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В процесі довготривалої еволюції за-
гальний план будови внутрішнього вуха у 
різних видів ссавців виявився однотипним 
як за своєю макро-,  так і мікроструктурною 
організацією [1]. Рецепторний апарат пере-
важної більшості ссавців, і людини у тому 
числі, представлений двома групами нейро-
епітеліальних клітин – зовнішніми і внут-
рішніми волосковими. Вони знаходяться в 
анатомічному просторі, що формою нагадує 
раковину равлика [2]. Структура завитки 
цікавила дослідників протягом 150 років. 
Гістологічне дослідження, проведене ще у 
1842-1851 рр. Carus і Corti, показало, що 
базилярна мембрана, яка прикріплюється до 
спіральної пластинки, складається з чис-
ленних волокон, які отримали назву слухо-
вих струн. Corti і трохи пізніше Kölliker 
(1854) відкрили, що на цій мембрані знахо-
диться складно побудований апарат, до яко-
го підходять закінчення слухового нерва. Ці 
дослідження вперше показали, що основ-
ною функцією завитки є сприйняття звуків 
[3, 4]. В подальшому було опубліковано ба-
гато робіт, які значно поглибили наші знан-
ня про структуру і функцію внутрішнього 
вуха, але повного розуміння процесів, які 
відбуваються у периферичному відділі слу-
хового аналізатора, ще досі не досягнуто.  

Сучасні, більш досконалі методики 
дослідження дозволили розширити уявлен-
ня про мікроструктурну організацію завит-
ки [5-7]. 

На сьогоднішній день у внутрішньому 
вусі людини описано 26 різних типів клітин, 
функції більшості з них ще недостатньо 
з’ясовані [1, 8]. Найбільша увага приділя-
лась вивченню нейроепітеліальних клітин 
(зовнішніх і внутрішніх волоскових), і без-

заперечно доведено, що саме вони перетво-
рюють механічні коливання в енергію нер-
вового імпульсу [9-11]. Ці клітини розміще-
ні на базилярній мембрані у вигляді рядів, 
що закручуються навколо веретена завитки, 
причому внутрішні волоскові клітини роз-
ташовані в однин ряд, а зовнішні – у три 
ряди (мал. 1). Ближче до краю кісткової спі-
ральної пластинки (веретена) розташовані 
внутрішні волоскові клітини, де амплітуда 
коливань базилярної мембрани, на якій зна-
ходиться Кортієв орган, є невеликою, на 
відміну від місця розміщення зовнішніх клі-
тин [1]. Причому третій (зовнішній) ряд клі-
тин зазнає більш сильних коливань, ніж пе-
рший. Нейроепітеліальні клітини фіксують-
ся різного роду підтримуючими клітинами, 
які відповідають за гомеостаз на клітинному 
і молекулярному рівні. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 1. Загальний план будови внутрішньго 
вуха людини: 1 – Рейснерова мембрана; 2 – покри-
вна мембрана; 3 – зовнішні волоскові клітини; 4 – 
судинна смужка; 5 – спіральна зв’язка; 6 – базиля-
рна мембрана; 7 – внутрішні волоскові клітини; 8 – 
кісткова спіральна пластинка. 
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До недавнього часу вважалось, що 
нейроепітеліальні клітини не здатні віднов-
люватись, але Katayama, Corvin [1989] вста-
новили, що підтримуючі клітини, які широ-
ко представлені в слуховому та вестибуляр-
ному епітелії хребетних, можуть ділитися. 
Нові клітини, які з’являються в результаті 
поділу, мають здатність надалі диференцію-
ватися у волоскові чи підтримуючі клітини. 
Саме цей факт обумовлює необхідність по-
дальших пошуків препаратів та засобів, зда-
тних стимулювати перетворення підтриму-
ючих клітин у волоскові при патологічних 
процесах у вусі і передусім у хворих з сен-
соневральною приглухуватістю.  

