolian gerbils (Meriones
unguiculatus) of 80–90 g. Modeling sensorineural hearing loss of the vascular
genesis started working off on the test mice, but it was found out that the created
experimental model did not meet the early purpose of our work, namely the study of
vascular disorders of the auditory analyzer peripheral part. Further research was
carried out on gerbils. According to the literature, the peculiarity of this species of
animals is they have an underdeveloped circle of Willis. As a result, the vertebral
artery supplies directly the structure of the inner ear with the blood. That is why its
ligation leads to the ischemia of the inner ear structures with the further development
of acute sensorineural hearing loss of the vascular genesis. Test study consisted of
the two stages. At the first, we modified and reproduced the test model of acute
sensorineural hearing loss of the vascular genesis, which was confirmed with the
objective audiometry and pathomorphological studies. At the second stage of the
thesis, we studied and investigated the effect of existing medical treatment on the
structures of the auditory analyzer in the simulated sensorineural hearing loss of the
vascular genesis. To investigate the auditory function of test animals, we used
methods of objective audiometry, namely, the method of otoacoustic emission
(assessment of the peripheral part state of the auditory analyzer) and the auditory
brainstem response (assessment of the central part state of the auditory analyzer). In
the course of the pathomorphological study, we evaluated the changes in the vascular
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stripe, the spiral organ and the structure of the spiral ganglia of the gerbils.
The computer

programs

«PhotoM131»,

«LeicaQWin»

were

used

for

the

morphometric analysis. The statistical data processing of the research results was
carried out using the StatSoft (2010) STATISTICA 9.1 for Windows statistical
package. StatSoft Inc., Tusla.
Scientific novelty of the obtained results.
The method of experimental model of acute sensorineural hearing loss of the
vascular genesis in the way of ligation of vertebral arteries in the Mongolian gerbils
(Meriones unguiculatus) has been modified. It is proved that the proposed model and
applied methods of examination allow to evaluate changes in both receptor and
central parts of the auditory analyzer.
Then objective study of the peripheral and central parts functional state of the
gerbils acoustic analyzer was carried out using distortion product otoacoustic
emissions and the auditory brainstem response, before and after the blood supply
violation in the vertebral arteries system, that let it be possible to estimate changes in
the auditory organ structures in case of the acute sensorineural hearing loss of the
vascular genesis.
At the stage of separation of the spiral organ, we used the method of perfusion
fixation. That allowed to preserve and further study intravital changes that occurred
in the structures of the inner ear due to disturbances of blood supply and ischemia,
and not because of irreversible processes provoked by post-mortem hypoxia. The
results obtained in the experiment allow to add information about the pathogenetic
parts of the inner ear lesion when there are vascular disorders.
Conditions for adequate tests and optimization of therapeutic manners for
sensorineural hearing loss of the vascular genesis were created in the way of studying
how existing medicines impact on the affected structures of the inner ear in the
proposed experimental model.
Practical significance of the obtained results.
The test model of acute sensorineural hearing loss of the vascular genesis has
been modified, its convenience and efficiency have been proved.
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The dynamics of changes in the peripheral and central parts of the auditory
analyzer in the test gerbils after the influence of the vascular factor is investigated
with using a set of objective electrophysiological methods, namely, distortion
product otoacoustic emissions and auditory brainstem response.
Method of the allocation of the spiral organ for further morphological research
has been optimized and improved, which allowed to preserve and further study
intravital changes that occurred in the structures of the inner ear as a result of the
blood supply violation in the vertebral artery system.
The influence of some medicines on the auditory function state and the
structures of the inner ear of test animals was determined, which allowed to show the
suitability of the proposed experimental model modification to assess changes in the
structures of the auditory analyzer when different treatment methods were applied.
The done electrophysiological and pathomorphological studies of the auditory
analyzer structures of test animals show that it is advisable to start treatment of acute
sensorineural hearing loss within the first 5 days, until changes in the tissues of the
inner ear are mainly inflammatory, so as on the 10th day they are characterized by
distinct dystrophic and sclerotic features.
Key words: SNHL of the vascular genesis, experimental model of SNHL,
vertebral artery ligation, gerbils experiment, objective audiometry in the experiment.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ЗВОАЕ

– затримана викликана отоакустична емісія

КСВП

– коротколатентні слухові викликані потенціали

ОАЕ

– отоакустична емісія

ПСОАЕ – отоакустична емісія на частоті продуктів спотворення
СВП

– слухові викликані потенціали

СНП

– сенсоневральна приглухуватість
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ВСТУП
Актуальність теми.
Сенсоневральна приглухуватість (СНП) – це захворювання, яке вражає
слуховий аналізатор, має тенденцію до необоротних змін та може призводити
до повної втрати слуху [20, 42, 154]. Механізми виникнення гострої СНП
досить різноманітні. Серед них слід виділити найбільш поширені фактори, а
саме: порушення кровопостачання, вірусні інфекції, вплив деяких груп
препаратів та аутоімунні чинники [9, 27, 30, 51, 82].
За даними вітчизняних та іноземних авторів судинний ґенез є однією з
найбільш розповсюджених причин розвитку СНП в Україні та світі [70, 100].
Слід зауважити, що СНП судинного ґенезу найчастіше уражає осіб
працездатного віку [103, 124]. Саме тому невпинно посилюється інтерес до
розробки нових методів лікування гострої сенсоневральної приглухуватості
судинного ґенезу.
Проблемам діагностики і лікування СНП присвячено багато наукових
праць, але незважаючи на велику кількість досліджень, ця проблема
залишається актуальною для сучасної оториноларингології [29, 51, 82, 108,
112].

Це

обумовлено

поліетіологічністю,

складним

патогенезом

та

недостатньою ефективністю лікування сенсоневральних розладів.
Експериментальні дослідження означеної патології є досить складними. Їх
результати важко прямо екстраполювати в клінічну практику. Однак,
інформація отримана в ході проведення експерименту вкрай важлива для
подальшого пошуку нових підходів до лікування сенсоневральних порушень
слуху.
Отже, створення моделі СНП судинного ґенезу в експерименті та
дослідження впливу певних підходів до лікування на стан внутрішнього вуха у
лабораторних тварин є актуальним.
Актуальність теми дисертаційної роботи, що розглядається, зумовлена
необхідністю відтворити СНП судинного ґенезу в експерименті та дослідити

16
вплив існуючого лікування на стан внутрішнього вуха та слухову функцію у
дослідних тварин.
Зв’язок з науковими програмами, темами.
Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи
кафедри оториноларингології НМУ імені О. О. Богомольця «Розробка нових
методів діагностики, лікування та профілактика захворювань вуха та верхніх
дихальних шляхів» (№ державної реєстрації 0113U007334).
Мета дисертаційної роботи.
Підвищення ефективності лікування перцептивних порушень слуху
шляхом

вдосконалення

експериментальної

моделі

сенсоневральної

приглухуватості судинного ґенезу, морфологічної та функціональної оцінки її
придатності.
Для досягнення поставленої мети були визначені наступні задачі:
1.

Модифікувати

експериментальну

модель

гострої

сенсоневральної

приглухуватості судинного ґенезу на лабораторних тваринах.
2.

Вивчити характер функціональних порушень периферичного відділу
слухового

аналізатора

у

дослідних

тварин

зі

змодельованою

сенсоневральною приглухуватістю за допомогою отоакустичної емісії на
частоті продуктів спотворення.
3.

Вивчити характер функціональних порушень центрального відділу
слухового аналізатора у лабораторних піщанок зі змодельованою
сенсоневральною приглухуватістю

за

допомогою

коротколатентних

слухових викликаних потенціалів.
4.

Вивчити морфологічні зміни структур внутрішнього вуха Монгольських
піщанок зі змодельованою сенсоневральною приглухуватістю судинного
ґенезу.

5.

Вивчити вплив препарату з групи глюкокортикостероїдів та групи
антиоксидантів

на

перебіг

експериментальної

сенсоневральної

приглухуватості судинного ґенезу у дослідних тварин з метою визначення
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можливості використання розробленої моделі для оцінки ефективності
медикаментозних засобів різного механізму дії.
Об’єкт дослідження: слухова функція та стан структур внутрішнього вуха
у лабораторних тварин з індукованою сенсоневральною приглухуватістю.
Предмет
дослідження

дослідження:
слухової

електрофізіологічні

системи

дослідних

та

тварин

патоморфологічні
зі

змодельованою

сенсоневральною приглухуватістю.
Методи

дослідження:

електрофізіологічні,

патоморфологічні,

статистичні.
Наукова новизна отриманих результатів.
Модифіковано
сенсоневральної

методику

експериментального

приглухуватості

судинного

моделювання

ґенезу,

шляхом

гострої
лігування

вертебральних артерій у Монгольських піщанок (Meriones unguiculatus).
Доведено, що запропонована модель та застосовані методи обстеження
дозволяють оцінити зміни як у рецепторних, так і у центральних відділах
слухового аналізатора.
Проведене об’єктивне дослідження функціонального стану периферичного
та центрального відділу слухового аналізатора піщанок, за допомогою методів
отоакустичної

емісії

на

частоті

продуктів

спотворення

(ПСОАЕ)

та

коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП), до та після
порушення кровопостачання в басейні вертебральних артерій, що дозволило
оцінити зміни в структурах органу слуху при гострій СНП судинного ґенезу.
Використано метод перфузійної фіксації на етапі виділення спірального
органу. Це дозволило зберегти та в подальшому вивчити прижиттєві зміни, які
виникли в структурах внутрішнього вуха через порушення кровопостачання та
ішемію, а не внаслідок незворотних процесів спровокованих постмортальною
гіпоксією. Результати, отримані в експерименті, дозволяють доповнити
відомості щодо патогенетичних ланок ураження внутрішнього вуха при
судинних розладах.
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Створено умови для адекватного випробування та оптимізації лікувальної
тактики при СНП судинного ґенезу шляхом вивчення механізмів впливу
існуючих медикаментозних засобів на уражені структури внутрішнього вуха в
запропонованій експериментальній моделі.
Практичне значення отриманих результатів.
Модифіковано експериментальну модель гострої СНП судинного ґенезу,
доведена її зручність та ефективність.
Досліджена динаміка змін з боку периферичного та центрального відділів
слухового аналізатора у дослідних піщанок після дії судинного фактору за
допомогою

використання

комплексу

об’єктивних

електрофізіологічних

методик, а саме ПСОАЕ та КСВП.
Оптимізована та вдосконалена методика виділення спірального органу для
проведення подальших морфологічних досліджень, яка дозволила зберегти та в
подальшому

вивчити

прижиттєві

зміни,

які

відбулися

в

структурах

внутрішнього вуха внаслідок дії порушення кровопостачання в басейні
вертебральних артерій.
Визначено вплив деяких медикаментозних засобів на стан слухової
функції і структур внутрішнього вуха дослідних тварин, що дозволило
продемонструвати придатність запропонованої модифікації експериментальної
моделі для оцінки змін в структурах слухового аналізаторі при застосуванні
різних методів лікування.
Проведені нами електрофізіологічні та патоморфологічні дослідження
структур слухового аналізатора лабораторних тварин свідчать, що лікування
гострої СНП доцільно розпочинати протягом перших 5 днів, доки зміни в
тканинах внутрішнього вуха носять переважно запальний характер, оскільки на
10-й день вони характеризуються чіткими дистрофічними та склеротичними
ознаками.
Особистий внесок здобувача.
Дисертантові належить методологічна розробка дослідження. Ним
особисто здійснено експериментальна частина дисертаційної роботи та аналіз
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первинних медико-статистичних досліджень. Експериментальна частина
проводилася на базі Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця, всі аудіологічні
дослідження та патоморфологія здійснені на базі кафедри оториноларингології
НМУ імені О. О. Богомольця спільно із співробітниками вище вказаних
установ.
Дисертант самостійно проаналізував і систематизував результати всіх
етапів роботи та здійснив статистичну обробку даних, сформулював висновки і
рекомендації, висвітлив фактичний матеріал згідно вимог до кандидатських
дисертацій.
Результати впровадження в практику.
Проведені патоморфологічні дослідження змін внутрішнього вуха при
експериментально створених порушеннях гемодинаміки у судинах вертебробазилярного

басейна

сенсоневральних

доповнюють

розладів

слуху.

знання

щодо

Модифікація

ланок

моделі

патогенезу

гострої

СНП

судинного ґенезу, дає можливість проводити апробацію різних схем та методик
корекції перцептивних розладів слуху з метою оптимізації лікування
цієї патології.
Апробація результатів дисертації.
Основні положення дисертації викладені і обговорювались на третьому
Європейському конгресі отоларингологів (Прага, Чехія, 2015), третьому
Польсько-Литовському конгресі отоларингологів (Августов, Польща, 2015),
щорічній

традиційній

конференції

Українського

товариства

оториноларингологів (Запоріжжя, Україна, 2017).
Публікації.
Основні наукові положення, висновки та практичні рекомендації у повній
мірі відображені у 8 роботах, з них 1 стаття у іноземному виданні, та 5 статей в
рекомендованих ДАК МОН України наукових фахових виданнях (4 – у
виданнях, що входять до міжнародних науковометричних баз), 2 тез, доповідей
на наукових конгресах.
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Обсяг та структура дисертації.
Дисертацію

викладено

державною

мовою

на

143

сторінках

машинописного тексту. Робота складається з титульного аркуша, анотації,
змісту, переліку умовних позначень, основної частини, висновків та списку
використаної літератури, який налічує 161 джерел, з них 82 кирилицею та
79 латиницею. Роботу ілюстровано 25 таблицями та 53 рисунками.
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РОЗДІЛ 1
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1 Епідеміологія СНП
Захворюваність на гостру сенсоневральну приглухуватість (СНП) за
даними ВООЗ складає 5–20 випадків на 100 000 населення у світі [2, 19, 64,
136]. За підрахунками щорічна захворюваність на гостру СНП значно зросла за
останні 10 років [12, 17, 130, 136, 154]. Частота захворюваності збільшується з
віком, починаючи з 11 випадків на 100 000 для пацієнтів молодше 18 років і до
77 випадків на 100 000 для пацієнтів старше 65 років [65, 86, 97, 154]. Загалом,
виникнення даної патології серед чоловіків та жінок зустрічається однаково
часто, у співвідношенні чоловіків і жінок 1,07 : 1. У людей старше 65 років це
співвідношення дещо змінюється до 1,30 : 1, що говорить про те, що з віком у
чоловіків дана патологія зустрічається набагато частіше [73, 74, 109, 154].
Більшість авторів вважає, що дійсна частота гострої СНП може бути значно
більшою, оскільки дане захворювання має властивість швидко відновлюватися
і пацієнти не звертаються за допомогою до лікаря [68, 109, 136].
Також, за статистичними підрахунками тільки у 2 % пацієнтів виникає
двобічна втрата слуху [60, 65, 100]. В інших випадках воно є однобічна [44, 64,
100]. Окрім погіршення слуху хворі відзначають шум у вусі (від 41 % до 90 %
випадків) та запаморочення (29 – 56 %). Перші прояви СНП пацієнти
найчастіше відзначають одразу після сну [21, 28, 96].
Гостру СНП з невизначеним генезом називають ідіопатичною. Вона
виявляється у 7 – 45 % пацієнтів з діагностованою гострою втратою слуху [44,
64, 118]. Наразі є декілька етіологічних чинників у виникненні гострої СНП,
включаючи

інфекційний,

аутоімунний,

травматичний,

судинний,

неопластичний, метаболічний. Матаналіз з 23 досліджень дозволив зробити
висновок, що гостра СНП найбільш часто пов’язана з виникненням
інфекційних захворювань, отологічними чинниками, травмою, судинними
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причинами, токсичними та іншими [19, 33, 97, 98, 110, 135]. До інших чинників
віднесли метаболічні та автоімунні причини [133].
У переважній більшості випадків втрата слуху пов’язана з пошкодженням
внутрішніх структур вуха, а саме волоскових клітин, що часто буває
незворотнім процесом [2, 19, 27, 107, 153]. Саме рання діагностика та
виявлення причини виникнення СНП є запорукою правильного та вчасного
лікування, а з цим і повного відновлення слуху пацієнта.
1.2 Етіологія та патогенез розвитку СНП
Патофізіологія виникнення гострої СНП залишається до кінця невивченою
та як причини її виникнення достовірно невідомі. Наразі вчені висувають
декілька гіпотез щодо патогенетичних шляхів розвитку цього захворювання.
Розуміння патофізіології процесів пошкодження структур внутрішнього вуха
дозволить з більшою точністю оптимізувати лікувальну тактику та досягти
швидкого відновлення слуху [57, 59, 73, 80].
На сьогодні найчастіше виділяють 4 основних патофізіологічних шляхів
виникнення гострої СНП [98]:
1. Лабіринтна вірусна інфекція.
2. Недостатність лабіринтної артерії.
3. Пошкодження інтракохлеарної мембрани.
4. Автоімунне пошкодження структур внутрішнього вуха.
Далі ми розглянемо детальніше кожен з цих шляхів, який призводить до
погіршення слуху.
Лабіринтна вірусна інфекція. Дані різних авторів показують, що зв’язок
між вірусною інфекцією та виникненням гострої СНП є досить сильним. Багато
вірусів можуть бути причиною вродженої або набутої втрати слуху. Так, 17 –
33 % пацієнтів у яких раптово знизився слух відмічають недавно перенесене
саме вірусне захворювання [107, 110, 135].
Залежно від того, який вірус спричиняє зниження слуху, механізми
пошкодження структур внутрішнього вуха можуть відрізнятися, починаючи з
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прямого пошкодження волоскових клітин, закінчуючи активацією каскаду
імунної відповіді, що пошкоджують внутрішнє вухо [26, 49, 128, 160]. Після
інфікування певними вірусами стан слуху може покращитися або відновитися
повністю, в залежності від своєчасності підібраної та розпочатої антивірусної
терапії [68, 95, 121].
Нами були знайдені роботи, в яких порівнювалися групи пацієнтів з
гострою СНП та здорові пацієнти (контроль). У крові пацієнтів з СНП було
виявлено значне підвищення сероконверсії для сімейства герпевірусних
інфекції [136]. Дана знахідка не є відкриттям, адже частіше саме латентні
інфекції можуть спричиняти пошкодження на фоні «повного здоров’я».
Також, в іншому дослідженні автори показали гістологічні зміни в
структурах внутрішнього вуха у пацієнтів, які перенесли місяць тому гостру
СНП і померли з іншої причини. Гістологічна картина відповідала ознакам
руйнації під дією вірусних агентів, а саме: втрата волоскових та підтримуючих
клітин, атрофія м’язової мембрани, атрофія нейронів.
Ця ж картина спостерігалася у пацієнтів, які втратили слух від
перенесеного паротиту, кору та краснухи [110]. В основі вірусної теорії лежить
пошкодження спірального органу через його пряму руйнівну дію на клітини
або активацію запальних факторів, які зосереджуються в осередку запалення
для знищення з вірусу і разом з тим пошкоджують навколишні структури [110,
128, 148].
Лише декілька вірусів проявляють агресивність по відношенню саме до
внутрішнього вуха. Краснуха, кір, паротит та герпес вірус 1 типу є найбільш
частими причинами виникнення гострої СНП [26, 27, 110, 135, 154].
Перенесені деякі з цих інфекцій при внутрішньоутробному розвитку
призводять до вродженої глухоти у новонароджених [98, 148]. На нашу думку
вірусна інфекція може бути причиною розвитку патології, що ми вивчаємо, але
вона далеко не завжди спостерігалася нами у клінічній практиці.
Недостатність

лабіринтної

артерії.

Кохлеарні

структури

кровопостачаються лабіринтною артерією, що в більшості випадків не має
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колатералей. Саме через цю особливість внутрішнє вухо є дуже чутливим до
ішемії. Багато авторів раптовість виникнення СНП пов’язують саме зі
зменшенням кровотоку у цій судині, причиною чого можуть бути тромбоз,
емболія, вазоспазм тощо [17, 40, 67, 145]. Ішемія та некроз в тканинах,
внаслідок порушення кровотоку може виникати 3 шляхами:
I. Повна і постійна оклюзія судини.
II. Повна і тимчасова оклюзія судини.
III. Неповна оклюзія судини.
Виходячи з вище вказаного ми можемо зробити висновок, що гостра СНП
судинного ґенезу може розвиватися одним із вище вказаних шляхів [103, 105,
149].
Повна і постійна оклюзія судин крові спричинює аноксію, а отже, в
структурах вуха вона швидко спричинить некроз, фіброз та в подальшому
окостеніння внутрішнього вуха. Це відповідає симптоматично швидкій втраті
слуху, але повне відновлення тональних порогових значень, яке є однією з
ключових характеристик гострої СНП, було би неможливим [17, 19, 97, 125].
Більше того, рідко трапляються дослідження даної СНП, в яких описувалися
картина фіброзу та окостеніння. Таким чином, це не дуже ймовірна шлях
розвитку гострої втрати слуху.
Спіральний орган дуже чутливий до гіпоксії. У випадку тотальної, але
тимчасової оклюзії протягом навіть 30 хвилин на гістологічній картині
виявляється повна деструкція волоскових клітин та ганглію [92, 93, 136].
Навіть при відновленні кровотоку зміни є незворотними.
Вченими було встановлено, що після години повної оклюзії з
відновленням кровотоку зміни є незворотними, а після шести місяців такої
повної

тимчасової

закупорки

судини

відбувається

заміна

структур

внутрішнього вуха фіброзною тканиною [113, 141, 160]. Зважаючи на це,
гостра СНП з відновленням слуху не може йти цим шляхом.
Неповна оклюзія за думкою авторів виникає внаслідок підвищеної
в’язкості крові, що призводить до зниження оксигенації, яка потрібна для
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підтримки трофіки спірального органу, а це в свою чергу знижує його
функціонування. Даний шлях є найбільш типовим для гострої СНП
симптоматично, а й відповідає аудіологічній та гістологічній картині «повного
відновлення функцій» [156].
В одному з досліджень порівнювали ризики виникнення коронарних
патологій з розвитком гострої СНП. Було встановлено, що гіперхолестеринемія
та гіпоальфаліпопротеїнемія (низький рівень холестерину ЛПВП) не були
пов’язані з розвитком виникнення гострої втрати слуху, тоді як поліморфізм
гену GPIa C807T, який часто пов’язують з ризиком розвитку інфаркту
міокарда, підвищений рівень фібриногену та куріння були напряму пов’язані з
підвищеним ризиком виникнення гострої СНП [157].
Проте інша група дослідників встановила, що гіперхолестеринемія також
асоціюється з підвищеним ризиком розвитку гострої СНП. Вони порівняли дані
майже

74 000

пацієнтів

та

поділили

їх

на

групи

пацієнтів

з

гіперхолестеринемією та контрольні. Ними було виявлено, що частота
виникнення гострої СНП у групі з гіперхолестеринемією у 1,62 рази вища
[109].
Це дає нам підстави припускати, що ризик виникнення гострої СНП
зростає з віком так само, як і розвиток серцевих захворювань, саме через їх
судинний ґенез [2, 20, 33].
Пошкодження інтракохлеарної мембрани. Відомо, що тонкі мембранні
структури відокремлюють внутрішнє вухо від середнього, а в середині
відокремлюють перилімфатичні та ендолімфатичні простори. Саме розрив
одного або двох компонентів цих мембранних структур може спричинити
сенсорну втрату слуху вважають деякі автори [148]. У разі відсутності опору
потоку перилімфи, який створювала мембрана, вона може потрапити у середнє
вухо через кругле або овальне вікно, а цього достатньо для формування
ендолімфатних гідропсів та руйнування внутрішньокохлеарних мембран.
Розрив цих внутрішніх мембран призводить до змішування перилімфи та
ендолімфи, змінюючи таким чином ендокохлеарний потенціал, що веде до
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втрати

слуху.

Теорія

розриву

внутрішніх

мембран

була

підтримана

дослідниками Сіммонс і Гудхілл, а гістологічні докази були задокументовані
Гуссеном [113].
Автоімунне пошкодження структур внутрішнього вуха. Імунна теорія
виникнення СНП набула популярності у 1979 році. Згідно з цією теорією
пошкодження внутрішніх структур вуха виникає саме через руйнування їх
циркулюючими антитілами, які атакують власні клітини. Частіше за все
автоімунне захворювання є системною патологією і руйнування клітин
спірального органа йде паралельно з руйнуванням інших структур. Таким
чином виникають синдроми Когана, Бехчета тощо. Та незважаючи на це,
ізольований автоімунний процес, який відбувається у внутрішньому вусі,
також трапляється.
Особливістю автоімунних процесів є саме раптовість виникнення та
прогресування втрати слуху за сенсоневральним типом. Часто у пацієнтів з
системними автоімунними захворюваннями перші симптоми проявляли себе
саме з боку погіршення слуху. У декількох знайдених нами дослідженнях
показано підвищення рівня циркулюючих антитіл в ендолімфатичних рідинах
внутрішнього вуха у пацієнтів з синдромом Когана [133].
Автоімунні причини розвитку СНП доволі цікаві для дослідження. Все ж
ізольований процес у внутрішньому вусі зустрічається дуже рідко, частіше за
все це системна проблема, яка потребує вирішення на молекулярногенетичному рівні.
Інші причини виникнення гострої СНП.
Фармакологічна токсичність. Кількість груп препаратів, які можуть
токсично впливати на внутрішнє вухо доволі багато. З усіх груп ототоксичних
препаратів слід виділити ті, які використовуються частіше – це група
нестероїдних протизапальних препаратів, які використовують при хіміотерапії,
та антибіотики з групи аміноглікозидів, токсичний вплив яких був доведений
доволі давно [4, 25, 27, 31, 32].
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Наразі

дані

препарати

в

повсякденних

призначеннях

лікарів

використовуються з обмеженням, а розвиток гострої СНП частіше реєструється
у пацієнтів, які лікувалися від туберкульозу, чи отримували хіміотерапію, так
як вищевказані препарати входять до саме цих протоколів лікування [43, 50,
160].
Залізодефіцитна анемія. Цікавим для нас стала ще одна робота, в якій
автори пов’язують наявність залізодефіцитної анемії з ризиком розвитку
гострої СНП. В дослідженні брали участь 4000 пацієнтів з гострою СНП і
близько 12 000 людей з групи контролю. У 4,3 % хворих на СНП виявили
залізодефіцитну анемію, у порівнянні з контролем, де лише у 3,0 % була дана
патологія. Це дало можливість авторам припустити зв’язок між цими
хворобами, а також, встановити, що ризик виникнення СНП підвищується у
людей молодших 44 років [103]. На нашу думку ця теорія схожа з судинною,
адже при залізодефіцитній анемії зменшується транспорт кисню, а це
відображається на тканинах та органах, які є чутливими до гіпоксії. Таким
органом є внутрішнє вухо. Гіпоксія у свою чергу спонукає каскад реакцій, які
призводять до ішемії в спіральному органі та погіршенні слуху.
Схильність генів. Деякі дослідження встановили наявність поліморфізму
деяких генів у пацієнтів з гострою СНП. У хворих був виявлений поліморфізм
генів SLC26A4 та SLC40A1, що ініціюють синтез білка Kcnj10, який бере
участь

у

активації

вивільнення

вільних

радикалів.

