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В оториноларингології проблема ура-
ження лицьового нерва є досить актуальною 
внаслідок порушення його цілісності при 
хірургічних втручаннях з приводу видален-
ня пухлин мосто-мозочкового кута (акусти-
чних неврином, неврином лицьового нерва), 
при середніх отитах з холестеатомою, пух-
линах яремного гломусу, переломах виско-
вої кістки, ятрогенних ураженнях після хі-
рургічних втручань на структурах середньо-
го вуха та привушній слинній залозі і т.ін. 

З метою стимуляції регенераторних 
процесів у нерві після проведення нейро-
пластики, головним чином, використову-
ються системні фармакологічні засоби (гор-
мони, гангліоблокатори, АТФ, вітаміни та 
ін.), однак вони мають переважно протиза-
пальну та загальностимулюючу дію без 
прямого стимулюючого впливу на регене-
рацію нерва. 

До групи хімічних ендогенних сполук, 
що діють на регенерацію периферичних не-
рвів, відносяться білки групи нейротрофі-
нів. Основні представники цієї групи: фак-
тор росту нервів (ФРН), отриманий з мозку 
нейротрофічний фактор (ОМНФ), нейрот-
рофін 4/5, циліарний нейротрофічний фак-
тор (ЦНТФ) [5]. Це ендогенні розчинні біл-
ки, котрі гальмують нейрональний апоптоз і 
стимулюють виживання нейронів спіналь-
них гангліїв. Окрім того, у світовій літера-
турі зустрічаються дані про такі властивості 
представників цього сімейства:  

- стимуляція швидкості та якості ре-
генерації периферичних нервів після їх 
пошкодження у експерименті на мишах 
[3]; 

- попередження нейрональної атрофії 
при синдромі Дауна у експерименті [2];  

- запобігання загибелі мотонейронів у 
новонароджених мишей після пересічення 
периферичних моторних нервів [6]; 

- стимуляція виживання нейронів ядра 
спинномозкового нерва після його пересі-
чення [7]; 

- стимуляція регенерації поворотного 
нерва гортані після його пересічення у екс-
перименті на собаках; 

- збільшення кількості волокон у ре-
генеруючій барабанній хорді під дією ФРН 
[4]. 

Спираючись на зазначену дію білків-
нейротрофінів, ми обрали для експерименту 
фактор росту нервів (ФРН) для вивчення 
його впливу на регенерацію лицьового нер-
ва після аксонотомії у експерименті на щу-
рах.  

Мета: дослідити в експерименті на 
щурах вплив фактора росту нервів на реге-
нерацію лицьового нерва. 

 
Методи 
Проводився гістологічний аналіз сто-

вбура лицьового нерва на напівтонких зрі-
зах за допомогою електронної мікроскопії у 
самок дорослих щурів. Тваринам попере-
дньо перерізувався лицьовий нерв та одно-
часно виконувалось хірургічне відновлення 
його цілісності шляхом накладання анасто-
мозу «кінець-в-кінець». Щури були розпо-
ділені на 2 групи в залежності від застосо-
ваного фармакологічного засобу: 1-а група 
(27 тварин) – ФРH на ділянку анастомозу з 
обгортанням останньої геласпоном, просо-



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2009 32 

ченим ФРН; концентрація ФРН (NGF rat – 
50µg/ml (Sigma) з гістологічною оцінкою на 
6-й (20 тварин) та 14-й тиждень після опе-
рації (7 тварин); 2-а група (15 тварин) – ко-
нтрольна з гістологічною оцінкою на 6-й 
тиждень (7 тварин) та 14-й тиждень (8 тва-
рин) після операції.  

 
Результати 
За результатами електронної мікро-

скопії у групах з ФРН було відмічено збі-
льшення діаметру волокна на 17-20% та ді-
аметру осьового циліндра на 12-15% у порі-
внянні з групою контролю (таблиця). Тов-
щина мієлінової оболонки статистично не 
відрізнялась, однак якісно на електроногра-
мах у групах контролю визначалась наяв-
ність нерівномірної гіпермієлінізації та ве-
ликої кількості вакуолей у більш пізніх 
строках – на 14-й тиждень (рис. 8). 

Звертає на себе увагу різниця у розпо-
ділі за товщиною мієлінових волокон. У 
групах з використанням ФРН виявляється 
більша кількість волокон середнього та ве-
ликого діаметру у порівнянні з контроль-
ною групою на 6-й (рис. 1) та 14-й тиждень 
(рис. 2).  