Апікальна поверхня нейроепітеліаль-
них клітин внутрішнього вуха утворена ку-
тикулярною пластинкою і омивається ендо-
лімфою. На кутикулярній пластинці кожної 
волоскової клітини знаходиться 60-120 сте-
реоцилій, розміщених у W-подібному по-
рядку. Висота стереоцилій однієї клітини є 
різною, причому стереоцілії однієї висоти 
знаходяться поруч, утворюючи ряд однови-
соких стереоцілій. Ряди різних за висотою 
стереоцилій розміщені послідовно, утво-
рюючи ніби 3-4 сходинки (мал. 2). Цікаво, 
що між покривною мембраною і волоско-
вими клітинами знаходяться ще структурні 
елементи. Над зовнішніми волосковими 
клітинами є аморфна речовина, яка  також 
з’єднана з нижнім шаром покривної мем-
брани (Кімурова мембрана), в неї занурені 
найбільш високі стереоцилії (мал. 3). Над 
внутрішніми волосковими клітинами знахо-
диться сполучнотканинна структура, назва-
на смужкою Гензена, однак чітко виражено-
го з’єднання її з покривною мембраною не 
виявлено [1, 2, 15-18].  

Вважається, що внутрішні волоскові 
клітини є первинними механорецепторами, 
що перетворюють механічні коливання у 
електричний потенціал, який передається до 
слухового нерва [8]. Зовнішні волоскові 
клітини, в свою чергу, відповідають за гост-
роту слуху та посилення сигналу [19]. Це 
підтверджує факт, що близько 90-95 % афе-
рентних волокон біполярних нейронів спі-
рального ганглію утворюють синаптичні 
зв’язки з внутрішніми волосковими кліти-
нами і лише 5-7 % зв’язані із зовнішніми 
[20]. Коливання перилімфи спричиняють 

коливання основної мембрани і доторкання 
волосків до покривної мембрани. Це викли-
кає появу в рецепторних клітинах електри-
чних потенціалів та збудження через синап-
си волокон слухового нерва.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мал. 2. Загальна будова волоскової клітини: 

1 – ядро; 2 – синапси; 3 – кутикулярна пластинка; 
4 – стереоцилія; 5 – поперечні нитки, що 
з’єднують стереоцилії; 6 – іонні канали. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мал. 3. Будова Кортієвого органа: 1 – внут-

рішні волоскові клітини; 2 – клітини Дейтерса; 3 – 
клітини Гензена; 4 – клітини Клаудіуса; 5 – Кіму-
рова мембрана; 6 – зовнішні волоскові клітини; 7 – 
смужка Гензена; 8 – покривна мембрана. 
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Циліарний апарат волоскових клітин 
має добре виражену фібрилярну структуру. 
Кожна фібрила являє собою актиновий мік-
рофіламент, окрім якого, стереоцилії міс-
тять епсин і міозин VI i VIIA [8, 18]. Всі 
стереоцилії одного рецептора зв'язані між 
собою поперечними нитками, утворюючи 
жмутик. Тому згинання однієї стереоцилії 
або кількох викликає згинання й інших, та-
ким чином відкриваються канали, якими 
проходять іони Са2+, забезпечуючи достат-
ню величину рецепторного потенціалу [21-
23]. 

Функціональна активність волоскових 
клітин забезпечується енергією, що вивіль-
няється у біохімічних процесах, які відбу-
ваються в клітинних субмікроструктурах,  
головним чином, в мітохондріях [1, 8].  В 
останніх здійснюється декілька метаболіч-
них процесів, серед яких найважливішими є 
окисне фосфорилювання та синтез білків. 
Крім того, мітохондрії беруть участь у ре-
гуляції обміну води, депонуванні іонів 
кальцію, синтезі білків, продукції попере-
дників стероїдних гормонів [24, 25]. 

Мітохондрії постійно рухаються, здій-
снюючи поступальні та обертальні рухи, 
завдяки чому переміщуються цитозолем та 
наближаються до структур, що використо-
вують багато енергії [26]. У волоскових клі-
тинах мітохондрії представлені двома гру-
пами: над’ядерні, які тісно зв’язані з інши-
ми органелами клітини, і під’ядерні, що 
розміщуються між ядром та нервовими за-
кінченнями [1]. 