Саме

активація

оксидативного стресу у розвитку гострої втрати слуху пояснює позитивний
ефект дії препаратів з групи антиоксидантів [121].
Молекулярні механізми пошкодження. На думку багатьох авторів в основі
кожного з вище вказаних шляхів чи то ішемія, чи травма, чи запалення лежить
молекулярний механізм активації клітинного стресу, який у внутрішньому вусі
запускає нуклеарний фактор kappa B (NFkB). NFkB є транскрипційним
фактором, який відіграє ключову роль в нормальній фізіології клітини шляхом
відповіді на інфекційні ураження та будь-які механізми травми. Цей фактор
зв’язується з ДНК та ініціює клітинну відповідь на стрес. Він може сприяти
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активації апоптозу або навпаки захищати від нього [26, 141]. Дія NFkB
залежить від тригерних факторів, які його запускають. Патологічна активація
NFkB може призвести до утворення запальних цитокінів та інших білків,
пов’язаних із стресом, які можуть порушити гомеостатичний баланс клітини
або тканини. Відомо, що при активації NFkB, підвищується виділення
запальних цитокінів – інтерлейкіну-1 та фактора некрозу пухлини aльфа [127].
Фактор NFkB присутній у значній кількості в тканинах спірального органу.
Патологічна активація NFkB в цих структурах можливо є важливим
механізмом, що призводить до розвитку гострої СНП. Швидке руйнування
клітин спірального органу після активації NFkB пояснює раптовий розвиток
цієї патології, а зворотна активація транскрипційного фактору може
призводити до спонтанного відновлення слуху. Неможливість реактивації цих
каскадних реакцій призводить до повного та необоротного пошкодження
волоскових клітин [128].
Гіпотеза в ключовій дії NFkB відповідає дегенеративним змінам, що
спостерігаються в спіральному органі, а також, клінічній картині «раптового
одужання». Вже встановленим фактом є те, що кортикостероїди є потужними
інгібіторами NFkB і їх пригнічуюча дія досягається кількома шляхами [120,
123]. Позитивна дія препаратів з групи кортикостероїдів при лікуванні гострої
СНП також підтверджує теорію активації NFkB [88].
Зважаючи на оглянуту нами літературу та публікації, ми можемо
припустити,

що

автоімунні

захворювання

та

теорія

пошкодження

інтракохлеарної мембрани слабо корелює з розвитком раптової СНП. Вірусна
та судинна теорії за своїм патогенезом найбільш наближені до клінічних
проявів та частоті виникнення. Проте особливості виникнення та перебігу
гострої СНП, а також важкий доступ до структур внутрішнього вуха значно
ускладнює вивчення змін задля чіткого розуміння патогенезу даного
захворювання.

29
1.3 Діагностика, методи дослідження слухового аналізатора
Вірний вибір методів діагностики гострої СНП дозволяє провести
диференціацію з іншими патологіями та вчасно почати лікування. Перш за все
лікар звертає увагу саме на клінічний прояв втрати слуху. Для гострої СНП
характерний раптовий початок, частіше вранці, та односторонній перебіг [16,
17]. У 70 % пацієнтів втрата слуху супроводжується також шум у вухах, а у
50 % спостерігається головокружіння [9, 11, 13, 21]. Однією з основних
характеристик є аудіометричний показник – зменшення слуху частіше за все є
не більшим ніж на 30 дБ [20, 40, 44]. Наразі існує декілька методів діагностики
СНП, які використовують в клініці і в експериментальній отоларингології.
Клінічний

перебіг.

Раптовість

виникнення.

Характерною

ознакою

виникнення даної СНП є раптовий початок одразу після пробудження зранку.
Близько 85 % пацієнтів описує цей стан на фоні «повного здоров’я» [73]. За
даними ВООЗ близько 65 % людей звертається за допомогою до 72 годин від
моменту виникнення симптому [144].
Односторонність ураження. Ця ознака також є однією з ключових, так як
майже у 90 % хворих слух втрачається саме з одного боку. Деколи пацієнти
відмічають двостороннє ураження, але часто відмічають, що одна зі сторін їх
турбує значно більше. Деякі автори припускають думку, що односторонність
ураження є закономірним, так як анатомічно вуха не достатньо контактують
один з одним і ішемічне чи вірусне, чи травматичне ураження не може
відбутися одночасно в обох структурах або перейти з одного на інше. Якщо
таке трапляється, то рідко [144].
Головокружіння. Більшість епізодів раптової втрати слуху, що обумовлені
порушеннями

у

внутрішньому

вусі,

також

часто

супроводжуються

запамороченням [52, 73]. В одному з досліджень автори намагалися виявити
кореляцію між перебігом гострої СНП та наявністю у них супроводжуючого
головокружіння. У дослідженні взяли участь 125 пацієнтів з гострою СНП.
Серед них у 36 окрім погіршення слуху ще було головокружіння. Одужання у
цих пацієнтів протікало значно повільніше. Автори пов’язують це з більш

30
важчим ураженням структур внутрішнього вуха внаслідок дії вірусних
факторів [142].
Шум у вусі. Шум у вусі як супутній симптом зустрічається набагато
частіше, ніж головокружіння. Частіше він зустрічається в осіб старше 40 років.
Шум у вусі є несприятливою ознакою для перебігу СНП [8, 9, 11].
На нашу думку клінічна картина є досить загальною і зважаючи на
різновид причин, що можуть провокувати гостру СНП, тактика лікування
достатньо різниться. Розуміння особливостей клінічного перебігу даної
патології дає лікарю можливість правильно обрати метод діагностики та в
подальшому тактики лікування.
Отоакустична емісія (ОАЕ) – метод діагностики в отології, при якому
вимірюється коливання волоскових клітин після попереднього генерування
звуку у зовнішньому слуховому ході [36, 38, 41]. Потрапляючи у вухо звук
проходить через барабанну перетинку, слухові кісточки і по рідинам
внутрішнього вуха передає свої коливання на базилярну мембрану. Рух
базилярної мембрани у свою чергу заставляє зовнішні волоскові клітини
коливатися і підсилювати коливання самої базилярної мембрани у сотні разів.
Коливання зовнішніх волоскових клітин доволі точно передають частоту
коливань на внутрішні волоскові клітини, від яких воно передається на
нейрони. Ці коливання зовнішніх волоскових клітин та базилярної мембрани
після передачі звуку по нейронам затухають не одразу, а поступово. Затухаючі
коливання по ендолімфі і перилімфі досягають стремінця, а далі вже механічно
розповсюджуються через слухові кісточки на барабанну перетинку та
зовнішній слуховий хід. Саме ці звукові коливання, які відходять назад від
волоскових клітин називають ОАЕ [45, 55, 75]. Зареєструвати ОАЕ можна
тільки при герметично закритому слуховому ході та за допомогою
спеціального високочутливого мікрофону, так як звук сягає лише від 0 до 20 дБ
УЗД [10, 36]. Існує два різновиди ОАЕ:
- отоакустична емісія на частоті продуктів спотворення (ПСОАЕ);
- затримана викликана отоакустична емісія (ЗВОАЕ).
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При ПСОАЕ вимірюються так звані продукти спотворення, які є
коливаннями базилярної мембрани на додаткових частотах, що були відсутні в
звуковому стимулі. При ПСОАЕ реєструють після проходження первинних
тонів з частотами f1 і f2. Найкраща відповідь при ОАЕ реєструються тоді, коли
рівні цих первинних тонів відрізняються на 10 дБ УЗД [38, 39]. ПСОАЕ можна
виміряти на всіх частотах, але найбільш сильною вона вважається на частоті
2f1-f2. Частоту f2 вважають початковою (тестовою) і результати відображають
на ПС-грамі, де графіки показують рівень емісії в залежності від частоти
саме f2. Також, на графіках відображають наявність шуму. Рівень ПСОАЕ має
перевищувати рівень шуму на 3–6 дБ, а сам рівень шуму має бути не більшим,
ніж частота f2 [44, 45].
ПСОАЕ частіше за все використовують для скринінгу, так як він швидкий
і простий у використанні. Реєстрація ПСОАЕ можлива в діапазоні частот від
500 до 4000 Гц, а при розширенні до 8000 Гц [41, 45]. Деколи порушення
коливання волоскових клітин, які можна зареєструвати, виникає раніше, ніж
клінічні прояви. Тому його часто використовують для скринінгу можливих
порушень слуху на виробництві, задля попередження негативного впливу
шуму, у пацієнтів, які приймають ототоксичні препарати, задля корекції доз та
у новонароджених, задля виявлення будь-яких вад слуху [55, 75, 99].
ЗВОАЕ полягає в пропусканні у зовнішній слуховий хід від 20 до
50 клацань в секунду. Тривалість кожного з них складає 80–100 мікросекунд на
рівні близько 80 дБ УЗД. Відповідь реєструють після пропускання близько
2–3 тисяч таких серій клацань. Результати відображаються у вигляді спектру,
що дає можливість оцінити частоти, на яких не працюють волоскові клітини [3,
39, 41].
Більшість авторів говорять, що точність результатів ЗВОАЕ перевищує
ПСОАЕ, але має значний недолік. Недолік полягає у тому, що у ЗВОАЕ має
обмеженість верхньої межі спектру частотами 4,5–5 кГц. Таким чином це
обмежує дослідження слуху в експериментальній отоларингології, так як
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багато з експериментальних тварин (особливо гризуни) дають відповідь саме
на високих частотах [39, 42, 106].
Варто зазначити, що в експериментальних роботах на тваринах
дослідники надають перевагу саме цьому методу. ПСОАЕ є об’єктивним
методом, а отже не потребує участі піддослідного, простий у використанні, що
дозволяє швидко діагностувати наявність чи відсутніх відповіді волоскових
клітин та зробити потрібні висновки в роботі.
В деяких дослідженнях було показано як результати ПСОАЕ до та після
лікування корелює з прогнозами. Так, досліджуючи 108 пацієнтів вчені
встановили зв’язок між частотами на яких реєструвалася відповідь до
лікування та їх змінами після. Певні зареєстровані частоти у різних групах
пацієнтів за віком, статтю та деякими показниками крові (гемоглобін, глюкоза)
краще відповідали на лікування [99, 144]. Дослідники припустили, що метод
ОАЕ можна широко використовувати в практиці для побудови прогнозів та,
можливо, корекції лікувальної тактики.
Коротколатентні слухові викликані потенціали (КСВП).
Слухові викликані потенціали (СВП) – це коливання потенціалу у
висхідних слухових шляхах, які виникають після звукового стимулу
починаючи від волоскових клітин внутрішнього вуха, закінчуючи слуховою
зоною в корі головного мозку [15, 18, 49]. СВП реєструються з поверхні шкіри
пацієнта чи піддослідної тварини. У СВП є дві характеристики:
- латентність;
- амплітуда.
Латентність СВП – це час, за який виник потенціал після подачі звукового
стимулу. Він вимірюється в мілісекундах (мс). Ця характеристика напряму
залежить від місця звідки генерується потенціал. Чим вище рівень в слуховій
системі, тим довша латентність. Виходячи з цього СВП є ранні, середні та
пізні. Ранні виходять з равлика внутрішнього вуха, слухового нерву і стовбура
мозку. Середні та пізні виходять з підкоркових структур і кори головного
мозку [18, 159].
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Амплітуда СВП – це відхилення потенціалу між вимірюючими
електродами і відносно нейтральним електродом. Ця величина вимірюється в
мікровольтах (мкВ). Так як кількість нейронів на слуховому шляху
збільшується, змінюється і амплітуда, яка залежить від місця генерації – чим
вище рівень генерації, тим більша амплітуда [15, 18, 159]. Обидві
характеристика залежать від сили звукового стимулу – чим сильніше стимул,
тим коротше латентність і вище амплітуда.
Далі ми розберемо особливості ранніх та пізніх СВП.
Ранні СВП називаються коротколатентними (КСВП), так як мають
найбільш коротку латентність (від 10 до 30 мс). Коротколатентні СВП мають
декілька особливостей. Першою є те, що вони формуються з народження, а
тому протягом життя не змінюють своїх характеристик і є однаковими як для
дорослих, так і для дітей. Також, КСВП є об’єктивним методом, який можна
реєструвати незалежно від сну та концентрації уваги на звуковому стимулі [8,
14, 159].
Методика виконання також доволі проста. КСВП можна зареєструвати з
поверхні шкіри за допомогою активних електродів. Один з електродів
накладається на досліджуване вухо, інший на верхній частині голови, а третій є
нейтральним. Виходячи з цього ранні СВП є стабільним показником в
клінічній практиці та зручний у використанні при експериментальних
дослідженнях на тваринах [49, 68, 159].
Вимірювання КСВП починається з одночасною подачею звукового
стимулу і реєстрації періодів електричної активності. Звукові стимули, які
подаються у вухо теж мають певні характеристики. Вони являють собою
клацання силою 70–80 дБ, тривалістю близько 100 мікросекунд і є полярними.
Кожен із стимулів, що подається, попередньо відкалібровується. Одиницею
виміру стимулу в КСВП є пік, еквівалентний рівню звукового тиску і
вимірюється в дБ. На графіках КСВП виділяють 7 основних піків, з яких
значення приділяють першим п’яти. Вважається, що пік І і ІІ показують
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активність нервового імпульсу волоскових клітин і слухового нерва; ІІІ, ІV
і V піки відповідають за імпульси, що йдуть від стовбура мозку [49, 159].
Результати КСВП оцінюють за допомогою наступних параметрів:
- наявність чи відсутність КСВП;
- поріг виникнення КСВП;
- морфологічні характеристики хвиль;
- латентність піків;
- міжпікові інтервали.
Наявність чи відсутність КСВП часто використовують на скринінгах
новонароджених, які дозволяють швидко оцінити стан слухової системи
малюків. Поріг КСВП – це мінімальний стимул звуку, при якому реєструється
КСВП. На думку багатьох авторів мінімальний стимул, при якому реєструється
КСВП сягаю 5–20 дБ. При дослідженні стимул як правило починають з 60 дБ і
при його наявності поступово зменшують до для виявлення порогу [8, 15, 18,
159].
Важливими є також є морфологічні характеристики. До морфологічних
характеристик хвиль відносять їх амлітуду, наявність чи відсутність пізніх чи
ранніх піків, довжину міжпікових інтервалів. Морфологічні ознаки важливі
при диференційній діагностиці периферичного чи центрального ураження
структур

слухового

використовують

для

аналізатора.
виявлення

Показник

ретрокохлеарних

міжпікових
патологій.

інтервалів
Нормальні

показники міжпікових інтервалів І–ІІІ дорівнює 2,02 мсек, І–V сягає 3,95 мсек.
Тривалість інтервалів порівнюють з нормальними показниками і їх подовження
може свідчити про ретрокохлеарну патологію [14, 49, 68].
Пізні СВП (середньо та довголатентні) формуються не з народження і
зріють протягом всього життя, тому змінюють свої характеристики залежно від
віку. При цьому вони досить чутливі до функціонального стану ЦНС,
зовнішніх подразників, стану бадьорості та сну. Внаслідок значної чутливості
до емоційного стану пацієнта ССВП не мають широкого використання в
клінічній практиці, тому що найкраще реєструються під час седації або сну. За
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останніми даними латентність хвилі V корелює з віком та навіть статтю
пацієнта. Так, у дорослих вона може бути коротшою. У жінок вона ж
реєструється дещо скороченою, порівняно з чоловіками того ж віку [49, 68,
159].
Аудіометрія. Найчастіше в діагностиці гострої СНП використовують
тональну порогову аудіометрію. Цей метод реєструє пороги чутливості слуху
при виборі стандартних частот від 250 до 8000 Гц [35, 37, 41, 55]. Цей метод
допомагає класифікувати форми втрати слуху на легку, середню та тяжку.
Тональна порогова аудіометрія також дозволяє віддиференціювати
кондуктивну втрату слуху від сенсоневральної чи змішаної. На графіку
вирізняють

кісткову

та

повітряну

провідності.

Збереження

кісткової

провідності та зниження повітряної вказує на наявність так званого кістковоповітряного інтервалу, що свідчить про наявність кондуктивної втрати слуху.
До такої втрати слуху призводять наявність сірних пробок, середні отити,
травми барабанної перетинки тощо. При сенсоневральній втраті слуху на
графіку кісткова та повітряні провідності однаково знижаються на високих
частотах. Картина змішаної приглухуватості поєднує два вище описаних
графіка [35, 38, 57, 61, 153].
На нашу думку аудіометрія у клінічній практиці є доволі достовірним
методом для постановки діагнозу. На жаль, у експериментальних роботах на
тваринах цей метод скоріше є виключенням, адже є вкрай тяжким у проведенні
над піддослідними.
Інші методи діагностики.
Тимпанометрія один з методів діагностики порушень слуху. Частіше
використовуються для диференційної діагностики та для виявлення запальних
захворювань середнього вуха, які часто можуть викликати погіршення слуху у
пацієнтів.
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Магнітно резонансна томографія (МРТ) допомагає виявляти структурні
причини втрати слуху, серед яких найчастіше зустрічається пухлини головного
мозку [129].
1.4 Експериментальні моделі СНП
Гостра СНП є одним із найбільш популярних тем для досліджень в
сучасній отоларингології. Дослідження цієї патології розділяється на клінічні
та експериментальні. Клінічні полягають у вивченні особливостей гострої СНП
у різних груп пацієнтів, яких ділять за віком, статтю, імовірними причинами
виникнення, супутніми патологіями тощо.
При клінічних дослідженнях гострої СНП вчені намагаються знайти
певний зв’язок між тою чи іншою патологією, поліморфізм певних генів в
популяції,

серед

яких

хвороба

зустрічається

найчастіше,

встановити

прогностичні характеристики відштовхуючись від клінічних чи діагностичних
даних [9, 15, 42, 79, 80].
Експериментальні

дослідження

полягають

у

вивченні

патогенезу

захворювання або ефективності певного виду лікування, яке проводять на
піддослідних тваринах. Для вивчення певних патологій існують такі види
тварин, на яких моделювання цих хвороб є найбільш оптимальним. Наприклад,
для дослідження внутрішнього вуха обирають найчастіше таких тварин, як:
морські свинки, шиншили, Монгольські піщанки, щури та миші. Вибір того чи
іншого представника гризунів залежить від анатомічних особливостей будови
та кровопостачанні внутрішнього вуха [4, 25, 27, 42, 83, 122, 152].
Вище згаданий нами ґенез розвитку гострої СНП створив різні методи
його моделювання. Вчені зі всього світу довгий час досліджували вплив груп
антибіотиків на внутрішнє вухо, в залежності від доз та тривалості їх
вживання, розвиток вірусного лабіринтиту у піддослідних тварин, об’єм та
терміни пошкодження спірального органу при цьому, лігування різного калібру
артерій, які пов’язані з кровопостачанням внутрішнього вуха для виявлення
найбільш приближеного до умов життя причин ішемізації та декілька інших
моделей, які ми розглянемо нижче [101, 111, 122, 131, 152].
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Кожна із встановлених моделей має різні варіації і залежить від
поставленої мети, якої прагне досягти дослідник у своїй роботі. За нашими
спостереженнями
підтверджувався

у

різних

лише

дослідженнях

одним

з

методів

розвиток

СНП

об’єктивної

найчастіше

аудіометрії

–

отоакустичною емісією на частоті продуктів спотворення (ПСОАЕ), чи
методом реєстрації коротколатентних викликаних потенціалів (КСВП) [25, 27,
39, 42].
Для виявлення можливих вестибулярних розладів проводили різні
поведінкові тести. Також, для більш глибокого розуміння змін, які виникають у
внутрішньому вусі при цьому захворюванні вчені проводили їх оцінку за
допомогою світлової мікроскопії, даних електронної та конфокальної
мікроскопії, імуногістохімічних та генетичних методів дослідження [39, 42,
50, 51].
В нашому огляді літератури, ми вирішили розглянути декілька найбільш
типових та вже визнаних моделей, які призводять до розвитку гострої СНП
різного ґенезу.
Вірусна

модель.

В

моделюванні

вірусної

теорії

використовували

збудників, що найчастіше зустрічаються при гострій СНП. Серед них ми
виділили роботи з представниками родини герпевірусів. Дослідження, які нам
зустрічалися, присвячені виявленню тропності різних видів вірусу до структур
внутрішнього вуха та об’єму ураження за однаковий період часу при
оптимальній концентрації вірусу в організмі. В роботах показали, що за період
часу, за який вірус досягає равлика дещо різниться, так само як і рівень
концентрації в його структурах. Це виявляє тропність того чи іншого збудника
[90, 91, 92].
Загальні висновки доволі схожі між собою і сходяться до високого зв’язку
між виникненням гострої СНП та герпевірусними інфекціями, особливо
5 типу – цитомегаловірус. В деяких роботах зустрічаються результати
виникнення гострої СНП після зараження параміксовірусом, який у людей
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викликає

захворювання

паротит.

Також,

у

деяких

дослідженнях

представлялися результати по розвитку приглухуватості при ВІЛ-інфекції, але
ця теорія викликає багато обговорень та критики, адже при ВІЛ-інфікуванні
приглухуватість виникає не в наслідок безпосередньої дії вірусу, а через
десятки ускладнень, переважно бактеріальних, які призводять до пошкодження
внутрішнього вуха [90, 97, 102].
Незважаючи на різні види збудників моделювання є дуже схожим між
собою. Спочатку йде інфікування піддослідних, при чому метод введення,
врахування термінів, з урахуванням інкубаційного періоду, а також, виявлення
збудників різниться. Найчастіше використовують імуногістохімічний метод та
досліджують ліквор, перелімфу та структури внутрішнього вуха. Після того, як
наявність збудника підтверджується тваринам на різні терміни вимірюють слух
за допомогою об’єктивних методів дослідження. Будь-які зміни в стані
слухового аналізатора фіксуються і при підтвердженні СНП проводять
гістологічне дослідження спірального органу [91, 93, 115].
Так у роботах проводилося зараження цитомегаловірусом морських
свинок. Через певний час після зараження (кожна з дослідницьких груп
обирала різний період) у піддослідних забирався ліквор, перилімфа та
виділявся равлик внутрішнього вуха. Всі рідини та тканини віддавалися на
гістохімічне дослідження для виявлення збудника в них. Цікаво те, що вже на
48 годину у 68 % морських свинок виділялася висока концентрація вірусу в
тканинах внутрішнього вуха [90, 135].
Дану модель використовують найчастіше для дослідження ефективності
того чи іншого препарату при вірусній етіології втрати слуху.
Травматична модель (шум та вібрація). СНП внаслідок механічного
впливу на структури вуха зустрічається доволі часто, особливо в деяких
професіях. Відновлення функції внутрішнього вуха після різних видів
пошкоджень стало важливим напрямом досліджень в останні роки. Значна
частина наукових робіт з СНП стосувалися травматичного ґенезу її

39
виникнення. До травматичної моделі відносять вплив шуму, вібрації,
оперативного втручання (ятрогенну) та баротравми [50, 55, 79, 94].
Одне

з досліджень

показало, що

частота розвитку СНП

після

оперативного втручання на середньому вусі склало 5 % від усіх травматичних
уражень. Було проаналізовано аудіометрії близько 2303 пацієнтів, яким
проводилися оперативні втручання на середньому вусі у післяопераційному
періоді. Було встановлено, що 0,5 % стали абсолютно глухими та 0,7 %
отримали тяжку форму СНП. Використовуючи високочастотну аудіометрію
вчені встановили зниження слуху на 20 кГц у 37,5 % пацієнтів [126].
У експериментальній моделі на морських свинках інша група дослідників
вивчала вплив вібрації на структури внутрішнього вуха. Спеціально
розроблений електромагнітний вібратор був відкалібрований та використаний
для розвитку СНП у 59 морських свинок. У дослідженні використовували як
молодих, так і старих тварин. Тварин було розділено на декілька груп, з
різними умовами впливу вібрації на них. Електромагнітний вібратор
встановлювали до скроневої кістки тварин і результати вимірювали завдяки
електрокохлеографії. У 90 % молодих тварин розвинулося значне зміщення
порогу сприйняття звуку (TS>20 дБ), при вібрації 250 Гц з інтенсивністю
6,2 м / с2 протягом 15 хв. У старих тварин така картина зміщення розвинулася
протягом 5 хв, при такі же вібрації та інтенсивності. В залежності від мети
досліджень, рівень інтенсивності та вібрації може варіювати. За нашими
спостереженнями, ця модель доволі часто використовується для пошуку
методів профілактики та лікування професійної втрати слуху [161].
Ця модель є наразі однією з найбільш використаних, так як є ефективною і
корисною, якщо на меті стоїть попередження та лікування професійних
захворювань на виробництвах, та при прослуховуванні голосної музики через
навушники.
Автоімунна

модель.