При аналізі розподілу осьових цилін-
дрів за діаметром у волокні нерва в контро-
льній групі порівняно з тваринами, у яких 
використовувався ФРН, взагалі були відсу-
тні осьові циліндри великого діаметру та 
спостерігалась менша кількість осьових ци-
ліндрів середнього діаметру (рис. 3). 

При якісній оцінці на 6-й тиждень на 
напівтонких зрізах при світловій мікроско-
пії регенеруючих нервів у групах із застосу-
ванням ФРН звертає на себе увагу більша 
впорядкованість волокон у нерві, ніж в кон-
тролі, більша їх кількість та паралельна на-
правленість. Окрім того, відмічається біль-
ша кількість сполучної тканини у контроль-
ній групі (рис. 4).  

При ультраструктурному аналізі че-
рез 1,5 міс після операції виявлено, що 
нерви у всіх групах мають притаманну для 
них будову і одночасно деякі особливості, 
які відрізняють їх від інтактного нерва. На 
поперечних зрізах в контрольній групі 
осьові циліндри були овальної або непра-
вильної, порізаної форми, мієлінова обо-

лонка мала виступи у просвіт осьового 
циліндру, локальні потовщення, нерівно-
мірну товщину (рис. 5А). У аксоплазмі 
осьових циліндрів містяться скелетні 
структури, серед яких переважають ней-
ротрубочки, а нейрофіламенти представ-
лені у значно меншій кількості; визнача-
ються поодинокі секреторні пухирці, мі-
тохондрії, частина з яких представлена 
гіпертрофованими та локально набрякли-
ми формами (рис. 6А). 

Звертає на себе увагу поширеність 
змін у періаксональному просторі, де фор-
муються великі вакуолеподібні утворення. 
Останні варіюють за розмірами та вмістом. 
Їх розміри можуть подекуди становити 
майже половину об’єму осьового циліндра 
(рис. 8А). 

І нарешті, слід відмітити порушення, 
які притаманні структурам перехватів 
Ранв’є. Вони характеризуються дезорієнта-
цією мембран, котрі їх формують, та нерів-
номірним міжмембранним простором (рис. 
7А). 

Окрім того, в контрольній групі спо-
стерігається значна кількість колагенових 
волокон, що щільно оточують всі структури 
нерва, в порівнянні з нервами, які були об-
роблені ФРН. 

У групі щурів з використанням ФРН 
на зрізі нерва переважають нейротрубочки, 
але на відміну від контрольної групи спо-
стерігається велика кількість нейрофібрил. 
Мітохондрії варіюють за розмірами, але 
більшість їх має, в залежності від площини 
зрізу, тонку витягнуту або округлу форму, 
що притаманно їм у нормі. У більшій кіль-
кості представлені канали ендоплазматич-
ної сітки. Вакуолеподібні розширення пе-
ріаксонального простору не набувають та-
кого розповсюдження та розмірів, як було 
описано вище. Форма осьових циліндрів 
більш наближена до округлої чи овальної 
внаслідок меншого ступеня випинання міє-
лінової оболонки (рис. 5Б). У останній зна-
чна кількість перехватів Ранв’є сформована 
чітко орієнтованими мембранами без сут-
тєвих міжмембранних розширень. Лише 
окремі ділянки контактів двох волокон 
з’єднуються дезорганізованими мембрана-
ми (рис. 7Б). 
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Рис. 1. Розподіл мієлінових волокон лицьо-
вого нерва за діаметром на 6-й тиждень. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Розподіл мієлінових волокон лицьо-

вого нерва за діаметром на 14-й тиждень. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 3. Розподіл мієлінових волокон лицьо-

вого нерва за діаметром осьового циліндра у ди-
наміці. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4-А. 
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Б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Світлова мікроскопія, напівтонкі зрі-

зи нерва дистальніше накладання анастомозу на  
6-й тиждень (забарвлення – метиленовим синім та 
за Hayat, збільшення 40): А – ФРН; Б – контроль. 

 
 
А) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Поперечний зріз нерва дистальніше 

анастомозу, 6-й тиждень (А – контроль; Б – ФРН). 
Збільшення 20000; контрастування – подвійне: 
уранілацетат, цитрат свинцю. 