За розміром і формою розрізняютьcя 
круглі (кулясті) діаметром 0,2-1 мкм та ви-
довжені (овальні або циліндричні) мітохон-
дрії завдовжки 3-7 мкм і завтовшки 0,2–
1 мкм. Сама мітохондрія утворена двома 
мембранами: зовнішньою – гладкою та вну-
трішньою – складчастою, яка утворює крис-
ти (гребені). З обох боків крист є дрібні 
грибоподібні тільця (оксисоми), головки 
яких мають діаметр близько 9 нм, а ніжки 
завтовшки 3-4 нм, і містять ферменти, що 
беруть участь в окислювальному фосфори-
люванні [26].  

Енергетичні процеси відбувають на 
внутрішній мембрані мітохондрій та в її 
просвіті (матриксі) і полягають в розщеп-
ленні пірувату в циклі трикарбонових кис-

лот. Електрохімічний потенціал, що вини-
кає в результаті роботи ланцюга переносу 
електронів, забезпечує транспорт іонів К+, 
Са2+, Mg2+  усередину мітохондрії [24].  

Детально вивчено функціональне зна-
чення цілого ряду білків, які синтезуються в 
мітохондріях. Отримано дані, що деякі із 
синтезованих поліпептидів можуть виходи-
ти з мітохондрій і відігравати певну роль в 
ядерно-мітохондріальних взаємовідношен-
нях, зокрема в регуляції експресії ядерних 
генів, що кодують синтез мітохондріальних 
білків [Bibb et al., 1981; цит. за Минченко, 
1987]. 

Важливе значення мітохондрій у пе-
ребігу внутрішньоклітинних процесів є 
причиною пильної уваги дослідників, що 
сконцентрована на різного роду порушен-
нях [27, 28]. 

Мітохондріальне набухання є загаль-
ною ознакою для більшості типів порушень. 
Зміна форми мітохондрій найчастіше зумо-
влена їхнім набуханням. Воно пов’язане з 
проникненням в мітохондрію води. Набу-
хання необхідно диференціювати від істин-
ного збільшення об’єму мітохондрій, відо-
мого під назвою «мегамітохондрії». Набу-
хання мітохондрій спостерігається при най-
різноманітніших станах голодуванні, гіпо-
ксії, інтоксикаціях, та ін. і є причиною по-
рушення окисного фосфорилювання. In vitro 
констатовано два типи набухання [29, 30]. 
Перший тип – з малою амплітудою набу-
хання, при якому зміна енергетичної актив-
ності тягне за собою оборотну альтерацію 
протеїнових структур. Цей тип набухання 
супроводжується пасажем води через роз-
ширені пори зовнішньої мембрани у внут-
рішній простір, утворений кристами. При 
цьому матрикс мітохондрії стискається і 
стає дуже щільним. Після фази контракції 
мітохондрії можуть повертатися до норма-
льного стану. 

Набухання з великою амплітудою 
(другого типу) виникає в результаті збіль-
шення проникності внутрішньої мембрани. 
Наслідком цього є розгладжування та фраг-
ментація крист. Набухання з великою амп-
літудою спочатку може коригуватися збі-
льшенням концентрації АТФ і магнезії, але 
після пошкодження зовнішньої мембрани 
швидко стає необоротним, тобто смертель-
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ним. In vivo воно супроводжується загибел-
лю гранул мітохондріального матриксу, які 
спочатку просвітлюються, після цього ущі-
льнюються і утворюють пластівці у внутрі-
шній камері. Заключний етап загибелі хара-
ктеризується тим, що обидві мембрани, 
внутрішня і зовнішня, розриваються. 

При деяких станах на внутрішній 
мембрані можуть утворюватися преципіта-
ти фосфату кальцію, що призводить до 
кальцифікації мітохондрій. Ці зміни також є 
необоротними. 

На даний час ведеться жвава наукова 
дискусія щодо впливу енергетичного обміну 
на вік клітини. Відомо, що при розвитку і 
старінні організму сильно змінюється по-
глинання кисню клітиною, і це не може не 
відображатися на структурі та кількості мі-
тохондрій [31]. 

Морфологічні зміни, що мають місце 
у спіральному органі під дією різних ушко-
джуючих факторів, нерідко характеризують 
як метаболічний стрес. Руйнування крист 
мітохондрій перш за все порушує роботу 
ензимних енергетичних систем  [32]. Зміни 
структури крист мітохондрій можуть стосу-
ватися їхніх розмірів, форми і числа: дефо-
рмація крист і зменшення їхнього числа (зу-
стрічається при пониженій активності міто-
хондрій); збільшення числа крист мітохонд-
рій — доказ зростаючих функціональних 
потреб клітини [29]. 