Частота

виявлення

автоімунних

захворювань

внутрішнього вуха у сучасному світі зростає з кожним роком. Це пов’язано з
тим, що загальна кількість автоімунних захворювань невпинно зростає.
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Ізольоване

пошкодження

структур

внутрішнього

вуха

клітинними

комплексами зустрічається нечасто. Найчастіше автоімунних процес у вусі
виникає при так званому перехресному синдромі, коли при наявності хоча б
одного імунного процесу, при якому циркулюють імунні комплекси, провокує
пошкодження іншого органу. Існує декілька подібних захворювань, які ми
перераховували

раніше,

але

найбільшу

увагу

авторів,

за

нашими

спостереженнями, складає автоімунний тиреоїдит. Декілька досліджень
вказують, що саме при цьому захворюванні ураження структур внутрішнього
вуха зустрічається найчастіше [42, 140]. Саме тому, при моделюванні
автоімунного враження вуха використовують модель автоімунного тиреоїдиту.
Дослідники

в

експериментальних

роботах

індукують

виникнення

автоімунного тиреоїдити завдяки використанню тиреоглобуліну (ТГ). Відомо,
що ТГ є тиреоїдним аутоантигеном, тобто саме тим білком, до якого
виділяються автоантитіла при цьому захворюванні. Так у дослідженні групі
мишей вводився ТГ і за допомогою ферментного імуносорбентного аналізу
(ELISA) виявляли підвищення рівня титру антитіл до цього білка у значних
кількостях у порівнянні з контролем [123].
Дана модель є однією з найбільш складних у реалізації, так як потребує
значних затрат на специфічний ТГ, точності у кратності його введення, частого
використання ряду імунних досліджень та морфологічній оцінці.
Токсична модель. Під токсичною моделлю мають на увазі використання
препаратів, які мають ототоксичний ефект. До подібних препаратів найчастіше
відносять групи антибіотиків – аміноглікозиди та цитостатичні препарати, які
використовуються в онкології, а саме цисплатин [4, 25, 31, 32, 115].
В ряді досліджень було вказано, що патологічну дію цих груп препаратів
при моделюванні СНП оцінюють саме за функціонуванням волоскових клітин
внутрішнього вуха. Варто зазначити, що моделі різняться в залежності від
мети. Наприклад, якщо в експерименті метою є дослідити ефективність
препарату, то модель використовують доволі агресивну, що полягає у введенні
ударних доз ототоксинів, задля швидкого розвитку СНП. Якщо метою є
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виявити саме наявність чи відсутність ототоксичності того чи іншого
препарату, то використовують терапевтичні дози з розрахунком на масу тіла
[32, 120, 146].
В одному з досліджень на щурах було використано комбіноване введення
фуросеміду та канаміцину сульфату. Щури отримували внутрішньовенні
ін’єкції різних доз фуросеміду та внутрішньом’язові ін’єкції канаміцину
сульфату. Для виявлення змін у слуховому аналізаторі використовували
отоакустичну емісію продуктів спотворення. Імуноцитохімію та конфокальну
мікроскопію використовували для оцінки морфологічних змін в тканинах
внутрішнього вуха. Також у дослідженні використовували контрольну групу
тварин. У групі, що отримувала комбіноване введення фуросеміду та
канаміцину показали розвиток СНП вже на 10 день експерименту.
Морфологічно ступінь пошкодження волоскових клітин та ганглію наставав на
6 день введення. Ці дані показують, що комбіноване введення фуросеміду та
канаміцину має сильний ототоксичний ефект і ці препарати можуть призвести
до повної втрати волосяних клітин [131].
На нашу думку дана модель є однією з найбільш швидких та простих у
реалізації, але має вузький спектр у використанні на практиці.
Судинна модель. Наразі серцево-судинні проблеми посідають перші місця
за

кількістю

досліджень

у

світі.

Вважають,

що

саме

порушення

кровопостачання у басейні внутрішнього вуха викликає розвиток гострої СНП
у молодих людей без обтяжливого анамнезу [12, 14, 17, 20, 33, 40].
Незважаючи на тенденції, судинна модель є однією з найменш
досліджуваних в розвитку СНП і наймолодшою за виникненням. Причиною є
важкість у доступі до судин, що кровопостачають структури внутрішнього
вуха, виборі досліджуваної групи тварин, точній та рівномірній реалізації
оклюзії судин та власне тривалості експерименту [86, 131].
Більш старіші дослідження показали розвиток СНП при оклюзіє сонної
артерії. Дана модель дає вірогідні показники розвитку СНП у піддослідних, але
не є досконалою, адже при оклюзії сонної артерії страждають також коркові та
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підкоркові структури головного мозку. Це у свою чергу не дає з упевненістю
стверджувати, що СНП розвинулася внаслідок ураження судинної смужки та
волоскових клітин, чи внаслідок пошкодження нейронів центра слуху. Тому від
цієї моделі поступово почали відмовлятися [122].
Наразі часто використовують саме підвид Монгольських піщанок, так як
саме ці тварини мають недорозвинене Вілізієве коло, внаслідок чого
вертебральна артерія у них самостійно кровопостачає внутрішнє вухо. Цей
факт дозволив нівелювати важкість доступу до судини, адже за допомогою
мікроскопу можливо візуалізувати судину такого калібру, як а. vertebralis, а
також під контролем проводити часткову чи повну її оклюзію. Варто додати,
що саме ця модель дозволяє стверджувати, що розвиток СНП виник саме через
пошкодження кровопостачання у внутрішньому вусі [105, 122].
У декількох дослідженнях описали моделювання СНП судинного ґенезу.
Використовували Монгольських піщанок віком 2 місяці, яким під загальним
знеболенням проводили доступ до вертебральної артерії білатерально.
Оклюзію артерії проводили за методом часткового лігування. Ця методика
полягає

у

накладанні

спеціальних

судинних

лігатур

з

наступним

прикріпленням на них грузиків вагою 5 грамів. Така часткова оклюзія триває
15 хвилин. Результати розвитку СНП оцінювалися за допомогою об’єктивної
аудіометрії та морфологічних досліджень. На даних об’єктивної аудіометрії
звертали уваги саме на функціонування волоскових клітин. Морфологічні
характеристики складалися з оцінки структур волоскових клітин, спірального
ганглію та стану судинної смужки. Експеримент довів, що вже на 5 та 10 день у
піддослідних поступово погіршувався слух, а гістологічно на 10 день було
зафіксовано втрату волоскових клітин та деструкцію спірального ганглію [105,
134, 152].
Можна зробити висновок, що дана модель є наразі універсальною, так як
дає достовірний розвиток СНП судинного ґенезу, що дозволяє досліджувати та
оптимізовувати різні підходи до лікування цієї патології.
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У даному розділі ми розглянули декілька моделей розвитку гострої СНП.
Кожна з моделей дозволяє реалізувати експеримент в залежності від мети. На
нашу думку модель СНП судинного ґенезу є наразі найменш досліджуваною,
незважаючи на частоту виникнення у світі. Ця модель є технічно важкою у
реалізації, адже потребує високої техніки виконання при доступі та оклюзії
судини, уміння та навички у проведенні аудіометричних досліджень на
тваринах.
На нашу думку, тенденція у підвищенні частоти виникнення саме цієї
СНП та ріст інтересу до її дослідження, робить нашу роботу більш сучасною та
універсальною, дозволяючи розробляти та оптимізувати власні чи існуючі
підходи до лікувальної тактики при цьому захворюванні.
1.5 Методи лікування СНП
Методи

лікування

гострої

СНП

досі

залишаються

достовірно

невизначеними, адже вибір методів терапії залежить напряму від причини
виникнення цієї патології [13, 16, 21, 24, 30].
Наразі найбільш часто вживаними методами залишається використання
етіологічних

препаратів

(наприклад

противірусні),

протизапальних

(препаратами з групи глюкокортикостероїдів) та антиоксидантних засобів [46,
48, 53, 62, 66]. Для лікування СНП використовують як системні, так і місцеві
підходи.

У

якості

інтратимпанальне

місцевих
введення

підходів
розчину

найчастіше

нам

дексаметазону,

зустрічалося
з

групи

глюкокортикостероїдів, у поєднанні з гіалуроновою кислотою. Найбільш часто
дослідники встановлюють позитивний ефект у поєднаному використанні
глюкокортикостероїдів системної та місцевої дії [29, 44, 48, 84]. Зовсім
нещодавно у деяких роботах вказувалося на ефективність дії препаратів з
групи антиоксидантів.
Глюкокортикостероїди діють на рівні клітинного обміну. Кожна клітина
містить 2 класи кортикоїдних рецепторів – тип I глюкокортикоїдні та II тип
мінералокортикоїдні рецептори. Кожен з цих двох типів рецепторів присутні в
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кохлеарних

і

вестибулярних

тканинах

ссавців

[89].

При

активації

цитоплазматичних глюкокортикоїдних рецепторів активується транскрипція та
експресія специфічних генів, які у свою чергу пригнічують синтез медіаторів
запалення та цитокінів. В результаті зменшується запалення і його
деструктивна дія на тканини організму.
Глюкокортикостероїди також впливають на метаболізм вуглеводів і білків,
змінюють фізико-хімічні характеристики клітинних мембран, сприяючи їх
стабілізації та зниженню проникності катіонів (цитоплазматичний ефект).
Також глюкокортикоїди регулюють клітинну осмолярність шляхом зв’язування
з рецепторами II типу, які активують фермент Na- K- АТФазу. Активізація
цього ферменту може відновлює внутрішньоклітинну та позаклітинну
осмолярність, зменшуючи наступні каскади реакцій, що можуть призводити до
апоптозу. Запалення призводить до розкладання еритроцитів, вазоспазму та
набряків ендотелію, що призводить до змін в’язкості плазми та порушення
мікроциркуляції в кохлеарній ділянці. Знімаючи запалення глюкокортикоїди
відновлюють мікроциркуляцію в структурах внутрішнього вуха та запобігають
зменшення деструкції в ньому та призводять до поступового відновлення [147].
Окрім ефективності застосування препаратів з групи глюкокортикоїдів,
також постає питання щодо рівня доз та способу введення. Деякі зарубіжні
дослідження показали, що хороший ефект при лікуванні гострої СНП дає
кортикостероїдна терапія з високою дозою (імпульсна доза). В одному з
досліджень вчені продемонстрували, що у людей після внутрішньовенного
введення преднізолону концентрація в спинномозковій рідині становила лише
одну третину відповідної концентрації в плазмі [150; 154].
В іншому дослідження через одну годину після внутрішньовенного
застосування метилпреднізолону в перилімфі морських свинок концентрація
активної речовини становила лише одну шосту порівняно з рівнем у плазмі
[158].
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Тому застосування високих доз глюкокортикоїдів є обґрунтованим
підходом для досягнення ефективного рівня активної речовини у перилімфи та
ендолімфі равлика.
Наприклад, у дослідженні, в якому взяли участь 75 пацієнтів з гострою
СНП (з симптоматикою, яка виникла до 14 днів) пацієнти вживали пероральні
кортикостероїди у дозі 60 мг протягом 2 тижнів. Результати показали, що у
35 % слух відновився повністю. Автори пов’язують такий позитивний
результат через ранній початок лікування та високі дози кортикостероїдів
[149].
У іншому дослідженні автори порівняли групи з введенням тільки
системних кортикостероїдів як терапію та групу, якій до системного введення
додали

інтратимпанальне

введення

дексаметазону

протягом

5

діб.

У дослідження взяли участь 92 пацієнти з раптовою СНП. Група, якій разом з
системними кортикостероїдами проводили інтратимпанальні ін’єкції показали
значиме покращення слуху у порівнянні з контрольною групою. Це дало
дослідникам право припустити, що рецепторні структури внутрішнього вуха
доволі чутливі, зважаючи на ефективність місцевого застосування, і що місцева
дія кортикостероїдів не менш важлива, ніж системна [124].
Важливо вказати, що більшість знайдених нами робіт свідчать, що
препарати з групи глюкокортикостероїдів використовується у лікуванні гострої
СНП будь-якого ґенезу, так як незважаючи на різне походження цієї патології,
у внутрішньому вусі у будь-якому випадку відбувається каскад запальних
реакцій, як реакція на стрес. Саме тому ефективність даної групи препаратів
досі залишається золотим стандартом при лікуванні гострої СНП [29, 44, 84,
124, 149].
Окрім вище описаної нами терапії сучасні дослідження все більше уваги
приділяють дії антиоксидантів [22, 29, 46, 66]. Особливу паралель різні автори
проводять саме з тим, що дія антиоксидантів найбільш помітна в тканинах
дуже чутливим до будь-яких проявів гіпоксії. Для того аби розуміти принцип
дії даної групи препаратів потрібно розуміти патогенез окислюваного стресу.
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При порушенні клітинного гомеостазу провокується підвищення утворення
реактивних форм кисню, таких як пероксидаза та вільні радикали. Їх дія на
організм доволі токсична, так як вони порушують функціонування ліпідів та
ДНК. Утворення вільних радикалів є продуктом нормального обміну та
нейтралізуються самою клітиною за допомогою власної антиоксидантної
системи, так як їх кількість незначна. Однак при будь-якому стресі
запускається механізми реакцій, внаслідок яких вивільнення вільних радикалів
зростає в декілька разів. Наявність в клітині реактивних форм кисню викликає
запуска апоптозу в ній. Антиоксиданти нейтралізують реактивні форми кисню,
таким чином запиняючи деструктивну дію на тканини [88, 121, 139].
Окрім цього, антиоксиданти здатні блокувати синтез простагландинів та
лейкострієнів, та зупиняють таким чином запальний процес. Так, у дослідженні
проведеному на 66 пацієнтах, з діагностованою гострою СНП, показали, що
застосування препаратів антиоксидантів підвищило покращення слуху у
порівнянні з контролем. У 42 пацієнтів з 66 застосування антиоксидантів
показало значиму ефективність [121].
Розуміння важливості вільних радикалів при виникненні патологічних
процесів дає можливість використовувати препарати з групи антиоксидантів
при різних захворюваннях. Було висловлено припущення, що антиоксиданти
можуть запобігати цитопластин-індукованій ототоксичності, знизити частоту
глухоти після бактеріального менінгіту та захищати від втрати слуху,
викликаного шумом [31, 32, 115]. На підставі цього дослідницька група
розробила поточне дослідження, щоб визначити, чи можна використовувати
антиоксиданти при гострій СНП, щоб поліпшити результат видужування. Для
цього пацієнтам призналися численні поживні речовини, включаючи янтарну
кислоту. Антиоксидантні властивості янтарної кислоти відомі протягом
багатьох років. Це важливий фермент та найефективніший ланцюговий
розчинний антиоксидант в клітинній мембрані, який захищає його від окисного
руйнування. Янтарна кислота захищає клітинні структури від ушкоджень
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вільних радикалів (що містять неспарені електрони) і впливає на клітинну
реакцію, таким чином, зменшуючи дію окислювального стресу [134, 144, 148].
Антиоксиданти є невід’ємною частиною в лікуванні гострої СНП у різних
країнах світу. Незважаючи на відносно молодий вік ця група препаратів наразі
є однією з найбільш досліджуваних. Окрім отоларингологічних захворювань їх
часто застосовують у профілактиці серцево-судинних захворювань, зменшенні
ризику раку та функціонування імунної системи [22, 29, 44, 46, 121].
Зважаючи на оглянуті нами дані літератури з приводу лікування гострої
СНП найбільш значимим препаратами є глюкокортикоїди та антиоксиданти,
адже саме ці препарати відповідають патогенезу процесів, що відбуваються у
внутрішньому вусі. Обидва препарати діють на зменшення каскаду запальних
реакцій, зменшуючи цим ділянку деструкції та запобігають запуску апоптозу.
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1 Загальна характеристика піддослідних тварин
В нашій роботі ми визначали зміни в структурі слухового аналізатора під
час

експериментального

моделювання

сенсоневральної

приглухуватості

судинного ґенеза та після проведеного лікування.
Для проведення експерименту було відібрано 93 лабораторні тварини, з
них: 20 статевозрілих білих мишей (4–5 місяців) вагою 30–40 г та
73 статевозрілих (6–7 місяців) Монгольських піщанок (Meriones unguiculatus)
вагою 80–90 г.
Моделювання СНП судинного ґенезу починали відпрацьовувати на
лабораторних мишах, та оскільки виявилося, що створена експериментальна
модель не відповідала повною мірою поставленій меті нашої роботи, а саме
вивченню судинних порушень периферичного відділу слухового аналізатора,
подальше дослідження проводилося на піщанках. В ході виконання роботи
загинуло 5 дослідних тварин, які не ввійшли в статистичну обробку отриманих
результатів. Згідно даних літератури особливість цього виду тварин полягає в
тому, що у них недорозвинуте Вілізієве коло, внаслідок чого структури
внутрішнього вуха кровопостачаються безпосередньо вертебральною артерією,
що було важливим критерієм для успішного проведення нашого експерименту
[105, 122]. Слід відмітити, що дана анатомічна особливість кровопостачання
структур внутрішнього вуха зберігається у піщанок віком до 9 місяців, це
обумовило критерій вибору тварин за віком. Також проводився відбір піщанок
по статі, оскільки згідно даних літератури головний мозок самки піщанки
більш стійкий до ішемії, в нашому експерименті були задіяні тільки тварини
чоловічої статі [122, 152].
Експериментальне дослідження складалося з двох етапів. На першому
етапі лабораторні тварини були розподілені на три основні групи (табл. 2.1).
Група А включала 14 піщанок, яким було проведено експериментальне
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моделювання СНП. Група В включала 7 тварин, котрим був проведений доступ
до відповідних судин без їх лігування. Тваринам з групи С (7 піщанок) не було
проведено жодних хірургічних маніпуляцій.
Таблиця 2.1
Перший етап експерименту. Розподіл дослідних тварин на групи
Група А
Перший етап
експерименту
(28
Монгольських
піщанок з
нормально
Група В
функціонуючим
слуховим
аналізатором)

14 тварин, яким було проведено моделювання
гострої СНП судинного ґенезу шляхом
лігування вертебральних артерій

Група С

7 тварин, яким не була виконана жодна
хірургічна маніпуляція

7 тварин, яким був проведений хірургічний
доступ до вертебральних артерій без їх
лігування (sham-operated)

Під час другого етапу дисертаційної роботи, а саме проведенні
медикаментозного лікування, в дослідженні було задіяно 40 піщанок зі
змодельованою СНП судинного ґенезу (таблиця 2.2). Тварини були
розподілені на три експериментальні групи. Група I налічувала 15 тварин,
яким було проведено лікування за допомогою медикаментозного препарату з
групи глюкокортикостероїдів (дексаметазон) та фізіологічного розчину. Група
II включала 15 тварин, яким вводилися дексаметазон та препарат з групи
антиоксидантів (бурштинова кислота). Піщанки групи III складали контрольну
групу з 10 тварин, яким вводився фізіологічний розчин.
2.2 Методи обстеження слухової функції у лабораторних тварин
Під час проведення нашої експериментальної роботи для вивчення стану
слухового аналізатора ми використовували наступні методи об’єктивної
аудіометрії: метод отоакустичної емісії на частоті продуктів спотворення та
метод

коротколатентних

слухових

викликаних

потенціалів

(КСВП).
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Дослідження

проводилося

за

допомогою

комп’ютерного

комплексу

«Нейроаудіо» виробництва фірми DX-комплекси.
Таблиця 2.2
Другий етап експерименту. Розподіл дослідних тварин на групи

Другий етап
експерименту
(40 Монгольських
піщанок з попередньо
змодельованою
гострою СНП
судинного ґенезу)

Група I

15 тварин, яким проводилося лікування
СНП за допомогою медикаментозного
препарату з групи глюкокортикостероїдів (дексаметазон)

Група II

15 тварин, яким вводилися дексаметазон
та препарат з групи антиоксидантів
(бурштинова кислота)

Група III

10 піщанок, контрольна група, яким
вводився фізіологічний розчин

2.2.1 Метод отоакустичної емісії на частоті продуктів спотворення.
Отоакустична емісія (ОАЕ) – це звук, що генерується у внутрішньому вусі, та
передається по ланцюгу слухових кісточок і барабанній перетинці у зовнішній
слуховий прохід. Виникає вона в результаті вібрації рецепторів Кортієва
органа, що в свою чергу призводить до коливання базилярної мембрани і таким
чином індукує реверсивні біжучі хвилі, котрі відводяться за допомогою
чутливого мініатюрного мікрофона і реєструється комп’ютером. Наявність у
ссавців отоакустичної емісії напряму залежить від стану внутрішнього вуха,
тобто при СНП ОАЕ, як правило, відсутня [9, 36, 39, 55, 99].
Розрізняють два види ОАЕ: спонтанна – коли реєструють звукові
коливання, котрі мимовільно з’являються в зовнішньому слуховому проході, і
викликана, яка виникає у відповідь на звуковий стимул пред’явлений у
слуховий прохід. Викликану емісію можна зареєструвати біля будь якого
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нормально функціонуючого вуха, вона поділяється на два підвиди –
транзиторна та продуктів спотворення, в залежності від типу акустичної
стимуляції, котра викликає емісію [41, 45, 55, 56].
В нашій роботі ми використали отоакустичну емісію на частоті продуктів
спотворення (distortion product otoacoustic emission – DPOAE). Цей вид ОАЕ
викликається парою чистих тонів з частотою f1 і f2, котрі подаються в
зовнішній слуховий прохід. У зв’язку з нелінійними властивостями равлики, в
слуховому

проході,

крім

поданих

тонів,

починають

з’являтися

їх

інтермодуляційні спотворення третього порядку (продукт спотворення).
Зазвичай реєструють найпотужніший з них – на частоті 2f1 – f2. Оптимальне
співвідношення між частотами f2:f1 становить приблизно 1.22. Для частот
вище 8 кГц знижується приблизно до 1.15. Найбільш часто використовувані
інтенсивності f1 – 65 дБ УЗД, f2 – 55 дБ УЗД. Отримані данні ПСОАЕ ми
оцінювали по співвідношенню «сигнал – шум». Якщо акустичний діапазон
менше 10 дБ, то це свідчить про зміни функціонального стану структур
внутрішнього вуха, якщо більше 10 дБ – про нормальну їх функцію [9, 39, 42].
При

оцінці

результатів

ПСОАЕ

слід

зважати

на

те,

що

при

ретрокохлеарному перебігу процесу отоакустична відповідь може бути
зареєстрована незалежно від ступеня зниження слуху, тому для підтвердження
результатів слід використовувати додаткові методи об’єктивної аудіометрії, а
саме метод коротколатентних слухових викликаних потенціалів.
2.2.2

Метод

коротколатентних

викликаних

потенціалів.

Коротколатентні слухові викликані потенціали (КСВП) – метод об’єктивної
аудіометрії, котрий дозволяє реєструвати потенціали слухового нерва і
акустичних структур головного мозку у відповідь на слухові стимули. У
клінічній практиці найбільш розповсюджені коротколатентні слухові викликані
потенціали, котрі реєструють потенціали слухового нерва і акустичних
структур стовбура головного мозку. На відміну від ПСОАЕ метод КСВП
застосовується для виявлення більш конкретної локалізації патологічного
процесу слухової системи [15, 18, 49, 61]. Саме тому ми обрали цю методику
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для оцінки змін слухової функції у піддослідних тварин зі змодельованою
гострою сенсоневральною приглухуватістю (СНП) судинного ґенезу.
В якості стимулу, під час реєстрації КСВП, можуть використовуватися
тони різної частоти або короткі клацання з широким частотним спектром.
Стандартно стимули подаються через телефонні навушники з частотою
близько 10 Гц. Активні електроди, котрі реєструють потенціали, мають бути
розташовані на соскоподібних відростках з обох сторін. Додатково в області
чола розташовують електрод заземлення. Подають близько 1500–2000 стимулів
з подальшим усередненням для виявлення максимально стабільного відповіді
від слухового нерва та акустичних структур головного мозку [61, 159].
Дослідження лівого і правого вуха проводиться по черзі.
Для вивчення результатів дослідження оцінюють графік реєстрації КСВП,
котрий складається з декількох позитивних піків, що позначаються римськими
цифрами від I до VII. Згідно даних літератури перший пік (І) оцінюють як
відповідь слухового нерва, другий пік (II) – кохлеарних ядер, третій пік (III) –
верхнеоліварного комплексу, четвертий (IV) та п’ятий піки (V) – відповідь
латеральної петлі та нижніх горбків чотиригорбкового тіла, шостий (VI) та
сьомий (VII) піки – відповідь внутрішнього колінчастого тіла [75, 79, 80].
Оцінку хвиль КСВП проводять за наступними критеріями: амплітуда піків,
латентність піків (проміжок часу від початку стимулу до верхівки піка) та
тривалість міжпікових інтервалів. Збільшення латентності піків основних
компонентів КСВП може вказувати, за даними літератури, на наявність
патології внутрішнього вуха та слухового нерва. Подовження величин
міжпікових інтервалів III–V та I–V компонентів, порівняно з нормою, свідчить
про затримку проведення імпульсу по слухових шляхах стовбуромозкових
структур слухового аналізатора у головному мозку [101, 103, 116].
2.3 Патоморфологічні

методи

виявлення

порушень

слухового

аналізатора лабораторних тварин
Для вивчення структури завитки на світлооптичному рівні – тимпанальні
булли, після попередньої фіксації в 10 % розчині нейтрального формаліну та
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рідині Карнуа, декальцинували в насиченому розчині ЕДТА протягом 5 днів, за
стандартизованою методикою зневоднювали в етанолі зростаючої концентрації
та заливали в парафінові блоки. Гістологічні зрізи органів товщиною 3–5 мкм
фарбували гематоксиліном і еозином; сполучну тканину та судини вивчали при
забарвленні за методом Ван-Гізона. Застосовані гістохімічні методики виконані
за Саркисовим Д. С. та співавт., патоморфологічні – за Жаровим А.В. та
співавт. Препарати вивчали та фотографували за допомогою фотоапарату
Canon PowerShot A510 та мікроскопу Leica DM LS2.
Метод морфометричного та

2.3.1.
проведення

морфометричного

аналізу

статистичного аналізу. Для

використовувались

комп’ютерні

програми «Photo M 131», «LeicaQWin».
На поперечно орієнтованих зрізах на світлооптичному рівні визначали
площу кровоносних судин, об’єм ядер волоскових клітин, кількісну щільність
гангліонарних нейронів на знімку стандартної площі (564472,4 мкм 2 при
роздільній здатності 2592х1944 пікселів). Калібровку програми виставляли
відповідно до роздільної здатності знімка (масштаб знімків 2592х1944:
1 піксель

=

0,3347 мкм),

використовуючи

стандартні

калібрувальні

мікрометричні лінійки, зроблені при тій же роздільній здатності, на якій
виконувався фотознімок досліджуваного препарату. Гістологічні препарати
(зрізи) фотографували за допомогою фотоапарату Canon PowerShot A510,
використовуючи роздільну здатність 5 мегапікселів на мікроскопі Leica DM
LS2, використовуючи об’єктиви 5х, 10x, 20х, 40х, 100х, окуляр 10х та
сімаутадаптер Leica DM LS2 за допомогою програми Remote Capture.
При

статистичному

аналізі

отриманих

даних

було

використано

дискриптивну статистику; порівняння середніх значень змінних здійснювали за
допомогою параметричних методів (t-критерію Стьюдента) при нормальному
розподілі показників, що виражені в інтервальній шкалі. Відповідність закону
нормального розподілу ознак перевіряли за допомогою метода Шапіро-Уілка.
В інших випадках використовували непараметричний метод (U-критерій
Манна-Уїтні, Колмогорова-Смірнова). Всі дані представлені у вигляді
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середнього ± похибка середнього значення. Різниця визнавалась значущою при
р<0,05. Усі розрахунки здійснено у програмі SPSS 13.0 for Windows.
2.4 Методи статистичної обробки отриманих результатів
Статистичну обробку результатів досліджень проводили за допомогою
статистичного пакету StatSoft (2010) STATISTICA 9.1 for Windows. StatSoft
Inc., Tusla.
Проводився дескриптивний аналіз кожної вибірки з розрахунком
середнього значення (М) та стандартної похибки (m).
Для порівняння двох незалежних сукупностей був використаний
непараметричний тест – Mann-Whitney U-test, для порівняння більше двох –
непараметричний тест – Kruskal–Wallis H-test, застосування яких було
обґрунтовано перевіркою гіпотези про закон нормального розподілення
випадкових величин у вибірці за допомогою тесту One Sample Кolmogorov
Smirnov [5, 35]. Дисперсії вважались різними при значенням коефіцієнта
достовірності р<0,05, p<0,01 p<0,001.
Для оцінки різниці між двома дисперсіями із заданою кількістю випадків
використовувався точний критерій Fisher (one-tailed). Дисперсії вважалися
різними при таких значеннях довірчого критерію t, при яких коефіцієнт
достовірності був р<0,05, р<0,01 та, р<0,001 [5, 35].