 
А)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Поперечні зрізи нервів на 14-й тиж-

день. Збільшення 20000; контрастування – подвій-
не: уранілацетат, цитрат свинцю: А) контроль;  
Б) ФРН. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7-А. 
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Б) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. Порівняння перехватів Ранв’є,  

6-й тиждень. Збільшення 32000; контрастування – 
подвійне: уранілацетат, цитрат свинцю: А – конт-
роль; Б – ФРН. 

 
А) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Б) 
 
 
 
 
 
Рис. 8. Електронограма дистальної частини 

нерва на 14-й тиждень. Зміни в періаксональному 
просторі. Збільшення 32000; контрастування – 
подвійне: уранілацетат, цитрат свинцю: А – конт-
роль; Б – ФРН. 

Дискусія 
Результати проведеного експерименту 

та дані світової літератури по цьому питан-
ню підтверджують нашу гіпотезу про сти-
мулюючий вплив ФРН на регенерацію ЛН, 
який реалізується через рецептор р75ФРН 
на мембрані, систему тирозинкіназ А, В, С, 
що в наступному стимулює синтез білка, 
аксональний транспорт та формування ре-
генеруючих аксонів Ця сполука досить си-
льно стимулює регенерацію лицьового нер-
ва у щурів. На жаль, мала кількість експе-
риментів з ФРН, відсутність даних про по-
бічні ефекти нейротрофінів у світовій літе-
ратурі роблять неможливим використання 
ФРН у клінічній практиці на данний мо-
мент. Однак вивчення побічних ефектів та 
більш точних дозувань може дати можли-
вість у майбутньому використовувати зга-
дану хімічну сполуку у клінічній практиці.  

 
Висновки 
Таким чином, проведений морфологі-

чний та морфометричний аналіз впливу фа-
ктора росту нервів на регенерацію структу-
рних компонентів ушкодженого лицьового 
нерва показав, що він сприяє, по-перше, 
кращій впорядкованості мієлінових воло-
кон, що, як відомо за даними літератури, 
покращує функціонування нерва [1], по-
друге – рівномірності формування осьових 
циліндрів та мієлінових оболонок. Відсут-
ність дегенеративних змін в новоутворених 
осьових циліндрах сприяє переносу речовин 
по аксоноплазмі. Впорядкованість мембран 
більшості перехватів Ранв’є забезпечує 
більш якісну передачу сигналів. 

Дані експериментральні знахідки на-
цілюють нас на пошук можливості викорис-
тання нових препаратів при лікуванні хво-
рих з паралічем лицьового нерва. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА РОСТА НЕРВОВ  
НА РЕГЕНЕРАЦИЮ ЛИЦЕВОГО НЕРВА  

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ НА КРЫСАХ 

Бобров А.Л., Борисенко О.Н., Куфтырева Т.П., 
Сушко Ю.А., Минина А.Ю. (Киев) 

Р е з ю м е  

В условиях эксперимента исследовано 
влияние фактора роста нервов на регенерацию 
лицевого нерва после его пересечения в экстра-
краниальной части с морфологической оценкой 
регенерации на 6-й и 14-й неделе после операции. 
Выявлено, что фактор роста нервов оказывает вы-
раженное стимулирующее воздействие на регене-
рацию, проявляющееся увеличением диаметра 
волокна и осевого цилиндра лицевого нерва, а 
также уменьшением количества вакуолей дегене-
рации и уменьшением проявления дистрофии в 
дистальной части регенерирующего волокна. 

THE INFLUENCE OF NERVOUS GROWTH 
FACTOR ON REGENERATION OF FACE 

NERVE IN EXPERIMENT ON RATS 

Bobrov A.L., Borisenko O.N., Kuftyreva T.P.,  
Sushko Yu.A., Minina A.Yu. (Kiev) 

S u m m a r y  

The influence of nervous growth factor on the 
regeneration of face nerve on its dissection in extrac-
ranial part with morphologic evaluation on 6-th and 
14-th weeks on surgical intervention have been tested 
in experiment. It’s noted that nervous growth factor 
cause an expressive stimulating action on regenera-
tion, which displays in increase of diameter of fila-
ment and axe cylinder of face nerve as well as in de-
crease both of the number of vacuoles of degeneration 
and manifestations of dystrophy in distal part of re-
generating filament. 

 
 