Електронно-мікроскопічні досліджен-
ня спірального органа морських свинок, ко-
трі отримували канаміцин, виявили зміни 
ультраструктури рецепторних клітин у всіх 
відділах завитки [13, 33, 34]. Як у внутрі-
шніх, так і у зовнішніх волоскових клітинах 
спостерігалися порушення структури міто-
хондрій, які виражалися у вакуолізації з ча-
стковим або повним ураженням крист. Ва-
куолізації зазнавали більш крупні мітохонд-
рії, тоді як менші за розміром зберігали но-
рмальну будову. Крім цього, виявлено не-
значне розширення цистерн ендоплазмати-
чної сітки, комплексу Гольджі і субповерх-
невої цистерни [35]. 

Останні спостереження змушують 
звернути особливу увагу на мітохондрії, ко-
трі, як з'ясувалося, виконують функції не 
тільки постачальників енергії, а й потужних 
кальцієвих депо [36, 37]. Зміни концентрації 

цього катіона впливають на перебіг бага-
тьох метаболічних процесів як у зазначених 
субклітинних структурах, так і у клітині за-
галом [38]. Кальцієві іони керують не тільки 
практично всіма функціями клітини, а й її 
життєвим циклом у цілому, починаючи від 
зародження, росту, диференціації і закінчу-
ючи смертю. Зміна цитозольної концентра-
ції вільного кальцію забезпечує передачу 
сигналів від спеціалізованих структур плаз-
матичної мембрани до внутрішньоклітин-
них систем, запускаючи ряд найважливіших 
цитоплазматичних процесів, що лежать в 
основі клітинної збудливості, метаболізму, 
пластичності та регуляції генетичного апа-
рату. Підтримання внутрішньоклітинної 
концентрації іонів кальцію на дуже низько-
му рівні у стані спокою та зміна її під час 
клітинної активності забезпечуються завдя-
ки взаємодії різних структур, що розміщені 
як у цитоплазмі, так і у мембрані клітин 
[39].  

Завдяки своїм особливим фізико-
хімічним характеристикам Са2+ в усіх без 
винятку живих тканинах виконує функцію 
універсального посередника між процесами, 
які розвиваються на поверхні і всередині 
клітин. Проникнення цих іонів в клітину 
відбувається за участю двох механізмів 
(мал. 4): перший – базується  на системі де-
поляризації цитоплазматичної мембрани, 
що призводить до проникнення в клітину 
Са2+ через потенціалзалежні канали та ви-
кликає синтез медіатора; другий – відбува-
ється переважно у волоскових клітинах та 
полягає у проникненні через кутикулярну 
пластинку в момент, коли вона деполяризу-
ється внаслідок руху стереоцилій [40,41]. 
Потік Са2+ призводить, в свою чергу, до ви-
ділення медіатора з основи клітини. В зале-
жності від природи медіатора це ініціює або 
інгібує синаптичний потенціал. В першому 
випадку запускається потенціал дії, який 
поширюється по слуховому нерву в ЦНС. В 
аферентних синапсах волоскових клітин 
медіатором є L-глутамат (похідне амінокис-
лоти глутаміну) [1, 42]. Медіаторами в ефе-
рентних синапсах є ацетилхолін і гамма- 
аміномасляна кислота. 

Завдяки різниці концентрації іонів 
кальцію у позаклітинному середовищі (ен-
до- та перилімфа) і цитоплазмі створити 
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кальцієвий сигнал усередині клітини дуже 
просто — досить лише відкрити в її мем-
брані канал, яким іони прямуватимуть усе-
редину клітини [43]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мал. 4. Шляхи проникнення Са2+ всередину 

волоскової клітини: І – проникнення через плазма-
тичну мембрану; ІІ – проникнення через кутикуля-
рну пластинку. 