55
РОЗДІЛ 3
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СНП СУДИННОГО ҐЕНЕЗУ
3.1 Обґрунтування вибору піддослідних тварин
При

відпрацюванні

методики

отримання

експериментальної

СНП

судинного ґенезу нами спочатку були проведені відповідні хірургічні
втручання на різних представниках надряду гризунів, а саме миші, піщанки. Це
було необхідною частиною нашої роботи, оскільки важливо було відпрацювати
методики лігування судин та об’єктивної реєстрації слухової функції на
певному виді експериментальних тварин. В нашому випадку слід було
визначити та обрати той вид тварин, який би дав можливість отримувати сталі
результати в моделюванні СНП судинного ґенеза.
Усі експерименти на тваринах були виконані з дотриманням міжнародних
принципів Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що
використовуються в експериментальних та інших наукових цілях (European
convention, Strasburg, 1986), статті 26 Закону України «Про захист тварин від
жорстокого поводження» (№ 3447-IV, 21.02.2006), а також усіх норм біоетики
та біологічної безпеки.
На першому (початковому) етапі наших досліджень ми спробували
відтворити СНП судинного ґенезу на мишах. Для експерименту були відібрані
20 статевозрілих білих мишей без ознак соматичної патології. Обстеження
слухової функції у експериментальних тварин ми проводили за допомогою
методів об’єктивної аудіометрії, а саме ПСОАЕ та КСВП. Згідно даних
літератури

ПСОАЕ

дозволяє

виявити

периферичні

порушення

слуху,

тоді як КСВП дає можливість дослідити зміни центрального характеру [9, 15,
18, 55].
Слід відзначити, що проведення об’єктивних досліджень слуху не
можливе, якщо тварина не введена в медикаментозний сон. Тому перед
дослідженням

всім

тваринам

була

проведена

анестезія

шляхом

інтраперитонеальної ін’єкції сумішшю 0,1 мл розчину каліпсолу (кетаміну) та
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0,01 мл розчину седазину (ксилазину гідрохлорид). Розрахунок дози препарату
проводився згідно інструкції, враховуючи середню вагу миші 50 г.
Використання даного виду знеболення дозволяє вільно провести отоскопію та
звільнити зовнішній слуховий хід від сірчаних мас.
Також ефективність та правильна реєстрація ПСОАЕ дуже залежить від
герметичної

обтурації

зовнішнього

слухового

проходу

білої

миші.

Герметичність обтурації зондом зовнішнього слухового ходу у піддослідних
тварин забезпечувалась за допомогою гумової вкладки конічної форми
найменшого діаметру (жовтий колір) (рис. 3.1).

Рис. 3.1 Дослідження слухової функції експериментальної тварини
шляхом методу ПСОАЕ. Біла миша знаходиться у медикаментозному сні
Ширина зовнішнього слухового проходу білих мишей орієнтовно
становила в середньому до 2 мм, а довжина становила до 0,5 см. Частіше
всього зовнішній слуховий хід був частково заповнений сірчаними масами, що
не дозволяло повноцінно оглянути та оцінити стан барабанної перетинки
тварини. Після очищення зовнішнього слухового ходу від сірчаних мас
барабанна перетинка була сірого кольору діаметром до 2 мм. Патологічних
запальних змін на барабанній перетинці виявлено не було. Вище вказані
маніпуляції були необхідними так як дозволяли правильно розмістити датчик
апарату «Нейроаудіо» для реєстрації ПСОАЕ. На рисунку 3.2 графік ПСОАЕ
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білої миші до проведення експерименту. На даному графіку ПСОАЕ
відмічається відповідь як на середніх, так і на високих частотах, що свідчить
про наявність слуху у дослідних інтактних мишей.
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Рис. 3.2 Зображення результатів отоакустичної емісія на частоті продуктів
спотворення до початку проведення експерименту у інтактної білої миші
В подальшому всі дослідні миші були додатково обстежені за допомогою
методу

коротколатентних

слухових

викликаних

потенціалів

(КСВП)

(табл. 3.1).
Згідно отриманих нами результатів у інтактних білих мишей були
зареєстровані всі піки та інтервали КСВП, що підтверджує правильне
функціонування всіх структур слухового аналізатора до початку експерименту.
Враховуючи анатомічні особливості кровопостачання головного мозку
миші ми прийняли рішення проводити одностороннє лігування сонної артерії.
Згідно даних іноземних авторів одностороннє лігування сонної артерії білої
миші призводить до односторонньої ішемії головного мозку, тоді як
двостороннє лігування призводить до смерті піддослідної тварини.
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Таблиця 3.1
Середні значення отриманих результатів КСВП до початку експерименту
(білі миші)
Результати КСВП

Латентності (стимул=80 дБ)

Праве/ліве вухо

І
(мс)

ІІІ
(мс)

V
(мс)

І–III
(мс)

III–V
(мс)

Середні показники у всіх
груп дослідних тварин

1,60±0,06

3,01±0,07

4,42±0,08

1,42±0,07

1,34±0,05

Проведення хірургічного втручання на судинах шиї проводилось з
використанням мікроскопа (KONUS #5424 (WF10X/20). Хірургічне втручання
для створення доступу до судин шиї виконувалось наступним чином. Перед
оперативним втручанням проводилась підготовка шкіри в ділянці шиї миші
шляхом очищення від волосяного покриву. Спочатку проводився поперечний
розтин шкіри на шиї та тупе розшарування підшкірно-жирової тканини та
м’язів з подальшим відсепаруванням лівої сонної артерій. Слід відмітити, що
даний доступ до сонної артерії саме цього виду експериментальних тварин є
загально прийнятим та не потребує специфічних хірургічних інструментів.
Перетискування (оклюзія) загальної сонної артерії проводилося за допомогою
накладання лігатури з використанням грузиків вагою 5 грамів протягом 20
хвилин з наступним зняттям та з подальшим відновленням кровообігу
(реперфузія). Післяопераційну рану обробляли порошком стрептоциду та
зашивали поліамідним шовним матеріалом. Під час проведення експерименту
жодна з тварин не загинула.
На 10 добу після проведення експерименту з оклюзією сонної артерії білої
миші проводилось повторне дослідження стану слухового аналізатора шляхом
проведення ПСОАЕ та КСВП.
На рисунку 3.3 зображений графік ПСОАЕ білої миші після проведення
експериментального моделювання СНП судинного ґенеза.
На даному малюнку зображені результати ПСОАЕ котрі показують
зареєстровану відповідь структур внутрішнього вуха, а саме спірального

59
органу, як на середніх так і на високих частотах. Ці результати підтвердили
наше припущення, що однобічне лігування сонної артерії не призводить до
виникнення порушень у структурах внутрішнього вуха дослідних тварин.
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Рис. 3.3 Зображення результатів отоакустичної емісія білої миші після
проведення лігування лівої сонної артерії
В подальшому в ході нашого експерименту білі миші були додатково
обстеженні за допомогою методу КСВП (табл. 3.2).
Виходячи із отриманих нами даних у всіх лабораторних білих мишей на
лівому вусі спостерігались наступні статистично достовірні зміни КСВП:
збільшенні латентності першого піку з 1,60±0,06 мс до 1,70±0,06 мс (р≤0,05) та
третього піку з 3,01±0,07 мс до 3,22±0,08 мс (р≤0,05), а також відсутність V
піку у порівнянні з показниками, отриманими у дослідних тварин до початку
експерименту та результатами з правого вуха.
Виходячи з отриманих результатів можна зробити заключення, що
внаслідок

одностороннього

експериментальних

тварин

лігування
виникають

центрального ґенезу, а не периферичного.

сонної

артерії

порушення

у

даного

слуху

виду

переважно
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Таблиця 3.2
Середні значення отриманих результатів КСВП після лігування лівої сонної
артерії дослідної тварини (білі миші)
Результати КСВП
Латентності (стимул=80 дБ)
Праве/ліве вухо

І
(мс)

ІІІ
(мс)

V
(мс)

Середні показники до
1,60±0,06
3,01±0,07
4,42±0,08
початку експерименту
Середні показники після
початку експерименту
1,57±0,07
3,05±0,05
4,39±0,06
(праве вухо)
Середні показники після
початку експерименту
1,70±0,06* 3,22±0,08*
(ліве вухо)
Примітка. * – р≤0,05, ** – р≤0,01, *** – р≤0,001 – різниця

І–III
(мс)

III–V
(мс)

1,42±0,07

1,34±0,05

1,44±0,06

1,36±0,07

1,52±0,07
відносно першої групи

(результати до початку експерименту) за Mann-Whitney U-test.

Саме тому, не зважаючи на те, що результати об’єктивної аудіометрії
підтвердили наявність порушень слуху центрального ґенезу, ми прийняли
рішення змінити вид лабораторних тварин та розробити іншу модель СНП
судинного ґенезу, котра зможе дати можливість оцінити зміни як в
центральних так і в переферичних відділах слухового аналізатора.
На другому етапі наших досліджень в якості дослідних тварин ми обрали
представників надряду гризуни, а саме вид Монгольська піщанка (Meriones
unguiculatus) (рис. 3.4). Згідно даних літератури особливість цього виду тварин
полягає в тому, що у них недорозвинуте Вілізієве коло, внаслідок чого
структури

внутрішнього

вуха

кровопостачаються

безпосередньо

вертебральною артерією, котра відходить від базальної артерії відповідної
сторони [122, 152]. Саме тому її лігування призводить до ішемізації структур
внутрішнього вуха з можливим подальшим розвитком СНП судинного ґенезу.
Слід відмітити, що згідно даних закордонних авторів, котрі були отримані в
ході експериментальних досліджень проведених на 398 тваринах ця
особливість (недорозвинуте Вілізієве коло) спостерігається у Монгольських
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піщанок віком до 9 місяців, тому для нашого експерименту ми відбирали
тварин віком 6–7 місяців [152].
Для одержання СНП судинного ґенеза ми проводили двобічне лігування
вертебральних артерій, так як одностороннє лігування не призводить до
розвитку досліджуваної патології. Це зумовлено розвиненою системою
колатералей, котрі в подальшому забезпечують кровопостачання ураженої
сторони [122].
Для експерименту було відібрано 73 статевозрілих (6–7 місяців)
Монгольських піщанок (Meriones unguiculatus) вагою 70–80 г. Згідно даних
іноземних авторів та результатів проведених експериментальних досліджень
головний мозок самки піщанки більш стійкий до ішемії, саме тому в групу
лабораторних тварин нами були відібрані лише самці піщанок [122].

Рис. 3.4 Монгольська піщанка (Meriones unguiculatus)
3.2 Методика проведення об’єктивної аудіометрії у Монгольських
піщанок
Експериментальні тварини утримувалися у віварії, де підтримувалася
стала температура 22±2 0С та світловий цикл день : ніч у співвідношенні 12:12
годин. Піщанки мали вільний доступ до води та збалансованого комбікорму.
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Перед початком експерименту всім піщанкам було проведено дослідження
слухової функції за допомогою методів об’єктивної аудіометрії, а саме методу
ПСОАЕ та методу КСВП. Для проведення об’єктивної аудіометрії ми
використовували апарат «Нейроаудіо». Більш детально ці методи описані в
розділі 4.
Для проведення дослідження всі тварини попередньо наркотизували
внутрішньом’язовим введенням каліпсолу (75 мг/кг) та ксилазину (2 мг/кг).
Розрахунок дози препаратів проводився згідно медичної інструкції беручи до
уваги вагу дослідної тварини.
В подальшому піщанкам була проведена отоскопія з очищенням
слухового проходу від сірчаних мас та оцінкою стану барабанної перетинки
(рис. 3.5).

Рис. 3.5 Проведення отоскопії дослідної тварини з метою оцінки стану
зовнішнього слухового проходу та барабанної перетинки
Розмір слухового проходу піщанки становить приблизно від 0,5 до 1 см, а
розмір барабанної перетинки становить приблизно 2 мм. Під час проведення
отоскопії у жодної з тварин не було виявлено запальних змін барабанної
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перетинки. Проведення вищевказаних маніпуляцій є необхідною складовою
частиною експерименту, оскільки забезпечує інформативність та достовірність
результатів проведених досліджень. Для отримання достовірних результатів
отоакустичної

емісії

на

частоті

продуктів

спотворення

необхідно

дотримуватись герметичної обтурації зондом зовнішнього слухового проходу
піщанки для цього ми використовували гумову вкладку конічної форми
середнього чи найменшого діаметру – жовтий колір (рис. 3.6), вибір вкладки
залежить від розміру слухового проходу експериментальної тварини та
підбирається індивідуально під час проведення ПСОАЕ.

Рис. 3.6 Дослідження слухової функції лабораторної тварини шляхом
методу ПСОАЕ. Піщанка знаходиться у медикаментозному сні
Для отримання достовірних результатів коротколатентних слухових
викликаних потенціалів ми встановлювали електроди підшкірно на голові
досліджуваної тварини. Перед встановленням електродів за допомогою леза ми
проводили очищення голови піщанки від хутряного покриву. В подальшому за
допомогою стерильних ножиць проводили неглибокий розріз в місцях
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встановлення електродів. Фіксували електроди за допомогою клейкої стрічки
(рис. 3.7).

Рис. 3.7 Дослідження слухової функції експериментальної тварини
шляхом методу КСВП. Піщанка знаходиться у медикаментозному сні
Для подачі звукового сигналу ми використовували звичайні навушники,
котрі фіксували біля досліджуваного вуха піщанки. Гучність подачі звукового
сигналу становила 80 дБ.
Слід зауважити, що без медикаментозного сну проведення даних
досліджень з отриманням реальних достовірних результатів – не можливе.
3.3 Розробка етапів хірургічного втручання під час створення
експериментальної моделі
Для чіткого визначення топографії вертебральних артерій у однієї з тварин
ми візуалізували судини за допомогою ін’єкцій туші, розведеної у 10 % розчині
желатину (попередньо нагрітий до 37 0С), на останньому етапі перфузії (див.
розділ 3.3). Ін’єкцію туші робили вручну з використанням 20 мл одноразового
шприца зі швидкістю 3–5 мл/хв. Після ін’єкції тварину розмішали в
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морозильну камеру при -20 0С на 10 хв, для того щоб затвердів желатин.
В подальшому на підставі отриманих при цих маніпуляціях результатів було
розроблено план оперативного втручання для виділення та кліпування
вертебральних артерії піщанок (рис. 3.8).
На першому етапі нашого експерименту дослідні

тварини були

розподілені на 3 групи:
Група А – включала 14 піщанок, яким була змодельована СНП.
Група В – «sham-operated» – складала 7 тварини.
Група С – становила 7 здорових піщанки.

Рис. 3.8 Топографія вертебральної артерії Монгольської піщанки
(Meriones unguiculatus)
Тварин з груп А та В для проведення оперативного втручання попередньо
наркотизували внутрішньом’язовим введенням 0,1 мл розчину каліпсолу
(кетаміну) та 0,01 мл розчину седазину (ксилазину гідрохлорид). Розрахунок
дози препаратів проводився згідно інструкції, враховуючи середню вагу
піщанки 80–90 г.
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Після

проведення

седації

та

перед

оперативним

втручанням

експериментальним тваринам з груп А та В за допомогою леза проводилась
підготовка шкіри в ділянці шиї шляхом очищення від хутряного покриву.
Для відтворення моделі СНП судинного ґенеза шляхом лігування
вертебральних

артерій

інструментарій.

Єдина

ми

використовували

модифікація

котру

типовий
необхідно

стоматологічний
провести

перед

проведенням хірургічних маніпуляцій у експериментальних тварин – це
затупити кінці гачків, тому що під час виконання доступу можна досить легко
травмувати магістральні судини, сонні артерії, внаслідок чого піщанка загине.
Всім тварин групи А було проведено хірургічне втручання направлене на
відтворення експериментальної моделі СНП судинного ґенезу.
На першому етапі за допомогою скальпеля (лезо № 15) ми виконували
поперечний розтин шкіри на шиї в проекції трахеї дослідної тварини, краї рани
розводили за допомогою хірургічних крючків (рис. 3.9).

Рис. 3.9 Розведення країв рани за допомогою хірургічних крючків під час
проведення доступу до трахеї експериментальної тварини
Проведення хірургічного втручання на судинах шиї лабораторних тварин
проводилось з використанням мікроскопа KONUS #5424 (WF10X/20).
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Спочатку за рахунок розшарування підшкірно-жирової тканини та м’язів
нами був проведений доступ до трахеї піщанки.
Другим етапом було проведено виділення сонних артерій з обох сторін
(рис. 3.10, 3.11). В подальшому поступово розшаровуючи тканини ми
відпрепарували місце відгалуження сонної артерії від підключичної. Саме це
місце слугувало нам за орієнтир для виділення базальної артерії від якої
відходить вертебральна артерія, котра кровопостачає структури внутрішнього
вуха Монгольської піщанки. Дуже важливо під час виконання цього етапу
хірургічного втручання слідкувати за рухами інструментарію, тому що вкрай
легко можна травмувати сонну артерію, що в свою чергу може призвести до
швидкої загибелі експериментальної тварини.

Рис. 3.10 Етап виділення сонних артерій Монгольської піщанки. На
лігатурі візуалізована ліва сонна артерія експериментальної тварини
З метою фіксації під обидві вертебральні артерії ми підводили шовкові
лігатури. Ця маніпуляція дозволяє в подальшому майже одночасно накласти
мікрокліпси на обидві артерії.
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Рис. 3.11 Виділена сонна артерія Монгольської піщанки
Слід відмітити, що в нашій експериментальній роботі ми модифікували
існуючу методику лігування вертебральних артерій (Gyo Kiyofumi, 2013), так в
нашому випадку ішемія викликалась перетискуванням обох вертебральних
артерій за допомогою атравматичних мікрозатискачів, а не за допомогою
лігатур з 5 г грузиками, протягом 15 хвилин з наступним їх зняттям та
відновленням кровообігу (рис. 3.12). Накладання мікрокліпс проводилося за
допомогою судинного затискача Москіт під контролем мікроскопа, час
фіксували за допомогою звичайного секундоміру.
Згідно даних літератури обраного нами проміжку часу (15 хвилин)
достатньо для виникнення ішемічних змін у внутрішньому вусі, не впливаючи
на кровопостачання мозкових структур тварини [122, 152].
Під час моделювання експериментальної СНП судинного ґенезу після
проведення оперативного втручання загинуло 5 тварин, котрі в подальшому не
увійшли в розподілення на групи та в статистичну обробку отриманих
результатів. Загибель піщанок ми пов’язуємо з наступними причинами:
ускладнення при проведенні доступу до вертебральних артерій, чи не
перенесення твариною дії наркотичних речовин під час медикаментозного сну.
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Рис. 3.12 Накладені атравматичні мікрозатискувачі на вертебральні артерії
Монгольської піщанки
Для проведення лігування вертебральних артерій дослідних піщанок ми
обрали атравматичні мікросудинні затискувачі (vascular microclips) розміром
6x1 мм.
Післяопераційну рану обробляли порошком стрептоциду та зашивали
поліамідним шовним матеріалом.
Тваринам групи B (7 піщанок) ми проводили доступ до вертебральних
судин без подальшого їх лігування. В даній групі жодна тварина не загинула.
Тваринам групи С (7 піщанок) не було проведено жодних хірургічних
маніпуляцій.
В подальшому всі групи тварин були обстежені за допомогою ПСОАЕ та
КСВП на 5 та 10 добу після проведення експерименту (див. розділ 4).
Патоморфологічне дослідження змін у структурах слухового аналізатора
проводилось паралельно з об’єктивними обстеженнями слуху на 5 та 10 добу
(див. розділ 5).
В подальшому для оптимізації лікувальної тактики СНП судинного ґенезу
нами

було

проведено

моделювання

у 40 Монгольських піщанок (див. розділ 6).

гострої

СНП

судинного

ґенезу
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3.4 Методика проведення перфузійної фіксації тканин слухового
аналізатора
Під час проведення етапу патоморфологічних досліджень ми помітили, що
загальноприйняті підходи для підготовки препаратів у нашому випадку є дуже
травматичними, оскільки всі частини спірального органа дуже тендітні і при
декальцинації вони фрагментуються, а це не дає змогу чітко візуалізувати
зміни в структурах внутрішнього вуха та зробити достовірні висновки. Крім
того слід зауважити, що спіральний орган піщанки знаходиться в кістковій
буллі, що значно ускладнює процес його виділення та дослідження. Тому у
своїй роботі ми використали метод перфузійної фіксації.
Даний спосіб допоміг нам оптимізувати виділення спірального органу в
експерименті та мінімізувати механічні пошкодження його структур. Більшість
іноземних авторів вказують на те, що використання перфузійної фіксації є
найоптимальнішим способом збереження прижиттєвих змін органу. Тоді як
спосіб фіксації із зануренням виділеного спірального органу в формалін не
може перешкоджати розвитку змін, котрі пов’язані з декапітацією і виділенням
булли. Ці зміни в подальшому на етапі патоморфологічних досліджень можуть
інтерпретуватися як деструкція не внаслідок змодельованої патології, а
внаслідок постмортальних процесів в організмі.
Використаний нами спосіб перфузійної фіксації дозволяє дослідити вигляд
тканин

до

початку

виникнення

незворотних

процесів

спровокованих

постмортальною гіпоксією. Це зумовлено тим, що цей метод перфузії дозволяє
параформальдегіду

прижиттєво

замістити

кров’яне

русло

тварини

та

ефективніше зупинити незворотні процеси в структурах внутрішнього вуха.
Ефективність даного методу залежить від виду досліджуваної тканини,
фізіологічного тиску під час перфузії і способу обробки матеріалу після
фіксації. Апарат для перфузії, котрий ми використовували в експерименті,
включав фіксаційний розчин, буфер, манометр, грушу для регуляції тиску, а
також голку для перфузії. Розчин і буфер були нагріті до 37 °C. Оптимальний
тиск для реперфузії має становити 80 мм рт. ст.
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Перед проведенням реперфузії тварин наркотизували внутрішньом’язовим
введенням

каліпсолу

(75

мг/кг)

та

ксилазину

(2

мг/кг)

шляхом

інтраперитонеальної ін’єкції.
Спочатку всім досліджуваним піщанкам було проведено розріз грудної
клітини вздовж проекції діафрагми з подальшим доступом до серця (рис. 3.13).

Рис. 3.13 Доступ до серця дослідної тварини для проведення реперфузії
Далі перфузійну голку ми проводили через лівий шлуночок до аорти і
фіксували її затискаючи з двох сторін. Наступний надріз робили в правому
передсерді, дуже важливо під час виконання даної хірургічної маніпуляції не
пошкодити аорту (рис. 3.14). Після останнього маневру лабораторна піщанка
готова до перфузії.
При проведенні перфузії ми стежили, щоб під час проведення
експерименту в розчинах не було повітряних бульбашок. В середньому
перфузія займала близько 20 хвилин. Після, всім тваринам проводилася
декапітація і виділення скроневої кістки з невеликою ділянкою мозкової
речовини.
Виділений постперфузійно матеріал надалі ми фіксували протягом
24 годин при 4 °C в тому ж розчині 4 % формальдегіду. Через 24 години
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матеріал промивали фосфатним буферним сольовим розчином 3 рази і
залишили його в ньому на одну добу при 4 °C.

Рис. 3.14 Постановка перфузійної голки для проведення прижиттєвого
заміщення параформальдегідом кров’яного русла піддослідної тварини
Виділення спірального органу. Спіральний орган, розташований в завитці
внутрішнього вуха, покритий кістковим лабіринтом скроневої кістки, містить
волоскові клітини, які є важливими звукосприймаючими структурами
внутрішнього вуха. Звичайні патоморфологічні підходи до приготування
препаратів у випадку препарування внутрішнього вуха є неприйнятними,
оскільки перетинчаста частина спірального органу є надзвичайно вразливою і
при декальцинації фрагментується, особливо у ділянці покривної мембрани, що
не дає можливості відрізнити зміни зумовлені патологічним процесом, від
порушень, що виникли внаслідок приготування препарату. Тому в нашій роботі
ми систематизували процес виділення спірального органу у експериментальних
тварин для подальшого патоморфологічного дослідження.
Перш за все необхідно пам’ятати про особистий захист, а саме халат,
гумові рукавички, маска тощо. Стерилізацію робочого місця ми проводили в
два етапи: УФО опроміненню протягом 20 хвилин з подальшою обробкою
70 % етанолом.

73
Етапи виділення органу слуху у експериментальної тварини:
1.

Провести декапітацію піщанки на лінії форамен магнум, використовуючи
оперативні ножиці.

2.

Ненадовго занурити голову в посудині з 70 % етанолом протягом
2–3 хвилин.

3.

Відділити епідерміс, використовуючи скальпель (лезо № 15).

4.

Відкрити череп піщанки уздовж сагітального шва з використанням
скальпеля, а потім розділити навпіл передній мозок. Слід обережно
зберегти каудальний відділ переднього мозку для подальшої дисекції.

5.

Видалити передній мозок, мозочок і стовбур мозку, використовуючи
тупий метод дисекції.

6.

Видалити скроневі кістки, занурити їх в 70 % етанол протягом 2–3 хвилин.

7.

Використовуючи щипці, видалити буллу і навколишні тканини від petrous
portion скроневої кістки.

8.

Знайти раковину завитки (кохлеа) і відокремити його від вестибулярної
системи за допомогою щипців.

9.

На даному етапі розвитку піщанки (6–7 місяців), кістковий лабіринт
неповністю кальцинований і він легко розсікається за допомогою щипців.
Зніміть кістковий лабіринт равлика шляхом ретельного поділу, починаючи
з базальної кінця і рухатися до вершини за допомогою мікро щипців
(ножиців). За даними літератури та нашими результатами равлик піщанки
має довжину близько 6 мм.

10. Фіксування отриманого матеріалу на предметні скельця мікроскопа. Після
фіксації перетинчасту частина завитки ми занурювали в буфер або етанол
на 2 дні. Для оптимізації мікроскопічного дослідження, виділений
спіральний орган, поміщали в гліцерин.
Патоморфологічні результати дослідження матеріалів за допомогою
електронної мікроскопії представлені в наступних розділах дисертаційної
роботи.
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Узагальнення результатів досліджень, представлених в розділі
На

даному

етапі

дисертаційної

роботи

ми

визначили

найбільш

оптимальний вид лабораторних тварин для проведення експериментального
моделювання СНП судинного генеза. Вдосконалили експериментальну модель
гострої СНП судинного ґенезу на Монгольських піщанках та визначили
найбільш

оптимальний

метод

підготовки

матеріалу

для

проведення

патоморфологічних досліджень.
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публікаціях:
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РОЗДІЛ 4
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ У ДОСЛІДНИХ
ТВАРИН З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЮ СНП СУДИННОГО ҐЕНЕЗА
В нашій роботі для вивчення стану слухового аналізатора у Монгольських
піщанок

в умовах

судинного

ґенезу

експериментальної
ми

сенсоневральної приглухуватості

використовували

наступні

методи

об’єктивної

продуктів

спотворення

аудіометрії:
1) метод

отоакустичної

емісії

на

частоті

(ПСОАЕ);
2) метод коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП).
Дослідження проводилося за допомогою комп’ютерного комплексу
«Нейроаудіо» виробництва фірми DX-комплекси.
Для експерименту було відібрано 28 статевозрілих (6–7 місяців) самців
Монгольських піщанок (Meriones unguiculatus) вагою 80–90 г.
Експериментальні тварини були розподілені на 3 групи:
Група А – включала 14 піщанок, яким була змодельована СНП.
Група В – «sham-operated» – складала 7 тварини.
Група С – становила 7 здорових піщанки.
4.1 Методика проведення отоакустичної емісії на частоті продуктів
спотворення у лабораторних тварин
Метод отоакустичної емісії на частоті продуктів спотворення є простим та
швидким методом, який найчастіше використовується для реєстрації змін у
слуховому аналізаторі в експериментальних тварин. Цей метод дозволяє
об’єктивно оцінити стан структур внутрішнього вуха експериментальних
тварин до моделювання СНП судинного ґенеза, в процесі розвитку даної
патології та після проведеного лікування [3, 9, 115, 120]. Вимірювання ПСОАЕ
проводилось нами з обох боків у кожної піщанки. Під час дослідження тварини
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знаходилися в медикаментозному сні, котрий був викликаний шляхом
внутрішньом’язового введення каліпсолу (75 мг/кг) та ксилазину (2 мг/кг).
В нашій роботі, як вже було вказано, ми вивчали отоакустичну емісію на
частоті продуктів спотворення (distortion product otoacoustic emission –
DPOAE).
Слід відмітити, що однією з основних складових для правильної реєстрації
показників ПСОАЕ є герметична обтурація зовнішнього слухового проходу
лабораторної тварини. Для цього перед дослідження слухової функції всім
піщанкам була попередньо проведена отоскопія з подальшим очищенням
слухового проходу від сірчаних мас. Для реєстрації показників ПСОАЕ ми
використовували гумові вкладки конічної форми найменшого діаметру.
4.1.1 Дослідження стану слухової функції за допомогою ПСОАЕ до
проведення моделювання гострої СНП судинного генезу. Всім тваринам
перед початком моделювання сенсоневральної приглухуватості судинного
ґенезу було проведено дослідження слуху за допомогою методу ПСОАЕ.
Отримані нами данні свідчили, що у досліджуваних піщанок перед початком
експерименту порушення слуху були відсутні. Як видно з даних рисунку 4.1 у
експериментальних тварин на графіку DP-грами добре візуалізований
допустимий інтервал між кривою емісії та кривою шуму, що характеризує
нормальне функціонування органу слуху.
Подальший аналіз отриманих нами даних продемонстрував, що позитивні
відгуки емісії реєструвались на всіх частотах, як при стимуляції правого так і
лівого вуха у всіх дослідних піщанок до початку експерименту, що свідчить
про відсутність порушень слуху. Під час проведення дослідження лабораторні
тварини знаходилася в медикаментозному сні, жодна не загинула.
4.1.2 Дослідження стану слухової функції за допомогою ПСОАЕ після
проведення експерименту. Згідно плану нашого експерименту всім тваринам
з групи А було проведено моделювання СНП судинного ґенезу шляхом
двостороннього лігування вертебральних артерій (див. Розділ 3). Піщанкам з
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групи В був проведений доступ до вертебральних артерій без їх лігування,
тваринам групи С не проводилися жодні хірургічні маніпуляції.
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Рис. 4.1 Результати ПСОАЕ Монгольської піщанки до початку експерименту
Всі тварини були обстежені нами за допомогою методу ПСОАЕ на 5 та 10
добу після моделювання СНП судинного ґенезу. Отримані дані на 5 добу
свідчили про поступове зниження слуху 14 дослідних тварин групи А, що
проявлялося у відсутності відповіді волоскових клітин спірального органу на
високих (4000 Гц, 5714 Гц, 8000 Гц) частотах (рис. 4.2). Тоді як графіки
реєстрації ПСОАЕ у тварин з груп В та С залишилися без змін.
Слід відмітити, що у дослідних тварин з інших експериментальних груп
порушення показників ПСОАЕ були відсутні, тобто була отримана відповідь
структур слухового аналізатора на всіх запропонованих частотах.
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Диаграмма продукта искажения (Правое ухо)
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Рис. 4.2 Результати ПСОАЕ Монгольскої піщанки з групи А на 5 день
після моделювання СНП судинного ґенезу
Після отримання результатів ПСОАЕ на 5 добу від моделювання СНП
судинного ґенезу 7 лабораторних піщанок з групи А були взяті для
патоморфологічного дослідження структур слухового аналізатора. Наші
результати патоморфологічного дослідження надані в п’ятому розділі
дисертаційної роботи.
Згідно плану нашого експерименту наступного разу ПСОАЕ було
проведено на 10 добу після моделювання СНП судинного ґенеза. Слід
зауважити, що протягом 10 днів всі піщанки з трьох експериментальних груп
утримувалися в однакових умовах у віварії, де підтримувалася стала
температура та світловий цикл день : ніч у співвідношенні 12 : 12 годин.
Піщанки мали вільний доступ до води та збалансованого комбікорму.
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Протягом усього часу перебування у віварії у лабораторних тварин не
спостерігалось запальних змін або ускладнень з боку інших органів і систем,
жодна з них не загинула.
Після проведеного на 10 добу дослідження слухового аналізатора
отримані данні ПСОАЕ засвідчили про стійке порушення слуху у дослідних
піщанок с групи А (рис. 4.3), тоді як результати обстеження тварин з груп В та
С залишилися в межах норми.
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Рис. 4.3 Результати ПСОАЕ Монгольської піщанки з групи А на 10 день
після моделювання СНП судинного ґенезу
Отримані нами результати достовірно вказують на відсутність відповіді
структур внутрішнього вуха у всіх експериментальних тварин з групи А, як на
високих (4000 Гц, 5714 Гц, 8000 Гц), так і на середніх частотах (2000 Гц,
2857 Гц).
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Отримані результати ПСОАЕ на 10 добу після початку експерименту
підтверджують відсутність відповіді волоскових клітин в органі слуху у
піщанок групи А, тоді як результати обстеження тварин з груп В та С
залишилися в межах норми. Також слід відмітити, що доступ до вертебральних
артерій без їх лігування не призводить до порушення слуху у дослідних
піщанок.
На графіку 4.1 зображено динаміку змін у лабораторних тварин з групи А
на обидва вуха протягом усього часу проходження експерименту.
До оперативного моделювання (праве вухо)
5 доба після моделювання (праве вухо)
10 доба після моделювання (праве вухо)
До оперативного моделювання (ліве вухо)
5 доба після моделювання (ліве вухо)
10 доба після моделювання (ліве вухо)
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Графік 4.1 Зображення динаміки змін результатів ПСОАЕ у лабораторних
тварин з групи А протягом проходження експерименту з моделювання СНП
судинного ґенезу
Згідно цього графіку побудованого з даних ПСОАЕ у експериментальних
тварин (Монгольських піщанок) внаслідок лігування вертебральних артерій
виникають поступові зміни (порушення) в структурах внутрішнього вуха, а
саме в спіральному органі (волоскові клітини). Ці зміни починають
визначатися (реєструватися) на 5 добу експерименту та досягають свого
максимуму на 10 добу, що свідчить про розвиток гострої двобічної СНП
судинного ґенеза.
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4.2

Методика

реєстрації

коротколатентних

викликаних

потенціалів у піддослідних тварин
Метод коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП) є
загальноприйнятим

та

досить

розповсюдженим

об’єктивним

методом

дослідження слуху зокрема і в експериментальній аудіології. Принцип методу
полягає у реєстрації викликаної електричної активності елементів слухового
аналізатора від периферії до мозкових структур. Метод КСВП, на відміну від
ПСОАЕ,

застосовується

для

виявлення

більш

конкретної

локалізації

патологічного процесу слухової системи [15, 18, 49, 61]. Саме тому ми
вирішили обрати цю методику для локалізації змін в системі слухового
аналізатора у піддослідних тварин зі змодельованою СНП судинного ґенезу.
Графік реєстрації КСВП, який ми реєстрували, складався з декількох
позитивних піків, що позначалися римськими цифрами I, III, V. Беручи до
уваги данні іноземних авторів: перший пік (І) ми оцінювали як відповідь
слухового нерва, третій пік (III) – верхнеоліварного комплексу, п’ятий пік (V) –
відповідь нижніх горбків чотиригорбкового тіла [122, 159]. Оцінку хвиль
КСВП ми проводили за наступними параметрами: амплітуда піків, латентність
піків (проміжок часу від початку стимулу до верхівки піка) та тривалість
міжпікових інтервалів [18, 49, 61]. Зокрема відсутність піків КСВП (III та V)
вказувало на ретрокохлеарну патологію, тоді як подовження латентності піка І
свідчило про наявність патологічного процесу у внутрішньому вусі.
Вимірювання КСВП проводилось нами з двох сторін у кожної піщанки.
Перед дослідженням всім тваринам була проведена анестезія шляхом
інтраперитонеальної ін’єкції сумішшю 0,1 мл розчину Каліпсол (кетамін) та
0,01 мл розчину Седазин (ксилазин гідрохлорид). Розрахунок дози препарату
проводився згідно інструкції, враховуючи середню вагу піщанки 70–80 г.
Перед встановленням електродів для проведення дослідження слухового
аналізатора за рахунок методу КСВП ми очистили голову піддослідної тварини
від хутряного покриву за допомогою леза. В подальшому за допомогою
стерильних ножиць зробили неглибокі розрізи шкіри піщанки в місцях
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подальшого встановлення електродів. Після вищевказаної підготовки з метою
кращої фіксації та більш чіткого зняття показників КСВП піддослідним
тваринам підшкірно були розміщені електроди. Позитивний реєструючий
електрод був встановлений по середній лінії голови піщанки, негативний
(реєструючий) електрод встановлений на досліджувану сторону в проекції
соскоподібного відростка тварини, третій (заземлюючий) електрод – на
контралатеральну

по

відношенню

до

досліджуваної

сторони

ділянку

соскоподібного відростка (рис. 4.5). Правильне розташування електродів
відіграє важливе значення для отримання достовірних результатів КСВП.

Рис.

4.5

Реєстрації

КСВП.

Дослідна

тварина

знаходиться

в

медикаментозному сні
4.2.1 Дослідження стану слухової функції за допомогою КСВП до
проведення експерименту. Всім піддослідним тваринам перед початком
моделювання СНП судинного ґенезу та після реєстрації ПСОАЕ було
проведено дослідження структур слухового аналізатора шляхом методу КСВП.
Згідно отриманих даних ми склали таблицю показники якої в подальшому
використовували, як критерій норми для оцінки результатів моделювання СНП
судинного ґенеза (табл. 4.1, 4.2).
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Під час проведення статистичної обробки результатів за допомогою
статистичного пакету StatSoft (2010) STATISTICA 9.1 for Windows. StatSoft
Inc., Tusla, ми проводили дескриптивний аналіз кожної вибірки з розрахунком
середнього значення (М) та стандартної похибки (m). В таблиці 1 наведені
середні величини піків та міжпікових інтервалів, котрі ми отримали під час
реєстрації КСВП у Монгольських піщанок до проведення експериментального
моделювання СНП судинного ґенезу.
Таблиця 4.1
Середні значення результатів КСВП (праве вухо піщанки) отримані до початку
проведення експерименту, розрахунок проводився враховуючи максимальне та
мінімальне значення кожного з показників та беручи до уваги результати всієї
виборки лабораторних тварин
Праве вухо
Латентності та амплітуди
(Стимул=80дБ)
Середні показники
КСВП
досліджуваних
піщанок

І
(мс)

ІІІ
(мс)

V
(мс)

І–III
(мс)

III–V
(мс)

1,65±0,08

3,08±0,05

4,42±0,08

1,43±0,07

1,34±0,06

Таблиця 4.2
Середні значення результатів КСВП (ліве вухо лабораторної тварини) отримані
до початку проведення експерименту, розрахунок проводився враховуючи
максимальне та мінімальне значення кожного з показників та беручи до уваги
результати всієї виборки лабораторних тварин
Ліве вухо
Латентності та амплітуди
(Стимул=80дБ)
Середні показники
КСВП
досліджуваних
піщанок

І
(мс)

ІІІ
(мс)

V
(мс)

І–III
(мс)

III–V
(мс)

1,62±0,07

3,03±0,06

4,39±0,07

1,41±0,08

1,36±0,05
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Отже, згідно отриманих показників КСВП та беручи до уваги данні
проведеної ПСОАЕ ми зробили висновок, що до проведення експерименту у
досліджуваних піщанок порушення в структурах центрального відділу
слухового аналізатору були відсутні.
В подальшому згідно плану нашого дослідження піщанки були
розподілені на три групи. В групі А тваринам було проведено моделювання
СНП судинного ґенезу шляхом лігування вертебральних артерій. Група В
складала sham-operated тварин, яким був проведений доступ до вертебральних
артерій без їх лігування, з наступним ушиванням рани. Піщанкам групи С не
проводилося жодне оперативне втручання.
4.2.2 Дослідження стану слухової функції за допомогою КСВП після
проведення експерименту. Після відтворення експериментальної моделі
сенсоневральної приглухуватості реєстрація КСВП проводилось на п’яту та
десяту добу. Згідно даних літератури саме починаючи з 5 доби в структурах
внутрішнього вуха відбуваються зміни, котрі можна візуалізувати за
допомогою патоморфологічного дослідження, яке було проведено в рамках
нашого експерименту (див. розділ 5).
Відповідно до затвердженого плану нашого експерименту обстеження
органу слуху у дослідних тварин було проведено на п’ятий день після
експериментального моделювання СНП судинного ґенезу.
Зареєстровані нами результати КСВП підтвердили початок розвитку
сенсоневральної приглухуватості судинного ґенезу у піддослідних піщанок,
котрі проявлялися у збільшенні латентності першого та третього піку, у
порівнянні з даними отриманих у піщанок групи В та групи С.
Зміни результатів КСВП, які наведені у таблицях 4.3 та 4.4, проявлялися
на правому вусі у статистично достовірному збільшенні латентності першого
піку з 1,65±0,08 мс до 2,10±0,02 мс (р≤0,01) та третього піку з 3,08±0,05 мс до
3,50±0,05 мс (р≤0,05), на лівому також у збільшенні латентності першого піку з
1,65±0,08 мс до 1,92±0,02 мс (р≤0,01) та третього піку з 3,08±0,05 мс до
3,29±0,05 мс (р≤0,05) у порівнянні з даними, отриманими у дослідних піщанок
до початку експерименту і визначеними, як контрольні.
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Таблиця 4.3
Середні значення отриманих результатів КСВП у лабораторних тварин
з групи А на 5 добу дослідження (праве вухо)
Тварини з групи А
Піки та інтервали
КСВП
Результати до початку
експерименту
Результати на 5 добу
експерименту

Латентності (стимул=80 дБ)
І
(мс)

ІІІ
(мс)

V
(мс)

І–III
(мс)

III–V
(мс)

1,65±0,08

3,08±0,05

4,42±0,08

1,43±0,07

1,36±0,06

2,10±0,02** 3,50±0,05* 4,86±0,05*

1,40±0,04

1,40±0,03

Примітка. * – р≤0,05, ** – р≤0,01, *** – р≤0,001 – різниця відносно першої групи
(результати до початку експерименту) за Mann-Whitney U-test.

Таблиця 4.4
Середні значення отриманих результатів КСВП у лабораторних тварин
з групи А на 5 добу дослідження (ліве вухо)
Тварини з групи А
Піки та інтервали
КСВП
Результати до початку
експерименту
Результати на 5 добу
експерименту

Латентності (стимул=80 дБ)
І
(мс)

ІІІ
(мс)

V
(мс)

І–III
(мс)

III–V
(мс)

1,62±0,07

3,03±0,06

4,39±0,07

1,41±0,08

1,36±0,05

1,92±0,02**

3,29±0,05*

4,64±0,05*

1,37±0,04

1,35±0,03

Примітка. * – р≤0,05, ** – р≤0,01, *** – р≤0,001 – різниця відносно першої групи
(результати до початку експерименту) за Mann-Whitney U-test.

Отримані результати КСВП у лабораторних піщанок підтвердили
наявність можливих змін в анатомічній структурі центрального відділу
слухового аналізатора, тому в подальшому 7 тварин з групи А були відібрані
для патоморфологічного дослідження (див. розділ 5).
В таблицях 4.3 та 4.4 наведені усереднені результати КСВП піщанок з
групи А на 5 добу після моделювання СНП судинного ґенеза. Згідно наших
даних у піщанок групи А відмічалося статистично достовірне зниження
слухової функцію в порівнянні з тваринами інших експериментальних груп та
по відношенню до показників КСВП отриманих до початку експерименту.
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Згідно плану проведення дослідження всі піддослідні тварини з трьох
експериментальних груп утримувалися в однакових умовах з вільним доступом
до їжі та води та не отримували жодної медикаментозної терапії.
В подальшому ми проводили дослідження слуху на 10-й день після
моделювання СНП. Згідно отриманих даних КСВП наведених у таблицях 4.5 та
4.6 у піщанок з групи А було зареєстроване об’єктивне порушення слуху, котре
проявлялося у подовження латентності піку один (І) та три (ІІІ) та подовженні
інтервалу І–ІІІ, ІІІ–V, а в декількох тварин був відсутній пік V.
Таблиця 4.5
Середні значення отриманих результатів КСВП у лабораторних тварин
з групи А на 10 добу дослідження (праве вухо)
Тварини з групи А
Піки та інтервали
КСВП
Результати до початку
експерименту
Результати на 10 добу
експерименту

Латентності (стимул=80 дБ)
І
(мс)

ІІІ
(мс)

V
(мс)

І–III
(мс)

III–V
(мс)

1,65±0,08

3,08±0,05

4,42±0,08

1,43±0,07

1,36±0,06

2,0±0,01*

1,39±0,02

2,41±0,03*** 4,42±0,03** 5,81±0,04**

Примітка. * – р≤0,05, ** – р≤0,01, *** – р≤0,001 – різниця відносно першої групи
(результати до початку експерименту) за Mann-Whitney U-test.

Таблиця 4.6
Середні значення отриманих результатів КСВП у лабораторних тварин
з групи А на 10 добу дослідження (ліве вухо)
Тварини з групи А
Піки та інтервали
КСВП
Результати до початку
експерименту
Результати на 10 добу
експерименту

Латентності (стимул=80 дБ)
І
(мс)

ІІІ
(мс)

V
(мс)

І–III
(мс)

III–V
(мс)

1,62±0,07

3,03±0,06

4,39±0,07

1,41±0,08

1,36±0,05

2,42±0,02**

4,42±0,05*

5,83±0,05*

1,99±0,04*

1,41±0,03

Примітка. * – р≤0,05, ** – р≤0,01, *** – р≤0,001 – різниця відносно першої групи
(результати до початку експерименту) за Mann-Whitney U-test.
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На 10 добу в групі А на правому вусі було зареєстровано статистично
достовірне подовження латентності піків один (І) з 1,65±0,08 мс до
2,41±0,03 мс (р≤0,001), три (ІІІ) з 3,08±0,05 мс до 4,42±0,03 мс (р≤0,01),
п’ять (V) з 4,42±0,08 мс до 5,81±0,04 мс (р≤0,01) та тривалості міжпікового
інтервалу І–ІІІ з 1,43±0,07 мс до 2,0±0,01 мс (р≤0,05).
На лівому зміни були наступними: подовження латентності піків один (І) з
1,62±0,07 мс до 2,42±0,02 мс (р≤0,01), три (ІІІ) з 3,03±0,06 мс до 4,42±0,05 мс
(р≤0,05), п’ять (V) з 4,42±0,08 мс до 5,83±0,05 мс (р≤0,05) та тривалості
міжпікового інтервалу І – ІІІ з 1,41±0,08 мс до 1,99±0,04 мс (р≤0,05). Слід
зауважити, що у тварин з груп В та С зміни у результатах КСВП були відсутні.
В таблиці 4.7 наведені результати КСВП Монгольських піщанок всіх
трьох експериментальних груп. Зареєстровані зміни (табл. 4.7) підтверджують
об’єктивне зниження слуху у тварин з групи А після лігування вертебральних
артерій починаючи з 5 доби та закінчуючи 10 добою дослідження, поза як у
піщанок з групи B та С зміни в показниках були відсутні. Згідно плану нашого
експерименту в подальшому всі дослідні тварини були відібрані для
проведення патоморфологічних досліджень (див. розділ 5).
Таблиця 4.7
Зведена таблиця результатів КСВП (праве та ліве вухо) дослідних тварин з
групи А отриманих на 5 та 10 добу після проведення експерименту в
порівнянні з результатами отриманими у піщанок з груп В та С
Латентності та
амплітуди
(Стимул=80дБ)
Результати до початку
експерименту
Результати КСВП у
тварин з групи А на 5
добу експерименту
Середні показники КСВП
досліджуваних піщанок
групи А на 10 добу
Середні показники КСВП
досліджуваних піщанок
групи B

І
(мс)

ІІІ
(мс)

Праве/ліве вухо
V
(мс)

І–III
(мс)

III–V
(мс)

1,65±0,08

3,08±0,05

4,42±0,08

1,43±0,07

1,36±0,06

2,12±0,02**

3,67±0,05*

5,07±0,05*

1,55±0,04

1,40±0,03

2,41±0,03*** 4,42±0,03** 5,81±0,04**

2,0±0,01*

1,39±0,02

1,64±0,06

1,39±0,04

1,35±0,05

3,03±0,07

4,38±0,10
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Продовження табл. 4.7
Латентності та
амплітуди
(Стимул=80дБ)

І
(мс)

Середні показники КСВП
досліджуваних піщанок 1,64±0,05
групи C

ІІІ
(мс)
3,02±0,04

Праве/ліве вухо
V
(мс)
4,39±0,05

І–III
(мс)

III–V
(мс)

1,38±0,01

1,37±0,01

Примітка. * – р≤0,05, ** – р≤0,01, *** – р≤0,001 – різниця відносно першої групи
(результати до початку експерименту) за Mann-Whitney U-test.

Узагальнення результатів досліджень, представлених в розділі
Таким чином, отримані нами результати ПСОАЕ та КСВП підтверджують
розвиток гострої СНП судинного ґенезу у лабораторних тварин внаслідок
лігування вертебральних протягом 15 хвилин. Слід відмітити, що зміни даних
більш виражені на 10 добу дослідження у порівняння з результатами
отриманими на 5 день експерименту.
Результати, представлені в даній главі, були висвітлені в наступних
публікаціях:
Науменко О. М., Дєєва Ю. В., Васильєв О. В. Співвідношення змін
слухової та вестибулярної функції в умовах змодельованої сенсоневральної
приглухуватості. Світ медицини та біології. 2016. № 2. С. 137–140.
Дєєва Ю. В., Васильєв О. В., Небор І. Я. Використання методу
коротколатентних викликаних потенціалів в діагностиці експериментальної
приглухуватості судинного ґенезу. Актуальні проблеми сучасної медицини.
2017. № 2. C. 27–31.
Дєєва Ю. В., Васильєв О. В. Дослідження стану слухового аналізатора у
тварин в умовах експериментальної сенсоневральної приглухуватості. Журнал
вушних, носових і горлових хвороб. 2017. № 4. С. 34–39.
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РОЗДІЛ 5
РЕЗУЛЬТАТИ ПАТОМОРФОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА У ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН
В ХОДІ ЕКСПЕРИМЕНТУ
При макроскопічному дослідженні скроневих кісток піщанок контрольної
групи С (інтактні тварини) на 10 добу після моделювання гострої СНП
судинного

ґенезу

відмічається

збереженість

повітряності

просторів

тимпанальних бул, кістковий скелет завитка та слухових кісточок без змін, з
просвіту лабіринту завитки виділяється прозора рідина. Обриси завитків
завитки добре контуруються повнокрівною капілярною сіткою судинної
смужки через тонку кісткову пластинку. Спіральний орган розташовується по
всій довжині каналу завитки перетинчастого лабіринту, що заповнений
ендолімфою. Зверху і знизу від каналу завитки розташовуються, відповідно,
вестибулярні і барабанні сходи, які заповнені перилімфою.
Зовнішня стінка каналу завитки обмежена судинною смужкою, яка
зростається із окістям завитки. Від вестибулярних сходів спіральний орган
відокремлений вестибулярною мембраною, а від барабанних сходів –
базилярною пластинкою (рис. 5.1).
Ендост, який є вистилкою перилімфатичного простору завитки, при
переході

на

зовнішню

поверхню

завитків

значно

потовщується

в

сполучнотканинний шар зі значною кількістю судин – спіральну зв’язку, яка
складається з тонких пучків колагенових волокон і незначної кількості зірчатих
сполучнотканних клітин.
Судинна смужка утворена шаром високого кубічного епітелію, під яким
знаходиться ще кілька шарів епітеліальних клітин. Високий епітелій
переходить з одного боку в плоский епітелій райсснерової мембрани,
з іншого – в клітини Клаудіуса. Епітелій судинної смужки складається
з 3 шарів епітеліальних клітин: крайові, проміжні та базальні.
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Рис. 5.1 Структура каналу завитки. Забарвлення гематоксилін-еозином.
Зб. 50
Ендолімфатичну поверхню судинної смужки вкривають крайові клітини,
які на вільній поверхні мають короткі мікроворсинки. Цитоплазма цих клітин
містить значну кількість органел, особливо мітохондрій.
Базальні відділи цих клітин являють собою складну систему базального
лабіринту і значну клітину відростків, які пронизують всю товщу судинної
смужки, оточують судини. Проміжні клітини розміщені під крайовими та не
виходять на ендолімфатичну поверхню судинної смужки. Клітини мають
зірчату форму за рахунок значної кількості цитоплазматичних відростків, які
проникають між складками плазматичних мембран крайових клітин та
охоплюють гемокапіляри. Базальні клітини мають сплощену форму та
розміщуються в кілька шарів в базальній частині судинної смужки (рис. 5.2).
Між шарами епітеліальних клітин проходить значна кількість судин
мікроциркуляторного русла (капілярів и прекапілярів). В глибоких шарах
епітелію судинної смужки знаходяться багаточисленні капіляри, розміщені в
два шари, які знаходяться в тісному контакті з епітеліальними клітинами, без
прошарку сполучної тканини.
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Рис. 5.2 Шари епітелію судинної смужки піщанок групи С. Забарвлення
гематоксилін-еозином. Зб. 200
Кровоносні судини (об’ємна частка судин 48,5±2,16 %) не розширені, їх
стінки

без

ознак

набряку

чи

спазму,

шари

судинної

стінки

чітко

диференціюються, ендотелій без патологічних змін, має рівну поверхню та не
виступає в просвіт судин (рис. 5.3).