 
 
 
 

Доля іонів Сa2+, що попали усередину 
клітини, надзвичайно складна. Передусім 
вони зустрічаються з потужною системою 
цитоплазматичних білкових буферів, вна-
слідок зв'язування з якими залишаються ві-
льними не більше одного з кожних ста іо-
нів; які проникли усередину клітини. Далі 
вони захоплюються внутрішньоклітинними 
структурами — ендоплазматичним ретику-
лумом і мітохондріями [40].  

Раніше основну увагу дослідники 
приділяли саме ретикулуму, який поглинає 
Са2+ за рахунок енергії АТФ з допомогою 
власної АТФази. Прямі вимірювання дово-
дять, що коли поглинаюча потужність рети-
кулуму становить приблизно 3 нмол/мг біл-
ка, то для мітохондрій вона на три порядки 
вища, тобто досягає 3 мкмол/мг [43]. При 
цьому іони надходять до них з величезною 
швидкістю, оскільки прямують не шляхом 
АТФ-залежного активного транспорту, а під 
дією існуючого на внутрішній мембрані мі-
тохондрій потужного електричного поля 
через систему так званого кальцієвого уні-
портера (схожою на систему іонних кана-
лів). Концентрація іонів Са2+ у матриксі мі-
тохондрій виявляється такою високою, що 

вони оборотно випадають в осад у вигляді 
фосфатної солі. 

Останнім часом багато дослідників 
схильні зараховувати саме зміни кальцієвої 
регуляції до основних причин виникнення 
патологій при гіпоксії, коли  якому іони 
Ca2+ виступають як вторинні посередники 
[41,42]. За умов нестачі кисню відбувається 
підвищення концентрації цитоплазматично-
го вільного кальцію, зниження концентрації 
ATФ і позаклітинне накопичення аденози-
ну. При реоксигенації реакція пригнічення 
нейронної активності оборотна, доки при 
гіпоксії клітини мають адекватну поставку 
глюкози [40]. 

Саме по собі надходження Ca2+ у мі-
тохондрії фізіологічно необхідне, зокрема 
для регуляції процесів окислювального фо-
сфорилювання [44]. Однак швидка акуму-
ляція в них надлишку Ca2+ викликає низку 
порушень, насамперед деполяризацію мем-
брани і, відповідно, зниження синтезу АТФ. 
Нагромаджені у мітохондріях іони також 
повертаються назад у цитозоль завдяки на-
явності у їхній внутрішній мембрані систе-
ми іонообмінників. Правда, цей процес не 
піддається такому регулюванню, як вихід 
іонів з ретикулуму. Однак тут функціонує 
інший потужний механізм: при переванта-
женні мітохондрій кальцієм у їхній мембра-
ні відкривається система широких пор 
(permeability transition pores), крізь які у ци-
тозоль виливається потужний потік як са-
мих іонів, так і таких великих молекул, як 
мітохондріальні апоптогенні фактори, цито-
хром С та апоптозоіндукуючий фактор, які, 
в свою чергу, активують виконавчий каскад 
реакцій загибелі клітини [27]. Таким чином, 
кальцієвий сигнал у клітині виявляється ре-
зультатом надзвичайно складної просторо-
вої і часової інтеграції її молекулярних ме-
ханізмів. Це визначає можливість як вико-
нання ним численних клітинних функцій, 
так і порушення життєдіяльності клітини. 

За допомогою методу імуногістохімії 
було визначено поширення ферменту цито-
хрому С в здорових і уражених стрептомі-
цином вестибулярних волоскових клітинах. 
В здорових клітинах фермент розміщувався 
в мітохондріях, а в уражених  виявлено ди-
фузний його розподіл по цитоплазмі разом з 
апоптотично зміненим ядром. Це дослі-
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дження свідчить, що такий перерозподіл 
ферменту бере участь в каскаді реакцій 
апоптозу  у вестибулярних клітинах, який 
індукований аміноглікозидами [45]. 

Утворення мітохондріальних пор веде 
до зниження рівня мембранного потенціалу, 
яке спостерігається під час апоптозу, а та-
кож виходу з мітохондрій проапоптотично-
го фактора AIF. Безпосередні взаємозв'язки 
між мітохондріями та ядром під час індукції 
апоптозу були вивчені на безклітинних сис-
темах, які складаються з очищених ядер та 
мітохондрій [46]. Результати таких дослідів 
показали, що обробка мітохондрій речови-
нами, які відкривають пори в цих органелах, 
забезпечує проапоптотичну дію даних речо-
вин щодо ядра (конденсація хроматину та 
фрагментація ДНК) [28]. 