Рис. 5.3 Судини мікроциркуляторного русла судинної смужки завитки
піщанки групи С. Забарвлення за методом Ван-Гізона. Зб. 400
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В завитковому каналі на базилярній мембрані знаходиться cпіральний
орган. Базилярна пластинка складається з тонких колагенових волокон, які
розміщені в основній речовині. В складі спірального органа визначаються
опорні та волоскові рецепторні клітини. Безпосередньо на сполучнотканинній
основі розміщуються 2 ряди опорних клітин, які зсередини та зовні оточені
волосковими клітинами (рис. 5.4).

Рис. 5.4 Спіральний орган піщанки групи С. Забарвлення гематоксилінеозином. Зб. 200
Зовнішні волоскові клітини розміщені в 3 ряди, ядра інтенсивно
базофільні за рахунок значної кількості рівномірно розподіленого хроматину.
Цитоплазма з дрібними ніжними еозинофільними глибками, що свідчить про
значний вміст РНК і високу синтетичну активність клітини. Внутрішні
волоскові клітини розташовані в 1 ряд, ядра більші за розмірами, світліші,
цитоплазма ледь рожева, гомогенна (рис. 5.5). Морфометрично встановлено
середній об’єм ядер зовнішніх волоскових клітин 68,4±1,9 мкм3, внутрішніх
волоскових клітин – 89,7±2,1 мкм3.
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Рис. 5.5 Внутрішні волоскові клітини завитки піщанки групи С.
Забарвлення гематоксилін-еозином. Зб. 1000
З боку барабанних сходів базилярна пластинка вкрита мезотелієм. Ядра
епітеліальних клітин гіперхромні з рівномірним розподілом хроматину, чітко
вирізняються, займають в клітині переважно центральне положення (рис. 5.6).

Рис. 5.6

Мезотелій базилярної мембрани завитки піщанки групи С.

Забарвлення гематоксилін-еозином. Зб. 1000
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В основі спіральної зв’язки розміщений спіральний ганглій без
патологічних змін, який утворений тілами біполярних нейронів 2 типів.
Більшість нейронів першого типу представлені біполярними клітинами
великого розміру з крупним ядром та ядерцем і дрібнодисперсним рівномірно
розпорошеним хроматином, в цитоплазмі знаходиться значна кількість
рибосом та поодинокі нейрофіламенти. Менші за розмірами псевдоуніполярні
нейрони другого типу мають ексцентрично розміщене ядро з щільним
конденсованим хроматином, в цитоплазмі відмічається значна кількість
нейрофіламентів

та

незначна

кількість

рибосом

(рис.

5.7).

При

морфометричному дослідженні кількісна щільність гангліонарних нейронів
30,1±2,3 мкм3.

Рис. 5.7

Гістоструктура спірального ганглію піщанки групи С.

Забарвлення гематоксилін-еозином. Зб. 400
Морфологічне дослідження піщанок групи В («sham-operated») не виявило
патологічних змін структур завитки, морфометричні показники достовірно не
відрізнялись від показників інтактних тварин групи С (табл. 5.1).
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Таблиця 5.1
Морфометричні показники структур завитки піщанок
на 10 добу після формування СНП
Група
тварин

Група А

Група В

Група С

Показники
Об’ємна частка судин,%

56,2±0,59

49,1±1,82

48,5±2,16

Об’єм ядер зовнішніх

57,2±1,8

69,2±0,92

68,4±1,9

72,4±1,5

88,2±1,61

89,7±2,1

19,1±1,8

28,7±3,1

30,1±2,3

волоскових клітин,мкм3
Об’єм ядер внутрішніх
волоскових клітин, мкм3
Кількісна щільність
гангліонарних нейронів, мкм3
При морфологічному дослідженні структур внутрішнього вуха піщанок
експериментальної групи А (з моделюванням СНП) на 5 добу експерименту в
структурах

завитки

виявлені

дистрофічно-некротичні
виявляють

ознаки

ознаки

зміни. Мікросудини

нерівномірного

виявляються

ознаки

зменшенням

просвіту

порушення

спазму,

що

судини,

гемоциркуляції

судинної смужки

кровонаповнення.
проявляються

складчастістю

В

частині

потовщенням

ендотелію,

та

завитки
судин
стінки,

набряком

та

плазматичним просоченням стінки, вираженим периваскулярним набряком.
Значна кількість судин паретично розширені, виявляють ознаки гострого
порушення гемоциркуляции у вигляді стазу, сладжування еритроцитів,
формування

пристінкових

Позасудинно

виявляються

тромбів,
вогнищеві

крайового

стояння

екстравазати

лейкоцитів.

елементів

крові,

що є морфологічною ознакою порушення проникності судинної стінки
(рис. 5.8).
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Рис. 5.8

Нерівномірне кровонаповнення мікросудин судинної смужки

завитки піщанки з групи А на 5 добу дослідження. Забарвлення гематоксилінеозином. Зб. 200
Частина мікросудин запустілі з розширеними просвітами, вираженими
некробіотичними змінами ендотелію (рис. 5.9). В значної частини судин
відмічаються дистрофічно-некротичні вогнищеві зміни в товщі стінки у вигляді
дрібновогнищевих фібриноїдних некрозів та вогнищеві некротичні зміни
ендотелію на фоні виражених ознак порушення внутрішньосудинного
гемостазу. При дослідженні судин виявляють поширені ділянки з відсутністю
ендотелію та оголенням їх базальної мембрани.

Рис. 5.9 Паретичне розширення, руйнування судинної стінки мікросудин
судинної смужки завитки піщанки групи А на 5 добу дослідження. Забарвлення
за методом Ван-Гізона Зб. 200
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В ділянках з відсутністю ендотелію відмічаються пристінкові тромбози,
деякі мікросудини були повністю обмуровані тромбами. В збережених
ендотеліоцитах відмічається зменшення кількості піноцитозних пухирців, що
свідчить про зменшення ендотеліального транспорту речовин (рис. 5.10).

Рис. 5.10 Тромбози судин, позасудинні екстравазати судинної смужки
завитки піщанки групи А на 5 добу дослідження. Забарвлення гематоксилінеозином. Зб. 400
Сполучнотканинний компонент виявляє морфологічні ознаки набряку з
вогнищами дезорганізації волокон, а саме ділянками фібриноїдного та
мукоїдного

набухання,

відмічається

вогнищева

запальна

інфільтрація,

переважно мононуклеарами (рис. 5.11).
У частини клітин відмічається фрагментація та відсутність ядра,
відмічаються зміни положення ядра зі зміщенням в субцитолемальну зону,
цитоплазма нерівномірно забарвлюється за рахунок вакуолізації та зернистої
дистрофії, частина волоскових клітин представлена апоптотичними тільцями з
залишками ядра та органел в цитоплазмі. Внаслідок вираженого набряку,
глибоких дистрофічних та некротичних змін відмічається розщеплення
базилярної мембрани (рис. 5.12, рис 5.13).

98

Рис. 5.11 Набряк з вогнищевою запальною інфільтрацією судинної
смужки завитки піщанки групи А на 5 добу дослідження. Забарвлення
гематоксилін-еозином. Зб. 400

Рис. 5.12

Конденсація хроматину та каріопікноз ядер,

зовнішніх

волоскових клітин спірального органу піщанки групи А на 5 добу дослідження.
Забарвлення гематоксилін-еозином. Зб. 1000
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Рис. 5.13 Порушення рядності, відсутність ядер частини зовнішніх
волоскових клітин спірального органу піщанки групи А на 5 добу дослідження.
Забарвлення гематоксилін-еозином. Зб. 1000
Колагенові волокна базилярної пластинки з ознаками розволокнення,
розширення міжпучкових просторів за рахунок набряку, еозинофільними
вогнищами фібриноїдного набухання і некрозу, на значному протязі
відмічається розщеплення базилярної пластинки. Більшість збережених
епітеліальних клітин збільшені в розмірах, з нечіткістю плазмолеми,
вакуолізацією та зернистістю цитоплазми. Ядра епітеліоцитів зменшені в
розмірах, деформовані, з ознаками каріопікноза, фрагментації, нерівномірним
розподілом хроматину (конденсація з утворенням глибок), що є свідченням
глибоких незворотніх дистрофічних процесів. Виявляються апоптотичні тільця
з тонким обідком цитоплазми, фрагментами ядра та органел (рис. 5.14).
На світлооптичному рівні в спіральному ганглії завитки піщанки
експериментальної групи С на 5 добу дослідження виявляються ознаки
гострого

порушення

гемоциркуляції

з

явищами

стазу,

сладжування

еритроцитів, формування пристінкових тромбів. Відмічаються різко виражені
ознаки периваскулярного та перицелюлярного набряку. Нейрони обох типів
неправильної форми, значна частина нейронів з глибокими дистрофічними та
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некротичними змінами, як то вакуолізація та глибкоутворення цитоплазми,
порушення цілісності плазмолеми, явища каріопікнозу, каріорексису та літичні
зміни ядра (рис. 5.15).

Рис. 5.14 Розщеплення базилярної мембрани, некроз епітеліоцитів піщанки
групи А на 5 добу дослідження. Забарвлення гематоксилін-еозином Зб. 1000

Рис. 5.15 Перицелюлярний набряк, дистрофічні та некротичні зміни
нейронів спірального ганглію піщанки групи А на 5 добу дослідження.
Забарвлення гематоксилін-еозином. Зб. 1000

101
Таким чином, результати морфологічного дослідження структур завитки
піщанки на 5 добу після моделювання гострої СНП виявляють виражені ознаки
порушення гемоциркуляції в судинах мікроциркуляторного русла, вогнищеві
некротичні зміни судинної стінки судинної смужки завитки, переважання
ексудативного

компоненту

запальної

реакції,

глибокі

дистрофічні

та

некротичні зміни волоскових клітин та нейронів спірального ганглію.
У тварин групи А, морфологічне дослідження яких проводилось на 10
добу після моделювання СНП, було виявлено зменшення ознак набряку,
некротичних змін, стимуляції фіброзу на фоні збільшення інтенсивності
регенераторних процесів. Ушкодження судинних стінок зберігаються, ознаки
спазму судин відсутні, зберігається паретичне розширення судин, частина
судин запустіла, але визначається розкриття та повнокрів’я дрібних резервних
судин. Площі позасудинних екстравазатів та набряк зменшені в порівнянні з
тваринами, яких досліджували на 5 добу після формування моделі СНП
(рис. 5.16).

Рис. 5.16 Розширення судин, ознаки набряку і склерозування судинної
смужки завитки піщанки групи А на 10 добу дослідження. Забарвлення
гематоксилін-еозином. Зб. 400
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В судинній смужці визначаються новоутворені (фуксинофільні при
забарвленні по методу Ван-Гізона) колагенові волокна, переважає вогнищевий
фібрилогенез з локалізацією в глибоких відділах, в стінках мікросудин,
периваскулярних просторах (рис. 5.17).

Рис. 5.17 Паретичне розширення судин, склерозування стінок судин та
периваскулярних просторів судинної смужки піщанки групи А на 10 добу
дослідження. Забарвлення за методом Ван-Гізона. Зб. 200
Стінки судин судинної смужки з вогнищевим зниженням фуксинофілії,
гомогенізації шарів судинної стінки за рахунок склерозу та гіалінозу,
ділянками некрозу базальних мембран. Ендотелій частково збережений,
відмічаються ендотеліоцити з явищами білкової та вакуольної дистрофії,
дрібними вогнищами некротично змінених клітин. Відмічається поява
поодиноких вузьких за діаметром, тонкостінних судин з незміненим
ендотеліем, без ознак порушення гемоциркуляції, які, вірогідно, є розкритими
резервними судинами.
При морфометричному аналізі виявлено достовірне збільшення об’ємної
частки судин (56,2±0,59 %) в порівнянні з відповідним показником у інтактних
тварин (група С), та недостовірне зменшення в порівнянні з тваринами групи А
на 5 добу дослідження.
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Клітини Спірального органу (як стовбурові, так і волоскові) виявляють
глибокі дистрофічні та некротичні зміни з пікнотичними змінами та втратою
ядер, вакуолізацією цитоплазми, відмічаються поширені ділянки відсутності
епітелію з оголенням базилярної мембрани. Структура волоскових клітин має
мозаїчний характер патологічних змін: наявні клітин з вираженими і
початковими пікнотичними змінами. У частини волоскових клітин ядра
збільшені за рахунок набряку, у частини клітин ядра різко гіперхромні з
неправильними контурами, контури каріолеми подекуди розмиті. В цитоплазмі
епітеліальних клітин судинної смужки і волоскових клітин відмічаються
жовто-коричневі гранули ліпофусцину, який накопичується в результаті
пошкодження мембран цитоплазматичних органел. Це відбувається із-за
нестачі клітинних антиоксидантів, які в нормі запобігають перекисному
окислюванню ліпідів (ПОЛ) мембран органел (рис. 5.18).

Рис. 5.18. Вакуолізація, пікнотичні зміни ядер, зерна ліпофусцину
зовнішніх волоскових клітин піщанки групи А на 10 добу дослідження.
Забарвлення гематоксилін-еозином. Зб. 1000
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Морфометрично встановлено достовірне зменшення середнього об’єму
ядер зовнішніх волоскових клітин 57,2±1,8 мкм3 та внутрішніх волоскових
клітин – 72,4±1,5 мкм3. В базилярній мембрані зберігаються менші за площею
та вираженістю, ніж на 5 добу дослідження, некробіотичні зміни колагенових
волокон. Набряк та розширення міжпучкових просторів менш виражені,
переважає вогнищевий фібрилогенез. Зони некрозів частково заміщені
молодою грануляційною тканиною, виявляються множинні дрібні вогнища
гіалінозу колагенових волокон.
Більшість епітеліоцитів збережені, виявляються молоді дещо меншого
розміру, епітеліальні клітини, подекуди наявні вогнища з відсутнім епітеліем
та оголеною базилярною мембраною. У частини епітеліоцитів зберігаються
дистрофічні, рідше некротично змінені клітини, виявляються апоптотичні
тільця (рис. 5.19).

Рис. 5.19

Вогнищеві некробіотичні зміни клітин мезотелія базальної

мембрани піщанки групи А на 10 добу дослідження. Забарвлення гематоксилінеозином. Зб. 400
При патоморфологічному дослідженні спірального ганглію відмічено
нерівномірне кровонаповнення судин мікроциркуляторного русла з ознаками
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перерозподілу

крові

на

формені

елементи

та

плазму,

явищами

внутрішньосудинної агрегації еритроцитів.
Виявляється виражений периваскулярний та перицелюлярний набряк,
формування гліальних рубчиків на тлі загиблих нейронів. Більшість нейронів з
вираженими дистрофічними змінами різного ступеня вираженості: значна
частина

нейронів

збільшена

в

розмірах,

в

стані

набухання,

ядра

диференціюються погано з явищами каріорексису, у вигляді «таючих»
нейронів та клітин-«тіней». Відмічаються значні за площею вогнища некрозів з
явищами каріолізису та нейроцитолізису (рис. 5.20). Кількісна щільність
гангліонарних нейронів достовірно зменшена в порівнянні з показниками
інтактних тварин 19,1±1,8 мкм3.

Рис. 5.20 «Таючі» нейрони та клітини – «тіні» спірального ганглію завитки
піщанки групи А на 10 день дослідження. Забарвлення гематоксилін-еозином.
Зб. 400
Таким чином, результати патоморфологічного дослідження на 10 добу
після

формування

СНП

засвідчують

меншу

вираженість

порушень

гемоциркуляції в судинах мікроциркуляторного русла, переважання процесів
фібрилогенезу над ексудативним компонентом запальної реакції, збереженість

106
патологічних змін волоскових клітин, посилення дистрофічних та некротичних
змін гангліонарних нейронів спірального ганглію.
При проведенні морфометричного дослідження відмічається достовірне
збільшення об’ємної частки судин (р≤0,05) з патологічними змінами судинної
стінки та ознаками порушення гемоциркуляції (паретичне розширення з
ознаками стазу, сладжу, пристінкового тромбозу), що посилює гіпоксію та
призводить до метаболічних порушень в структурах судинної смужки, посилює
активність фібробластів з розвитком склерозування в подальшому.
Глибокі дистрофічні та некротичні зміни, як зовнішніх так і внутрішніх
волоскових клітин, мають цифрове відображення у вигляді достовірного
зменшення об’єму ядер при каріометрії. При моделюванні СНП судинного
ґенезу в різні строки дослідження відмічається прогресивне достовірне (р≤0,05)
зменшення кількості нейронів спірального ганглію завитки.
Узагальнення результатів досліджень, представлених в розділі
Результати морфологічного дослідження показали, що протягом перших
п’яти діб у структурах внутрішнього вуха переважають гострі запальні реакції,
тоді як на десяту добу зміни в дослідних структурах носять дистрофічний, а
іноді навіть некротичний характер.
Результати, представлені в даній главі, були висвітлені в наступних
публікаціях:
Науменко О. М., Дєєва Ю. В., Васильєв О. В., Небор І. Я. Дослідження
патоморфологічних

змін

в

структурі

експериментальної

сенсоневральної

спірального

приглухуватості

органа

в

умовах

судинного

ґенезу.

Актуальні проблеми сучасної медицини. 2017. № 1. C. 252–255.
Науменко О. М., Дєєва Ю. В., Васильєв О. В., Небор І. Я.
Патоморфологічні зміни внутрішнього вуха у тварин в умовах моделювання
сенсоневральної приглухуватості судинного ґенезу: матеріали конф. Укр. наук.
мед. товариства оториноларингологів, (Запоріжжя, 15–16 трав. 2017 р.).
Журнал вушних, носових і горлових хвороб. 2017. Спецвип., № 3. C. 79.
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РОЗДІЛ 6
ВИЗНАЧЕННЯ ПРИДАТНОСТІ ЗАПРОПОНОВАНОЇ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІКУВАЛЬНОЇ
ТАКТИКИ СНП СУДИННОГО ҐЕНЕЗУ
Наступним завданням нашої роботи було вивчити вплив препарату з групи
глюкокортикостероїдів та групи антиоксидантів на перебіг експериментальної
сенсоневральної приглухуватості судинного ґенезу у дослідних тварин з метою
визначення

можливості

використання

розробленої

моделі

для

оцінки

ефективності медикаментозних засобів різного механізму дії.
Для виконання цього завдання ми відібрали 40 Монгольских піщанок,
яким попередньо змоделювали розвиток гострої СНП судинного ґенезу
шляхом лігування вертебральних артерій за допомогою атравматичних
мікросудинних

затискачів

(vascular

microclips).

Під

час

проведення

хірургічного втручання жодна з піщанок не загинула.
Виходячи із затвердженого плану дисертаційної роботи на 5 день після
початку експерименту всім дослідним тваринам було повторно проведено
дослідження слухової функції методами об’єктивної аудіометрії, а саме
ПСОАЕ та КСВП.
Зареєстровані дані ПСОАЕ підтвердили відсутність відповіді волоскових
клітин спірального органу слухового аналізатора у всіх лабораторних тварин
на високих частотах (4000 Гц, 5714 Гц, 8000 Гц), що свідчить про початок
розвитку СНП судинного ґенеза (рис. 6.1).
Результати КСВП експериментальної тварини, котрі проявлялися у
збільшені латентності першого піку (I) до 2,14±0,02 мс (р≤0,01), третього піку
(III) до 3,71±0,05 мс (р≤0,05), та подовження межпікового інтервалу I–III до
1,57±0,04 мс у порівнянні з даними, отриманими до початку експерименту і
визначеними, як контрольні (табл. 6.1).
Виходячи з отриманих результатів об’єктивної аудіометрії можемо
зробити висновок, що у лабораторних піщанок внаслідок експерименту почала
розвиватися гостра СНП судинного ґенезу.
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Рис. 6.1 Приклад результату ПСОАЕ дослідної піщанки до початку
лікування
Згідно затвердженого плану нашого дослідження всі дослідні тварини на
5 день від моменту лігування вертебральних артерій та після об’єктивного
підтвердження порушень слуху були розподілені на три групи. На даному етапі
нашої експериментальної роботи ми використали 40 Монгольських піщанок
(Meriones unguiculatus) 7–8 тижнів життя, вагою 70–80 г з попередньо
змодельованою СНП судинного ґенезу.
Розподіл піщанок на експериментальні групи показаний в таблиці 6.2.
Під час вибору препаратів для лікування експериментальної СНП
судинного ґенеза ми брали до уваги чинний протокол № 181 «Надання
медичної допомоги хворим з двобічною сенсоневральною втратою слуху»
(затверджений наказом МОЗ України від 24.03.2009 р.).
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Таблиця 6.1
Середні значення отриманих результатів КСВП у лабораторних тварин на
5 добу після моделювання СНП до початку медикаментозної терапії
40 піщанок

Латентності (стимул=80 дБ)

Піки та інтервали
КСВП

І
(мс)

ІІІ
(мс)

V
(мс)

І–III
(мс)

III–V
(мс)

Визначена норма

1,65±0,08

3,08±0,05

4,42±0,08

1,43±0,07

1,34±0,06

Результати до
початку
медикаментозної
терапії

2,12±0,02**

3,67±0,05*

5,07±0,05*

1,55±0,04

1,40±0,03

Примітка. * – р≤0,05, ** – р≤0,01, *** – р≤0,001 – різниця відносно першої групи
(результати до початку експерименту) за Mann-Whitney U-test.

Таблиця 6.2
Розподіл лабораторних тварин на експериментальні групи

40 Монгольських
піщанок зі
змодельованою
СНП судинного
ґенезу

Група I
(15 піщанок)

Термін лікування 10
діб – препарати
вводилися щоденно,

дексаметазон – 0,4 мл +
фізіологічного розчину 0,9 % –
1 мл

кожен препарат
Група II
(15 піщанок)

окремо,
інтраперитонеально

Група III
(10 піщанок)

дексаметазон – 0,4 мл +
бурштинова кислота – 1 мл

фізіологічного розчину 0,9 % –
1,4 мл

Згідно даних протоколу препарат з групи кортикостероїдів має входити до
базисної терапії в лікування гострої СНП. В якості даного препарату ми обрали
лікувальний засіб дексаметазон, котрий є найбільш розповсюджений в схемах
лікування даного захворювання.
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Дексаметазон – це синтетичний глюкокортикостероїд тривалої дії, що має
виражену протизапальну та антиалергічну дії. Препарат впливає на усі стадії
запального процесу. Знижує проникність кровоносних судин, гальмує міграцію
лейкоцитів, фагоцитів, вивільнення кінінів, утворення антитіл. Препарат добре
абсорбується після внутрішньом’язової, внутрішньо-суглобової та локальної
(у вогнище запального процесу) ін’єкції. Дексаметазон метаболізується у
печінці. Період напіввиведення становить приблизно 200 хв. Дія препарату
у тканинах організму триває протягом 72 годин. Після внутрішньовенного
введення дія препарату розпочинається швидко, а після внутрішньом’язового
клінічний ефект досягається за 8 годин. Тривалість дії препарату становить 17–
28 днів. Після локального застосування дія триває близько 3 днів.
Слід відмити, що хоча препарати групи антиоксидантів досі не входять до
базисної терапії гострої СНП, багато іноземних джерел відмічають позитивну
дію антиоксидантної терапії в лікування даного захворювання.
Є декілька теорій, які пояснюють позитивний механізм дії антиоксидантів
на відновлення структур спірального органу після виникнення кохлеарної
ішемії. Відомо, що при ішемії виділяються вільні радикали, такі як супероксид
та оксид азоту (NO), які індукують деструкцію клітинної стінки, посилюють
каскад деструктивних реакцій, що в подальшому призводить до незворотної
загибелі волоскових клітин спірального органу. Антиоксиданти блокують
ланцюгову реакцію виділення вільних радикалів з утворенням їх малоактивних
форм, здійснюючи при цьому мембранопротекторну, антигіпоксичну та
анксіолітичну дію. При цьому зменшується вплив окислювальних процесів на
структури спірального органа і активується відновлення функції волоскових
клітин. В нашому експерименті у якості антиоксиданта ми обрали бурштинову
кислоту.
Згідно даних літератури препарати основу яких складає бурштинова
кислота стимулюють дихання та енергоутворення в клітинах, поліпшують
процеси утилізації кисню тканинами, відновлюють активність ферментів
антиоксидантного захисту. Препарати активують внутрішньоклітинний синтез
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білка, сприяють утилізації глюкози, жирних кислот тим самим поліпшуючи
коронарний та мозковий кровоток, активуючи метаболічні процеси в
центральній нервовій системі.
Відповідно до затвердженого плану нашого експерименту ми вирішили
дослідили ефект кортикостероїдів та препаратів з групи антиоксидантів на
зменшення ішемії в структурах спірального органу після моделювання гострої
СНП судинного ґенезу.
Введення препаратів, з метою лікування змодельованої СНП, проводилося
нами протягом 10 днів після підтвердження порушення слуху у дослідних
тварин в експерименті. Для введення використовувалися одноразові стерильні
інсулінові шприци (об’єм 1 мл).
Терапія проводилася без попередньої седації піщанок, препарати
вводилися інтраперитонеально.
Слід пам’ятати, що під час ведення лікувальних засобів лабораторні
тварини, інстинктивно захищаючи себе, можуть травмувати дослідника, тому
дуже важливо правильно фіксувати піщанку та використовувати засоби
особистого захисту (гумові рукавички підвищеної щільності). Фіксація тварини
має проводитися однією рукою, при чому дослідник має міцно, але бережно,
утримувати піщанку за холку та за шкіру в районі задніх кінцівок, а іншою
рукою інтраперитонеально вводити медикаментозний препарат
У

якості

лікувальної

терапії,

як

вже

було

вище

згадано,

ми

використовували препарати з групи глюкокортикостероїдів (дексаметазон),
антиоксидантів (янтарна кислота) та, для контролю, розчин 0,9 % NaCl. Кожна
доза препаратів вводилася окремо в інсуліновому шприці (по 2 уколи кожен
день).
Розрахунок дози препарату з групи кортикостероїдів проводився згідно з
інструкцією

для

реєстраційного

медичного

застосування

лікарського

засобу

(номер

посвідчення UA/10236/01/01, термін дії посвідчення

06.10.2014 по 06.10.2019 наказ МОЗ № 705 від 06.10.2014).

з
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Розрахунок дози препарату з групи антиоксидантів теж проводився згідно
з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу (номер
реєстраційного посвідчення UA/5449/01/01) (табл. 6.3).
Таблиця 6.3
Розрахунок дози лікарського засобу
(середня вага Монгольської піщанки становить 80 г)
Назва лікувального засобу

Розрахунок дози введення

Препарат з групи
глюкокортикостероїдів 0,005 мл на 1 г ваги
тварини
Препарат з групи
антиоксидантів

0,0125 мл на 1 г ваги
тварини

Остаточна кількість
препарату

піщанка 80 г – 0,4 мл
дексаметазона

піщанка 80 г – 1 мл
бурштинової кислоти

В подальшому реєстрація показників об’єктивної аудіометрії (КСВП та
ПСОАЕ) проводилася в усіх групах тварин на 10 день від початку лікувальної
терапії.

Протягом

усього

періоду

лікування

всі

тварини

з

трьох

експериментальних груп утримувалися в однакових умовах у віварії, де
підтримувалася стала температура 22±2 0С та світловий цикл день:ніч у
співвідношенні 12:12 годин. Піщанки мали вільний доступ до води та
збалансованого комбікорму.
Під

час проведення

КСВП та ПСОАЕ

тварини знаходилися

в

медикаментозному сні, котрий був викликаний шляхом внутрішньом’язового
введення каліпсолу (75 мг/кг) та ксилазину (2 мг/кг). Розрахунок дози
препаратів проводився згідно медичної інструкції беручи до уваги вагу
піддослідної тварини.
Протягом

проведення

медикаментозного

експериментальних тварин не загинула.

лікування

жодна

з
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Результати об’єктивної аудіометрії у лабораторних тварин

6.1

після проведеного лікування.
Результати ПСОАЕ після проведеної лікувальної терапії.
Зареєстровані нами результати ПСОАЕ на 10 добу медикаментозного
лікування засвідчили про об’єктивне покращення відповіді волоскових клітин
внутрішнього вуха у дослідних тварин з групи I, яким вводився препарат з
групи глюкокортикостероїдів та групи II, яким вводився дексаметазон та
препарат з групи антиоксидантів (бурштинова кислота), у порівнянні з
контролем.
Згідно отриманих результатів у 11 (73 %) піщанок з групи I та у 13 (87 %)
тварин з групи II була зареєстрована відповідь клітин спірального органу на
середніх (2000 Гц, 2857 Гц) та високих частотах (4000 Гц, 5714 Гц, 8000 Гц),
тоді як у контрольної групи зміни в показниках були відсутні (табл. 6.4).
Таблиця 6.4
Чисельна кількість лабораторних тварин у яких була зареєстрована позитивна
відповідь ПСОАЕ на запропонованих частотах після закінчення
медикаментозної терапії
Кількість
тварин

2000 Гц

Частоти реєстрації відповіді ПСОАЕ
2857 Гц
4000 Гц
5714 Гц

8000 Гц

Група I
(15 піщанок)

14 (93 %)

13 (87 %)

12 (80 %)

11 (73 %)

11 (73 %)

Група II
(15 піщанок)

14 (93 %)

14 (93 %)

13 (87 %)

13 (87 %)

13 (87 %)

Група III
(10 піщанок)

0

0

0

0

0

Слід відмітити, що у решти дослідних тварин з перших двох
експериментальних груп (I група – 27 %; II група – 13 %) також відмічалась
позитивна динаміка у результатах ПСОАЕ після проведеного лікування, котра
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проявилася у зареєстрованій відповіді структур внутрішнього вуха на середніх
частотах, тоді як на високих позитивних змін виявлено не було.
У 1 лабораторної піщанки з групи I та однієї з групи II не було
зафіксовано жодних позитивних змін, тобто медикаментозна терапія в цих двох
випадках виявилася не ефективною.
У 4 тварин з I групи була зареєстрована відповідь лише на середніх
частотах в 2000 Гц, 2857 Гц та 4000 Гц, тоді як за загальний показник ПСОАЕ
даних піщанок залишився негативний (рис. 6.2). Та ж сама ситуація була
виявлена у двох дослідних тварин з другої експериментальної групи.
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Рис. 6.2. Приклад результатів ПСОАЕ дослідної тварини з групи I на
10 день лікування
В групі ІІІ у всіх лабораторних піщанок показники ПСОАЕ залишилися в
межах попередніх результатів, зафіксованих до початку лікування.
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На графіку 6.1 нами була проаналізована та зображена динаміка змін
відповіді волоскових клітин спірального органу дослідних тварин на 10 добу
медикаментозної терапії.

Графік 6.1. Динаміка змін результатів ПСОАЕ у дослідних тварин трьох
експериментальних груп після завершення медикаментозної терапії
Виходячи із зареєстрованих результатів ПСОАЕ можна зробити висновок,
що медикаментозна терапія експериментальної гострої СНП комбінацією
препаратів з групи глюкокортикостероїдів та антиоксидантів (група II) дає
більш позитивний результат, порівняно з лікуванням лише дексаметазоном та
контрольною групою тварин.
Згідно отриманих результатів ПСОАЕ у тварин з групи ІІ після отриманої
медикаментозної терапії відмічається достовірно краща відповідь як на
низьких, так і на високих частотах, що свідчить про відновлення
функціонування спірального органу дослідних піщанок (графік 6.1).
Результати КСВП після проведеної лікувальної терапії.
Згідно отриманих нами даних КСВП на 10-й день у 11 піщанок з групи І
на праве вухо було зафіксовано статистично достовірне зменшення латентності
піку один (І) з 2,12±0,02 мс до 1,73±0,05 мс (р≤0,01), три (ІІІ) з 3,67±0,05 мс до
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3,24±0,06 мс (р≤0,05) та п’ять (V) з 5,07±0,05 мс до 4,62±0,08 мс (р≤0,05)
(табл. 6.5); на ліве вухо показники були наступними зменшення латентності піку
один (І) з 2,12±0,02 мс до 1,72±0,04 мс (р≤0,05), три (ІІІ) з 3,67±0,05 мс до
3,21±0,05 мс (р≤0,05) та п’ять (V) з 5,07±0,05 мс до 4,62±0,08 мс (р≤0,05) (табл.
6.6), що свідчить про позитивний ефект препарату з групи глюкокортикостероїдів
в лікуванні сенсоневральних розладів судинного ґенезу. У 4 лабораторних тварин
з тієї ж групи прослідковувалась тенденція до зменшення латентності піків, але
повернення їх до нормальних значень зафіксовано не було.
Таблиця 6.5
Середні значення отриманих результатів КСВП дослідних тварин з групи I на
10 добу медикаментозного лікування (праве вухо)
Праве вухо

Латентності (стимул=80 дБ)

Піки та інтервали
І
ІІІ
V
І–III
III–V
КСВП
(мс)
(мс)
(мс)
(мс)
(мс)
Результати на 5 добу
експерименту до
2,12±0,02
3,67±0,05 5,07±0,05 1,55±0,04 1,40±0,03
початку лікування
Група I
(введення
1,73±0,05** 3,24±0,06* 4,62±0,08* 1,51±0,07 1,38±0,06
дексаметазону)
Примітка. * – р≤0,05, ** – р≤0,01, *** – р≤0,001 – різниця відносно першої групи
(результати до початку лікування) за Mann-Whitney U-test.

Таблиця 6.6
Середні значення отриманих результатів КСВП дослідних тварин з групи I на
10 добу медикаментозного лікування (ліве вухо)
Ліве вухо

Латентності (стимул=80 дБ)

Піки та інтервали
І
ІІІ
V
І–III
III–V
КСВП
(мс)
(мс)
(мс)
(мс)
(мс)
Результати на 5 добу
експерименту до
2,12±0,02
3,67±0,05 5,07±0,05 1,55±0,04 1,40±0,03
початку лікування
Група I
(введення
1,72±0,04* 3,21±0,05* 4,62±0,08* 1,49±0,05 1,41±0,06
дексаметазону)
Примітка. * – р≤0,05, ** – р≤0,01, *** – р≤0,001 – різниця відносно першої групи
(результати до початку лікування) за Mann-Whitney U-test.
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У 14 дослідних тварин з групи II позитивні зміни в результатах КСВП
проявилися наступним чином: праворуч – зменшення латентності піку один (І)
з 2,12±0,02 мс до 1,67±0,04 мс (р≤0,01), три (ІІІ) з 3,67±0,05 мс до 3,12±0,05 мс
(р≤0,05), п’ять (V) з 5,07±0,05 мс до 4,50±0,05 мс (р≤0,05) та довжини
міжпікового інтервалу І–ІІІ з 1,55±0,04 мс до 1,45±0,06 мс (р≤0,05) (табл. 6.7),
ліворуч – зменшення латентності піку один (І) з 2,12±0,02 мс до 1,69±0,02 мс
(р≤0,01), три (ІІІ) з 3,67±0,05 мс до 3,17±0,05 мс (р≤0,05), п’ять (V) з 5,07±0,05
мс до 4,57±0,05 мс (р≤0,05) та довжини міжпікового інтервалу І–ІІІ з 1,55±0,04
мс до 1,48±0,04 мс (табл. 6.8) у порівнянні з даними, отриманими до початку
медикаментозної терапії. У однієї тварини з даної експериментальної групи
зміни в показниках КСВП були відсутні.
Таблиця 6.7
Середні значення отриманих результатів КСВП дослідних тварин з групи II на
10 добу медикаментозного лікування (праве вухо)
Латентності (стимул=80 дБ)

Праве вухо

Піки та інтервали
І
ІІІ
V
І–III
III–V
КСВП
(мс)
(мс)
(мс)
(мс)
(мс)
Результати на 5 добу
експерименту до
2,12±0,02
3,67±0,05 5,07±0,05 1,55±0,04 1,40±0,03
початку лікування
Група II
(введення
1,67±0,04* 3,12±0,05* 4,50±0,05* 1,45±0,06* 1,38±0,03
дексаметазону та
бурштинової кислоти)
Примітка. * – р≤0,05, ** – р≤0,01, *** – р≤0,001 – різниця відносно першої групи
(результати до початку лікування) за Mann-Whitney U-test.

Таблиця 6.8
Середні значення отриманих результатів КСВП дослідних тварин з групи II на
10 добу медикаментозного лікування (ліве вухо)
Латентності (стимул=80 дБ)

Ліве вухо
Піки та інтервали
КСВП
Результати на 5 добу
експерименту до
початку лікування

І
(мс)

ІІІ
(мс)

V
(мс)

І–III
(мс)

III–V
(мс)

2,12±0,02

3,67±0,05

5,07±0,05

1,55±0,04

1,40±0,03
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Продовження табл. 6.8
Ліве вухо

Латентності (стимул=80 дБ)

Група II
(введення
1,69±0,02** 3,17±0,05* 4,57±0,05* 1,48±0,04 1,40±0,03
дексаметазону та
бурштинової кислоти)
Примітка. * – р≤0,05, ** – р≤0,01, *** – р≤0,001 – різниця відносно першої групи
(результати до початку лікування) за Mann-Whitney U-test.

У піщанок з експериментальної групи III зміни в показниках КСВП на
фоні введення фізіологічного розчину мали негативну динаміку, а саме:
праворуч – статистично достовірне подовження латентності піків один (І) з
2,12±0,02 мс до 2,51±0,02 мс (р≤0,01), три (ІІІ) з 3,67±0,05 мс до 4,63±0,08 мс
(р≤0,01), п’ять (V) з 5,07±0,05 мс до 6,02±0,06 мс (р≤0,05) та довжини
міжпікового інтервалу І–ІІІ з 1,55±0,04 мс до 2,12±0,05 мс (р≤0,05) (табл. 6.9),
ліворуч – подовження латентності піків один (І) з 2,12±0,02 мс до 2,54±0,04 мс
(р≤0,05), три (ІІІ) з 3,67±0,05 мс до 4,61±0,05 мс (р≤0,05), п’ять (V) з
5,07±0,05 мс до 5,98±0,04 мс (р≤0,05) та довжини міжпікового інтервалу І–ІІІ з
1,55±0,04 мс до 2,06±0,05 мс (р≤0,05) (табл. 6.9), що підтверджує розвиток
гострої СНП судинного ґенезу у дослідних тварин цієї групи.
Таблиця 6.9
Середні значення отриманих результатів КСВП дослідних тварин з групи III на
10 добу медикаментозного лікування (праве вухо)
Праве вухо

Латентності (стимул=80 дБ)

Піки та інтервали
І
ІІІ
V
І–III
III–V
КСВП
(мс)
(мс)
(мс)
(мс)
(мс)
Результати на 5 добу
експерименту до
2,12±0,02
3,67±0,05
5,07±0,05 1,55±0,04 1,40±0,03
початку лікування
Група III
(введення
2,51±0,02** 4,63±0,08** 6,02±0,06* 2,12±0,05* 1,37±0,06
фізіологічного
розчину)
Примітка. * – р≤0,05, ** – р≤0,01, *** – р≤0,001 – різниця відносно першої групи
(результати до початку лікування) за Mann-Whitney U-test.
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Таблиця 6.10
Середні значення отриманих результатів КСВП дослідних тварин з групи III на
10 добу медикаментозного лікування (ліве вухо)
Латентності (стимул=80 дБ)

Ліве вухо

Піки та інтервали
І
ІІІ
V
І–III
III–V
КСВП
(мс)
(мс)
(мс)
(мс)
(мс)
Результати на 5 добу
експерименту до
2,12±0,02
3,67±0,05
5,07±0,05 1,55±0,04 1,40±0,03
початку лікування
Група III
(введення
2,54±0,04* 4,61±0,05* 5,98±0,04* 2,06±0,05* 1,37±0,05
фізіологічного
розчину)
Примітка. * – р≤0,05, ** – р≤0,01, *** – р≤0,001 – різниця відносно першої групи
(результати до початку лікування) за Mann-Whitney U-test.

В таблиці 6.11 наведені усереднені результати КСВП на праве вухо всіх
трьох досліджуваних груп лабораторних тварин до та після отриманої
медикаментозної терапії, в порівнянні з даними здорових піщанок, які ми
використовували за критерій норми для оцінки зміни латентності піків та
довжини міжпікових інтервалів.
Таблиця 6.11
В таблиці наведені результати показників КСВП дослідних піщанок на праве
вухо до та після медикаментозної терапії в порівнянні з даними отриманими у
здорових піщанок
Праве вухо
Латентності та амплітуди
(Стимул=80дБ)

І
(мс)

Піки та інтервали КСВП
ІІІ
V
І–III
(мс)
(мс)
(мс)

III–V
(мс)

Середні показники КСВП
здорових піщанок

1,65±0,08

3,08±0,05

4,42±0,08

1,43±0,07

1,34±0,06

Середні показники КСВП
піщанок на 5 добу після
лігування вертебральних
артерій
(до початку лікування)

2,12±0,02*

3,67±0,05*

5,07±0,05

1,55±0,04*

1,40±0,03
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Продовження табл. 6.11
Праве вухо

Піки та інтервали КСВП

Середні показники КСВП
досліджуваних піщанок з
групи I

1,73±0,05

3,24±0,06

4,62±0,08

1,51±0,07

1,38±0,06

Середні показники КСВП
досліджуваних піщанок з
групи II

1,67±0,04

3,12±0,05

4,50±0,05

1,45±0,06

1,38±0,03

Середні показники КСВП
досліджуваних піщанок з 2,51±0,02** 4,63±0,08** 6,02±0,06** 2,12±0,05*
групи III

1,37±0,06

Примітка. * – р≤0,05, ** – р≤0,01, *** – р≤0,001 – різниця відносно першої групи
(результати здорових тварин) за Mann-Whitney U-test.

В таблиці 6.12 відображені дані КСВП отримані з лівого вуха піщанок до
та після отриманої медикаментозної терапії, в порівнянні з результатами
здорових піщанок, які ми використовували за критерій норми для оцінки зміни
латентності піків та довжини міжпікових інтервалів.
Таблиця 6.12
В таблиці наведені результати показників КСВП дослідних піщанок на ліве
вухо до та після медикаментозної терапії в порівнянні з даними
отриманими у здорових піщанок
Ліве вухо

Піки та інтервали КСВП

Латентності та амплітуди
(Стимул=80дБ)

І
(мс)

ІІІ
(мс)

V
(мс)

І–III
(мс)

III–V
(мс)

Середні показники КСВП
здорових піщанок

1,65±0,08

3,08±0,05

4,42±0,08

1,43±0,07

1,34±0,06

Середні показники КСВП
піщанок на 5 добу після
лігування вертебральних
артерій
(до початку лікування)

2,12±0,02*

3,67±0,05*

5,07±0,05

1,55±0,04*

1,40±0,03
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Продовження табл. 6.12
Ліве вухо

Піки та інтервали КСВП

Середні показники КСВП
досліджуваних піщанок з
групи I

1,72±0,04

3,21±0,05

4,62±0,08

1,49±0,05

1,41±0,06

Середні показники КСВП
досліджуваних піщанок з
групи II

1,67±0,04

3,12±0,05

4,50±0,05

1,45±0,06

1,38±0,03

Середні показники КСВП
досліджуваних піщанок з
групи III

2,54±0,04*

4,61±0,05*

5,98±0,04*

2,06±0,05*

1,37±0,05

Примітка. * – р≤0,05, ** – р≤0,01, *** – р≤0,001 – різниця відносно першої групи
(результати здорових тварин) за Mann-Whitney U-test.

Згідно наших даних у лабораторних тварин з групи I та з групи II після
проведеного медикаментозного лікування СНП не відмічалася статистично
достовірна (р1 ≤0,05) різниця показників КСВП у порівнянні з даними
отриманими у здорових піщанок, що свідчить про позитивний вплив
медикаментозної терапії.
Згідно отриманих нами даних наведених в таблицях 6.11 та 6.12 у
дослідних піщанок з першої та другої експериментальних груп на ліве та праве
вухо відмічається зменшення латентності піків I, III, V та довжини міжпікового
інтервалу I–III, в порівнянні з тваринами групи III. При чому слід відмітити, що
більш значуща позитивна динаміка, тобто повернення показників КСВП до
тих, що були зареєстровані у здорових тварин, спостерігалась у піщанок з
групи II, котрі отримували під час лікування комбінацію препаратів з групи
глюкокортикостероїдів (дексаметазон) та групи антиоксидантів (бурштинова
кислота), у порівнянні з групою I.
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6.2

Результати

патаморфологічного

дослідження

дослідних

піщанок після проведеної медикаментозної терапії
Згідно плану нашого експерименту в подальшому тварини всіх трьох
експериментальних груп були відібрані для проведення патоморфологічного
дослідження.
Досліджуючи структури завитки піщанок з групи ІІІ виявляється
зменшення явищ порушення гемоциркуляції, але в частині судин відмічаються
тромби, подекуди з ознаками організації. Стінки більшості мікросудин
судинної смужки потовщені, шари стінки майже не диференціюються, зі
значними

за

протяжністю

зонами

склерозу та

гіалінозу.

В

частині

склерозованих судин ендотелій частково відсутній.

Рис. 6.3 Дифузний, периваскулярний склероз судинної смужки піщанки
після введення фіз. розчину на фоні сформованої моделі СНП судинного
ґенезу. Забарвлення гематоксилін-еозином. Зб. 200
Периваскулярно та в стінці судин визначаються виражений фібрилогенез,
ознаки

гіалінозу

епітеліальних

базальних

мембран,

периваскулярно

відмічаються кристали гемосидерину та поодинокі гемосидерофаги в товщі
сполучної тканини, що є морфологічним проявом організації позасудинних
екстравазатів (рис. 6.3, 6.4). На фоні ознак вогнищевого набряку і
розволокнення

колагенових

волокон

відмічається

вогнищева

запальна
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мононуклеарна інфільтрація. Визначається слабка вираженість ексудативного
компоненту запальної

реакції

у поєднанні

з переважанням процесів

фіброваскулярної проліферації. В судинній смужці та цитоплазмі деяких
волоскових клітин виявляються жовто-коричневі гранули ліпофусцину, що є
свідченням порушення процесів ПОЛ.

Рис. 6.4 Кристали гемосидерину, гранули ліпофусцину в судинній смужці
піщанки після введення фіз. розчину на фоні сформованої моделі СНП.
Забарвлення гематоксилін-еозином. Зб. 200

Рис. 6.5 Пучки колагенових волокон в судинній смужці піщанки після
введення фіз. розчину на фоні сформованої моделі СНП.
методом Ван-Гізона. Зб. 200

Забарвлення за
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В судинній смужці, навіть в глибоких відділах, відмічаються дифузні
процеси склерозування з утворенням зрілих фуксинофільних колагенових
волокон та значною кількістю фіброцитів, фібробластів (рис. 6.5). Окрім ознак
активації

фібропластичних

процесів,

вогнищево

відмічаються

ознаки

пошкодження сполучної тканини, які мають характер стромально-судинних
білкових дистрофій, а саме, вогнища набухання та послабшання фуксинофілії
колагенових волокон.
Структура волоскових

клітин

мозаїчна:

зустрічаються

клітини

зі

збільшеним набряклим ядром, в деяких клітинах ядра з глибчатим розпадом
хроматину, вакуолізацією цитоплазми, у частини клітин зустрічаються
зменшені пікнотичні ядра з конденсованим хроматином, зустрічаються
апоптозні тільця. Відмічаються ділянки базилярної мембрани з відсутністю або
некротично зміненими відшарованими волосковими клітинами. Базилярна
мембрана вогнищево потовщена з ознаками склерозування (рис. 6.6).

Рис. 6.6 Некрози зовнішніх волоскових клітин, оголення базилярної
мембрани піщанки після введення фіз. розчину на фоні сформованої моделі
СНП. Забарвлення гематоксилін-еозином. Зб. 1000
При патоморфологічному дослідженні спірального ганглію відмічено
нерівномірне кровонаповнення судин мікроциркуляторного русла, помірний
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периваскулярний та перицелюлярний набряк, ділянки деструктивного набряку,
відмічаються масивні некротичні зміни нейроглії та формування гліальних
рубців. Кількість нейронів значно зменшена, більшість нейронів з ознаками
каріолізису та нейроцитолізису, вираженими дистрофічними змінами різного
ступеня вираженості (рис. 6.7).

Рис. 6.7. Вогнищеві некрози, дистрофічні

зміни нейронів спірального

ганглію піщанки після введення фіз. розчину на фоні сформованої моделі СНП.
Забарвлення гематоксилін-еозином. Зб. 200
При дослідженні морфологічних змін завитки піщанки, яким вводили
дексаметазон після формування моделі сенсоневральної приглухуватості
відмічено позитивний вплив дексаметазону на гістоструктуру судинної
смужки. Мікросудини судинної смужки не виявляють ознак порушення
гемоциркуляції крові, позасудинні екстравазати відсутні. Лише в незначної
частини судин відмічається паретичне розширення з дрібновогнищевими
некротичними та дистрофічними змінами ендотелію.
В стінках судин та периваскулярно визначаються дрібні вогнища зрілої
фуксинофільної сполучної тканини. В порівнянні з патологічними змінами
структур завитки з групою тварин, яким вводили фіз. розчин відмічена майже
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повна відсутність ознак набряку, значно зменшене склерозування судинної
смужки,

яке

носить

характер

слабо

вираженого

дрібновогнищевого

фібрилогенезу. Вогнищева запальна інфільтрація судинної смужки відсутня
(рис. 6.8).

Рис. 6.8 Дрібновогнищевий склероз судинної смужки піщанки після
введення дексаметазону на фоні сформованої моделі СНП. Забарвлення за
методом Ван-Гізона. Зб. 100
В спіральному органі зберігаються дистрофічні та деструктивні зміни
волоскових та підтримуючих клітин, але волоскові клітини з явищами некрозу
поодинокі, зустрічаються рідко, дистрофічні зміни мають вогнищевий
характер. Базилярна мембрана виявляє окремі ділянки гіалінозу, відмічається
посилення репаративних процесів (рис. 6.9).
Зміни

спірального

ганглію

проявляються

у

вигляді

зменшення

периваскулярного та перицелюляного набряку, зменшення розростання
сполучної тканини, зберігаються дрібні ділянки склерозування нейроглії.
У значної кількості гліальних нейронів зберігаються дистрофічні зміни з
конденсацією хроматину, незначна кількість нейронів в стадії нейролізису та
формування гліального рубця (рис. 6.10).
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Рис. 6.9 Дистрофічні зміни зовнішніх волоскових клітин завитки піщанки
після введення дексаметазону на фоні сформованої моделі СНП. Забарвлення
гематоксилін-еозином. Зб. 1000

Рис. 6.10 Зменшення периваскулярного та перицелюляного набряку
структур спірального ганглію, хоча зберігаються дрібні ділянки склерозування
нейроглії. Введення дексаметазону. Забарвлення гематоксилін-еозином. Зб. 200
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У тварин при введенні дексаметазону та бурштинової кислоти виявлено
найбільш виражені позитивні зміни структур судинної смужки. Мікросудини
судинної смужки без ознак порушення гемоциркуляції, ознаки порушення
проникності судинної стінки та периваскулярні набряки відсутні, жовтокоричневі гранули ліпофусцину відсутні.
Ендотелій мікросудин рівний, некротичні зміни відсутні, в цитоплазмі
ендотеліоцитів відмічаються піноцитозні пухирці, що свідчить про посилення
трансендотеліального транспорту. Окрім того, відмічається значна кількість
дрібних тонкостінних судин з широким просвітом, що є результатом
неоангіогенезу та розкриття резервних судин (рис. 6.11).