Мітохондрії, виділені з одержаних in 
vivo апоптотичних клітин, також індукують 
фрагментацію ядер у спеціальній тест-
системі. Встановлено, що мітохондрії, в 
яких утворилися пори, вивільняють особли-
вий білок (AIF), який індукує апоптотичні 
зміни в ядрі. Цей проапоптотичний мітохо-
ндріальний білок є протеазою (або білком, 
який активує протеази) з молярною массою, 
приблизно рівною 50 кД. Він здатний акти-
вувати каспазо-3-подібну протеазу [47]. 

Клітини тканин і органів можуть від-
мирати різними шляхами, з яких найголов-
ніші – апоптоз і некроз[48]. 

В більшості випадків некроз почина-
ється з пошкодження плазматичної мембра-
ни, що призводить до порушення здатності 
клітин зберігати свій іонний гомеостаз (на-
бряк мітохондрій і клітини у цілому), і, як 
наслідок, відбувається руйнування клітини 
шляхом лізису. Некротична смерть клітини 
за умов in vivo супроводжується значним 
ураженням тканини, що сприяє розвитку в 
цьому місці активного запального процесу. 
Як правило, некроз розвивається у тих ви-
падках, коли клітини зазнають дії таких ек-
стремальних чинників, як, наприклад, гіпо-
ксія, гіпертермія, дія токсинів, літичних ві-
русів та ін. [49]. 

На відміну від некрозу відмирання клі-
тин шляхом апоптозу переважно відбуваєть-
ся за фізіологічних умов, причому важливо 
відмітити, що клітина тут активно сприяє 
своїй смерті ("самогубство" клітини). 

Найбільш характерними цитоморфо-
логічними змінами під час апоптозу є: агре-
гація хроматину, конденсація цитоплазми і 
ядра, а також фрагментація ядра і цитопла-
зми на покриті плазматичною мембраною 
везикули (апоптотичні тільця), які містять 
конденсований ядерний матеріал, мітохонд-
рії, рибосоми та інші клітинні структури. Іn 
vivo апоптотичні тільця досить важко ви-
явити, оскільки вони швидко піддаються 
фагоцитозу макрофагами і розташованими 
поблизу епітеліальними клітинами. Необ-
хідно підкреслити, що таке видалення апоп-
тотичних тілець іп vivo не супроводжується 
запальним процесом, який має місце під час 
некротичного відмирання клітин [49]. 

Необхідно підкреслити, що апоптоз, 
на відміну від некрозу, є імунологічно інер-
тним процесом, який не викликає запальної 
реакції [50]. В іншому випадку в організмі 
спостерігався б хронічний запальний про-
цес, оскільки шляхом апоптозу тут одноча-
сно відмирає величезна кількість клітин (у 
людини вона становить 109 клітин на добу) 
[51]. В окремих випадках відмінності в іму-
нологічних реакціях, які індукуються апоп-
тозом чи некрозом, не такі виразні. В апоп-
тозі, викликаному дією бактерійних токси-
нів, як правило, беруть участь нейтрофільні 
клітини, макрофаги та лімфоцити. Останні 
необхідні не лише для ліквідації ушкодже-
них клітин, але й для руйнування бактерій-
ного патогена [52]. 

В оториноларингології, зокрема в клі-
нічній аудіології, проблема лікування при 
сенсоневральній приглухуватості (СНП) 
посідає чільне місце [53-59]. Вивчення за-
кономірностей патогенезу розвитку сенсо-
невральної приглухуватості стимулює до-
слідників до пошуку нових методів терапії, 
все більш обґрунтованого застосування 
препаратів, які будуть покращувати реоло-
гічні властивості крові, стимулювати шви-
дке надходження кисню для подолання 
ефекту гіпоксії. Ведеться активний пошук 
препаратів, які здатні блокувати мітохонд-
ріальні пори перехідної проникності, зме-
ншувати агресію вільних радикалів. Треба 
знайти виправданий шлях введення препа-
рату, за допомогою якого відбувається 
найбільш ефективне відтворення волоско-
вих клітин.  
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