Рис. 6.11 Множинні судини судинної смужки завитки піщанки після
введення дексаметазону та бурштинової кислоти на фоні сформованої моделі
СНП. Забарвлення гематоксилін-еозином. Зб. 100
Відмічаються дрібні вогнища фібрилогенезу, розташовані переважно
периваскулярно. В поверхневих відділах судинної смужки виявлено помірно
виражене склерозування, що має дрібновогнищевий характер, в глибоких
відділах ознаки фібрилогенезу відсутні.
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Волоскові клітини збережені, в поодиноких клітинах відмічаються ознаки
вакуольної дистрофії. Ядра більшості волоскових клітин містять рівномірно
розподілений

хроматин,

цитоплазма

гомогенно

забарвлена

еозином,

виявляються дрібні еозинофільні глибки, що є свідченням нормалізації
білковосинтетичних процесів. Спостерігаються поодинокі апоптотичні тільця і
клітини з просвітленим ядром (рис. 6.12).

Рис. 6.12 Вогнищеве склерозування базилярної пластинки, вакуольна
дистрофія окремих волоскових клітин завитки піщанки після введення
дексаметазону та бурштинової кислоти на фоні сформованої моделі СНП.
Забарвлення гематоксилін-еозином. Зб. 1000
Зміни спірального ганглію завитки виявляють мінімальні патологічні
зміни на тлі дрібних вогнищ гліальної реакції, відсутність некротичних змін,
ознаки периваскулярного

та перицеллюлярного набряку не виражені,

нейролема чітка, хроматин нейронів рівномірно розпорошений, подекуди
зустрічаються деякі нейрони з дистрофічними гіперхромними ядрами
(рис. 6.13).
Результати морфологічного дослідження підтверджують позитивний
вплив в якості протекторного засобу застосування дексаметазону та
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бурштинової кислоти на структури завитки (судинну смужку, волоскові
клітини, спіральний ганглій) при змодельованій СНП судинного ґенезу, а саме
корекцію

гемодинамічних

колагенових

волокон,

порушень,

інгібіцію

зменшення

фібропластичних

проявів
реакцій,

деструкції
відновлення

структури волоскових клітин та нейронів спірального ганглію.

Рис. 6.13 Окремі нейрони з дистрофічними змінами спірального ганглію
завитки піщанки після введення дексаметазону та бурштинової кислоти на фоні
сформованої моделі СНП. Забарвлення гематоксилін-еозином. Зб. 200
Узагальнення результатів досліджень, представлених в розділі
Згідно отриманих нами результатів ПСОАЕ та КСВП у лабораторних
тварин після проведеної медикаментозної терапії (табл. 6.13), беручи до уваги
результати проведеної статистичної обробки даних вищевказаних досліджень,
зважаючи на проведене патоморфологічне дослідження та його результативне
заключення – можливо зробити висновок про ефективність комбінації
препаратів

з

групи

глюкокортикостероїдів

(дексаметазон)

та

групи

антиоксидантів (бурштинова кислота) в лікуванні експериментальної гострої
СНП судинного ґенезу.
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Таблиця 6.13
Чисельна кількість дослідних тварин у яких були зафіксовані статистично
достовірні позитивні зміни в результатах ПСОАЕ
та КСВП після проведеного лікування
Експериментальні

Загальна

Кількість тварин з

Кількість тварин з

групи піщанок

кількість

позитивними

позитивними результатами

тварин у

результатами ПСОАЕ

КСВП (після лікування)

групі

(після лікування)

Група I

15 (100 %)

11 (73 %)

13 (87 %)

Група II

15 (100 %)

13 (87 %)

14 (93 %)

Група III

10 (100 %)

0 (100 %)

0 (100 %)

Результати, представлені в даній главі, були висвітлені в наступних
публікаціях:
Науменко О. М., Дєєва Ю. В., Васильєв О. В., Небор І. Я. Оптимізація
лікувальної

тактики

в

умовах

експериментальної

сенсоневральної

приглухуватості судинного ґенезу. Актуальні проблеми сучасної медицини.
2017. № 3. C. 47–51.
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ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Вдосконалення

експериментальної

моделі

сенсоневральної

приглухуватості судинного ґенезу та вивчення дії деяких лікувальних засобів
на структури слухового аналізатора є важливою та до кінця не вирішеною
проблемою.
Такого роду дослідження є актуальними і важливими для вирішення
питань

теоретичної

і

практичної

медицини,

а

саме

розділу

оториноларингології, в галузі оптимізації лікування та підвищення якості
життя пацієнтів хворих на СНП судинного ґенезу. Враховуючи це в роботі була
поставлена мета підвищити ефективність лікування перцептивних порушень
слуху шляхом вдосконалення експериментальної моделі сенсоневральної
приглухуватості

судинного

ґенезу,

та

проведена

морфологічна

та

функціональна оцінка її придатності.
Під час проведення роботи в якості дослідних тварин були обрані
представники надряду гризунів, а саме вид Монгольська піщанка (Meriones
unguiculatus). Згідно даних літератури особливість цього виду тварин полягає в
тому, що у них недорозвинуте Вілізієве коло, внаслідок чого структури
внутрішнього вуха кровопостачаються безпосередньо вертебральною артерією.
Саме тому її лігування призводить до ішемізації структур внутрішнього вуха з
подальшим розвитком гострої СНП судинного ґенезу.
Для одержання СНП судинного ґенеза ми проводили двобічне лігування
вертебральних артерій, оскільки одностороннє не призводить до розвитку
досліджуваної патології. Це зумовлено розвиненою системою колатералей, які
в подальшому забезпечують кровопостачання ураженої сторони.
Перед початком експерименту всім тваринам було проведено дослідження
слухової функції за допомогою методів об’єктивної аудіометрії, а саме методу
ПСОАЕ та КСВП. Згідно отриманих нами результатів ПСОАЕ, відповідь
структур слухового аналізатора була зареєстрована на середніх та високих
частотах, що свідчило про відсутність порушень у спіральному органі
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дослідних піщанок до початку експерименту, оскільки сприйняття звукових
коливань у цього виду тварин лежить у діапазоні середніх (2000 Гц, 2857 Гц) та
високих (4000 Гц, 5714 Гц, 8000 Гц) частот. Отримані результати КСВП також
свідчили про наявність відповіді структур центрального відділу слухового
аналізатора Монгольських піщанок.
В подальшому піщанки були розподілені на три групи. В групі А було
проведено

моделювання

СНП

судинного

ґенезу

шляхом

лігування

вертебральних артерій. Група В склала sham-operated тварин, яким був
проведений доступ до судин без їх лігування, з наступним ушиванням рани.
Піщанкам групи С не проводилося жодне оперативне втручання.
Нами був розроблений хірургічний доступ до вертебральних артерій
Монгольської піщанки з метою їх подальшого лігування за допомогою
атравматичних мікросудинних затискачів (vascular microclips), розміром 6x1
мм, протягом 15 хвилин з наступним. Згідно даних літератури, обраного
проміжку часу достатньо для виникнення ішемічних змін у внутрішньому вусі,
не впливаючи на кровопостачання мозкових структур дослідної тварини.
Після

відтворення

експериментальної

моделі

сенсоневральної

приглухуватості реєстрація ПСОАЕ та КСВП проводилась на п’яту та десяту
добу. Згідно даних літератури, саме починаючи з 5 доби в структурах
внутрішнього вуха відбуваються зміни, котрі можна візуалізувати за
допомогою морфологічного дослідження, що було підтверджено в рамках
нашого експерименту.
Результати ПСОАЕ ми оцінювали по наявності чи відсутності відповіді
клітин спірального органу дослідної тварини на середніх чи високих частотах
на 5 та 10 добу експерименту. Згідно отриманих результатів, у піщанок з групи
А спостерігалось поступове зниження відповіді волоскових клітин спірального
органу починаючи з високих (4000 Гц, 5714 Гц, 8000 Гц) частот на 5 добу та
закінчуючи середніми (2000 Гц, 2857 Гц) частотами на 10 добу експерименту,
поза як, у тварин з дослідних груп В та С зміни даних реєстрації ПСОАЕ були
відсутні.
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Зміни в показниках КСВП на 5 добу проявлялися у статистично
достовірному збільшенні латентності першого піку з 1,65±0,08 мс до
2,12±0,02 мс (р≤0,01) та третього піку з 3,08±0,05 мс до 3,67±0,05 мс (р≤0,05), у
порівнянні з даними, отриманими у дослідних піщанок до початку
експерименту і визначеними, як контрольні. На 10 добу в групі А було
зареєстровано статистично достовірне подовження латентності піків один (І) з
1,65±0,08 мс до 2,41±0,03 мс (р≤0,001), три (ІІІ) з 3,08±0,05 мс до 4,42±0,03 мс
(р≤0,01), п’ять (V) з 4,42±0,08 мс до 5,81±0,04 мс (р≤0,05) та тривалості
міжпікового інтервалу І – ІІІ з 1,43±0,07 мс до 2,0±0,01 мс (р≤0,05). Показники
КСВП Монгольських піщанок з інших експериментальних груп не мали
достовірної різниці з результатами отриманими нами до початку експерименту.
Отримані результати дали можливість зробити попередні висновки, що
зареєстровані нами зміни ПСОАЕ та КСВП об’єктивно підтверджують
порушення слуху у дослідних піщанок після моделювання гострої СНП
судинного ґенеза.
Функціональні зміни слухового аналізатора експериментальних тварин
були підтверджені нами за допомогою морфологічних досліджень. Для
підвищення якості проведених патоморфологічних досліджень ми використали
метод

перфузійної

інтракардіальному

фіксації.
введенні

Суть
4%

методу

розчину

полягає

у

прижиттєвому

параформальдегіду

(піщанка

знаходиться в медикаментозному сні), який фіксує зміни в структурах
досліджуваного органу, що відбулися внаслідок саме експериментального
моделювання СНП, а не виникли внаслідок незворотних процесів спричинених
постмортальною гіпоксією.
Під час проведення патоморфологічного дослідження ми оцінювали зміни
в судинній смужці, спіральному органі та структурі спірального ганглію у
дослідних тварин на 5-й та 10-й день після лігування веретебральних артерій.
На 5 добу дослідження мікросудини судинної смужки завитки виявляли
ознаки

гострого

порушення

гемоциркуляції,

з

наявністю

вогнищевих

екстравазатів. В судинних стінках візуалізувались ознаки мукоїдного та
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фібриноїдного набряку з вираженими некробіотичними змінами ендотелію.
Сполучнотканинний компонент виявляв морфологічні ознаки дезорганізації
волокон,

відмічалась

вогнищева

інфільтрація,

переважно

за

рахунок

мононуклеарів. Зміни на 10-у добу проявилися менш вираженими ознаками
порушення гемоциркуляції, а саме зменшенням ознак набряку, відсутністю
позасудинних крововиливів. В досліджуваній структурі переважав вогнищевий
фібрилогенез з локалізацією в глибоких відділах судинної смужки, в стінках
мікросудин,

периваскулярних

просторах.

Ендотеліоцити

мали

ознаки

вираженої дистрофії, з дрібними вогнищами некротично змінених клітин.
Зміни спірального органу дослідних тварин на 5 добу носили переважно
запальний характер, що проявлялося у порушенні рядності внутрішніх і
зовнішніх волоскових клітин з ознаками каріопікнозу та каріорексису, частина
клітин була представлена апоптотичними тільцями з залишками ядра та
органел в цитоплазмі. Також виявлено ознаки вираженого фібриноїдного
набряку з розщепленням базилярної мембрани. На 10-у добу волоскові клітини
виявляли глибокі дистрофічні та некротичні зміни з втратою ядер,
вакуолізацією цитоплазми, також відмічені поширені ділянки відсутності
епітелію з оголенням базилярної мембрани. Структура волоскових клітин
носила мозаїчний характер патологічних змін, тобто наявні клітини, як з
початковими, так і з вираженими пікнотичними змінами.
Дослідження спірального ганглію лабораторних тварин на 5 добу виявило
ознаки гострого порушення гемоциркуляції, різко виражений периваскулярний
та перицелюлярний набряк. Частина нейронів мала слабо виражені ознаки
дистрофічних та некротичних змін, що проявлялися вакуолізацією та
глибкоутворенням цитоплазми, порушенням цілісності плазмолеми, явищами
каріопікнозу,

каріорексису

та

літичними

змінами

ядра.

При

патоморфологічному дослідженні спірального ганглію на 10-у добу відмічено
нерівномірне кровонаповнення судин, виявлено виражений периваскулярний
та перицелюлярний набряк, формування гліальних рубців на тлі загиблих
нейронів. Більшість нейронів з вираженими дистрофічними змінами різного
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ступеня:

значно

збільшені

в

розмірах,

в

набухлому

стані,

ядра

диференціюються погано с явищами каріорексису, у вигляді «таючих»
нейронів та клітин-«тіней». Відмічені значні за площею вогнища некрозів з
явищами каріолізису та нейроцитолізису.
Результати морфологічного дослідження показали, що протягом перших
п’яти діб у структурах внутрішнього вуха переважають гострі запальні реакції,
тоді як на десяту добу зміни в дослідних структурах носять дистрофічний, а
іноді навіть некротичний характер.
На другому етапі нашого дослідження було задіяно 40 Монгольських
піщанок зі змодельованою гострою СНП судинного ґенезу. На 5 день після
лігування вертебральних артерій дослідні тварини були розподілені на 3 групи:
Група I – налічувала 15 тварин, яким було проведено лікування за
допомогою

інтраперитонеального

введення

розчину

дексаметазону

та

фізіологічного розчину 0,9 %.
Група II – включала 15 тварин, яким вводився інтраперитонеально
дексаметазон та препарат з групи антиоксидантів (бурштинова кислота).
Група III – складали контрольну групу з 10 тварин, яким вводився
інтраперитонеально фізіологічний розчин.
Введення препаратів, з метою лікування індукованої СНП, проводилося
протягом 10 днів. У якості медикаментозної терапії використовувались
препарати з групи глюкокортикостероїдів – дексаметазон та антиоксидантів –
бурштинова кислота, для контролю вводився розчин 0,9 % NaCl. Розрахунок
дози препаратів проводився згідно з інструкцією для медичного застосування
лікарського засобу та беручи до уваги середню вагу Монгольської піщанки
(Meriones unguiculatus).
Оцінка ефективності лікування проводилась за допомогою методів
об’єктивної оцінки слухової функції (ПСОАЕ, КСВП) та патоморфологічних
досліджень.
Зареєстровані нами результати ПСОАЕ на 10 добу медикаментозного
лікування засвідчили про об’єктивне покращення відповіді волоскових клітин
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внутрішнього вуха у дослідних тварин з групи I, яким вводився препарат з
групи глюкокортикостероїдів та групи II, яким вводився дексаметазон та
препарат з групи антиоксидантів (бурштинова кислота), у порівнянні з
контролем.
Згідно отриманих результатів у 11 (73 %) піщанок з групи I та у 13 (87 %)
тварин з групи II була зареєстрована відповідь клітин спірального органу на
середніх (2000 Гц, 2857 Гц) та високих частотах (4000 Гц, 5714 Гц, 8000 Гц),
тоді як у контрольної групи зміни в показниках були відсутні.
Слід відмітити, що у решти дослідних тварин з перших двох
експериментальних груп (I група – 27 %; II група – 13 %) також відмічалась
позитивна динаміка у результатах ПСОАЕ після проведеного лікування, котра
проявилася у зареєстрованій відповіді структур внутрішнього вуха на середніх
частотах, тоді як на високих позитивних змін виявлено не було.
Згідно отриманих нами даних КСВП на 10-й день у 11 піщанок з групи І
було зафіксовано статистично достовірне зменшення латентності піку один (І)
з 2,12±0,02 мс до 1,73±0,05 мс (р≤0,01), три (ІІІ) з 3,67±0,05 мс до 3,24±0,06 мс
(р≤0,05) та п’ять (V) з 5,07±0,05 мс до 4,62±0,08 мс (р≤0,05), що свідчить про
позитивний ефект препарату з групи глюкокортикостероїдів в лікуванні
сенсоневральних розладів судинного ґенезу. У 4 лабораторних тварин з тієї ж
групи прослідковувалась тенденція до зменшення латентності піків, але
повернення їх до нормальних значень зафіксовано не було.
У 14 дослідних тварин з групи II позитивні зміни в результатах КСВП
проявилися

наступним

чином:

зменшення

латентності

піку один

(І)

з 2,12±0,02 мс до 1,69±0,02 мс (р≤0,01), три (ІІІ) з 3,67±0,05 мс до 3,17±0,05 мс
(р≤0,05), п’ять (V) з 5,07±0,05 мс до 4,57±0,05 мс (р≤0,05) та довжини
міжпікового інтервалу І–ІІІ з 1,55±0,04 мс до 1,48±0,04 мс у порівнянні з
даними, отриманими до початку медикаментозної терапії. У однієї тварини з
даної експериментальної групи зміни в показниках КСВП були відсутні.
У піщанок з експериментальної групи III зміни в показниках КСВП на
фоні введення фізіологічного розчину мали негативну динаміку, а саме:
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статистично достовірне подовження латентності піків один (І) з 2,12±0,02 мс до
2,51±0,02 мс (р≤0,01), три (ІІІ) з 3,67±0,05 мс до 4,63±0,08 мс (р≤0,01), п’ять (V)
з 5,07±0,05 мс до 6,02±0,06 мс (р≤0,05) та довжини міжпікового інтервалу І–ІІІ
з 1,55±0,04 мс до 2,12±0,05 мс (р≤0,05), що підтверджує розвиток гострої СНП
судинного ґенезу у дослідних тварин цієї групи.
Згідно отриманих даних об’єктивного обстеження слухової функції
лабораторних піщанок ми зробили попередні висновки, що лікування гострої
СНП судинного ґенезу за допомогою комбінації препаратів з групи
антиоксидантів
(дексаметазон)

(бурштинова
дає

кращі

кислота)

результати,

та

глюкокортикостероїдів

порівняно

з

введенням

тільки

дексаметазону, чи контрольною групою (введення фізіологічного розчину).
В подальшому експериментальні тварини були відібрані для проведення
патоморфологічного дослідження, в ході якого ми оцінювали зміни в судинній
смужці, спіральному органі та структурі спірального ганглію дослідних
піщанок у першій та другій групах на 10-у добу медикаментозної терапії.
У тварин з групи I мікросудини судинної смужки були без ознак
порушення гемоциркуляції крові, відмічена майже повна відсутність ознак
набряку, в незначної частини судин відмічається дрібновогнищеві дистрофічні
зміни ендотелію. Вогнищева запальна інфільтрація – відсутня. У піщанок з
групи II мікросудини судинної смужки без ознак порушення гемоциркуляції,
ознаки порушення проникності судинної стінки, периваскулярні набряки
відсутні. Ендотелій мікросудин рівний, некротичні зміни відсутні. Відмічається
значна кількість дрібних тонкостінних судин з широким просвітом, що є
результатом

неоангіогенезу

та

розкриттям

резервних

мікросудин.

У

лабораторних тварин з групи III при дослідженні виявляється виражене
склерозування всієї товщі судинної смужки з ознаками гіалінозу, судини з
ознаками

запустіння,

стінки

значно

потовщені,

шари

стінки

не

диференціюються за рахунок склерозу. Ендотелій на значному протязі
відсутній з ознаками дистрофії.
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В тканинах спірального органу дослідних тварин з групи I зберігаються
вогнищеві дистрофічні та деструктивні зміни волоскових та підтримуючих
клітин. Базилярна мембрана виявляє окремі ділянки гіалінозу, відмічається
посилення репаративних процесів. У тварин з групи II волоскові клітини
збережені, в поодиноких клітинах відмічаються ознаки вакуольної дистрофії.
Ядра більшості волоскових клітин містять рівномірно розподілений хроматин,
в цитоплазмі виявляються дрібні еозинофільні глибки, що є свідченням
нормалізації білковосинтетичних процесів. У піщанок групи III структура
волоскових клітин мозаїчна: зустрічаються клітини зі збільшеним набряклим
ядром, в деяких клітинах ядра з глибчатим розпадом хроматину, зустрічаються
апоптозні тільця. Відмічаються ділянки базилярної мембрани з відсутністю або
некротично зміненими відшарованими волосковими клітинами.
При дослідженні спірального ганглію у піщанок з групи I зміни
проявляються у вигляді зменшення периваскулярного та перицелюляного
набряку,

зменшення

розростання

сполучної

тканини,

хоча

подекуди

зберігаються дрібні ділянки склерозування нейроглії. У значної кількості
гліальних нейронів також зберігаються дистрофічні зміни з конденсацією
хроматину, незначна кількість нейронів в стадії нейролізису та формування
гліального рубця. У дослідних тварин з групи II зміни спірального ганглію
завитки мінімальні на тлі дрібних вогнищ гліальної реакції, повністю відсутні
ділянки некрозу, ознаки периваскулярного та перицеллюлярного набряку не
виражені, нейролема чітка, хроматин нейронів рівномірно розпорошений, лише
подекуди зустрічаються деякі нейрони з дистрофічними гіперхромними
ядрами. У Монгольських піщанок з групи III відмічене нерівномірне
кровонаповнення

судин

мікроциркуляторного

русла,

помірний

периваскулярний та перицелюлярний набряк, ділянки деструктивного набряку,
відмічаються некротичні та поширені склеротичні зміни нейроглії. Кількість
нейронів

значно

зменшена,

більшість

з

ознаками

каріолізису

та

нейроцитолізису, вираженими дистрофічними змінами.
Результати патоморфологічного дослідження підтвердили позитивний
вплив в якості протекторного засобу застосування дексаметазону та
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бурштинової кислоти на структури завитки (судинну смужку, волоскові
клітини, спіральний ганглій) при змодельованій СНП судинного ґенезу, а саме
корекцію

гемодинамічних

колагенових

волокон,

порушень,

інгібіцію

зменшення

фібропластичних

проявів
реакцій,

деструкції
відновлення

структури волоскових клітин та нейронів спірального ганглію.
Проведені дослідження та отримані результати дають нам підстави
вважати, що поєднання препаратів з групи антиоксидантів (бурштинова
кислота) та групи глюкокортикостероїдів (дексаметазон) є ефективним в
лікуванні експериментальної гострої СНП судинного ґенезу, а створена модель
захворювання є зручною та адекватною для опрацювання та оптимізації нових
схем лікування цієї патології.
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ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі наведено теоретичне обґрунтування і нове
вирішення

актуального

наукового

завдання

оториноларингології:

модифіковано спосіб лігування вертебральних артерій дослідних тварин
(Монгольські піщанки), який викликає розвиток патологічних змін в
структурах слухового аналізатора характерних для гострої сенсоневральної
приглухуватості судинного ґенеза, що доведено даними електрофізіологічних
та морфологічних досліджень. Розроблена експериментальна модель гострої
сенсоневральної приглухуватості може бути використана для визначення
клінічної ефективності медикаментозних препаратів різного механізму дії з
метою оптимізації схем лікування слухових розладів судинного ґенезу.
1. Розвиток гострої сенсоневральної приглухуватості судинного ґенезу у
експериментальних тварин з використанням модифікованої нами моделі
підтверджено результатами об’єктивного дослідження слуху (отоакустична
емісія на частоті продуктів спотворення та коротколатентні слухові викликані
потенціали) проведеного на 5 та 10 добу експерименту.
2. Показано зміни у периферичному відділі слухового аналізатора при
запропонованій моделі гострої сенсоневральної приглухуватості судинного
ґенезу, так результати отоакустичної емісії у Монгольських піщанок на 5 добу
продемонстрували відсутність відповіді клітин спірального органу на високих
частотах (4000 Гц, 5714 Гц, 8000 Гц); на 10 добу реєстрація показників
засвідчила відсутність відповіді як на високих (4000 Гц, 5714 Гц, 8000 Гц), так і
на середніх частотах (2000 Гц, 2857 Гц).
3. Визначені зміни у центральному відділі слухового аналізатора при
запропонованій моделі гострої сенсоневральної приглухуватості судинного
ґенезу, так за показниками коротколатентних слухових викликаних потенціалів
наявність гострих сенсоневральних порушень у лабораторних тварин була
підтверджена такими даними: на п’ятий день експерименту в порівнянні з
нормою відмічалось збільшенням латентності піку I з 1,65±0,08 мс до
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2,12±0,02 мс (р≤0,01) та піку III з 3,08±0,05 мс до 3,67±0,05 мс (р≤0,05); на
десятий день зміни були наступними: подовження латентності піку I з
1,65±0,08 мс до 2,41±0,03 мс (р≤0,001), піку III з 3,08±0,05 мс до 4,42±0,03 мс
(р≤0,01) та піку V з 4,42±0,08 мс до 5,81±0,04 мс (р≤0,05), а також міжпікового
інтервалу I–III з 1,43±0,07 мс до 2,0±0,01 мс (р≤0,05).
4. Патоморфологічні зміни структур слухового аналізатора (судинна
смужка, спіральний орган, спіральний ганглій) у тварин з індукованою гострою
сенсоневральною

приглухуватістю

судинного

ґенезу

на

п’яту

добу

спостереження проявлялися ознаками запальних процесів з порушенням
гемоциркуляції в судинах мікроциркуляторного русла, наявністю вогнищевих
екстравазатів, різко вираженому периваскулярному та перицелюлярному
набряку, тоді як на десяту добу зміни вже мали переважно дистрофічний та
склеротичний характер.
5. Застосування препаратів з групи глюкокортикостероїдів та групи
антиоксидантів

при

лікуванні

експериментальної

сенсоневральної

приглухуватості судинного ґенезу продемонструвало їх позитивний вплив на
перебіг цієї патології у лабораторних тварин, що доведено даними об’єктивної
аудіометрії та результатами патоморфологічних досліджень.
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Експериментальна модель гострої СНП судинного ґенезу може бути
отримана шляхом двобічного лігування вертебральних артерій за допомогою
мікросудинних затискачів у Монгольських піщанок протягом 15 хвилин.
2. Метод перфузійної фіксації може використовуватися для реєстрації та
подальшої оцінки прижиттєвих морфологічних змін в структурах внутрішнього
вуха, що відбулися внаслідок експериментального моделювання СНП
судинного ґенезу.
3. Створена

модель гострої

СНП

судинного

ґенезу може

бути

використана для оцінки ефективності застосування лікарських препаратів в
експерименті для подальшої оптимізації медикаментозної допомоги пацієнтів з
цією патологією.
4. Проведені нами експериментальні дослідження свідчать, що лікування
гострої СНП доречно розпочинати протягом перших 5 днів, доки зміни в
тканинах внутрішнього вуха носять переважно запальний характер, оскільки на
10-й день вони характеризуються чіткими дистрофічними та склеротичними
ознаками.
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