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Не дивлячись на успіхи, досягнуті на 
сучасному етапі розвитку отіатрії, кількість 
осіб з патологією органа слуху залишається 
високою, перш за все, за рахунок сенсонев-
ральної приглухуватості [5, 20, 22, 25, 54]. 
Ураження звукосприймаючих структур су-
проводжується зниженням слуху, шумом у 
вухах, запамороченнями, а це, в свою чергу, 
утруднює спілкування хворих з оточуючи-
ми, порушує їх соціальну адаптацію та зни-
жує якість життя. Незнання патогенетичних 
процесів, що відбуваються у внутрішньому 
вусі, несвоєчасне і неадекватне лікування 
призводять до необоротних змін, а це спо-
нукає до більш досконалого і ґрунтовного 
вивчення механізмів виникнення розладів 
слуху, а також розробки ефективних спосо-
бів надання допомоги. Більшість з існуючих 
методів терапії часто виявляються малоефе-
ктивними [6, 7, 17, 20, 21, 29], тому діагнос-
тика сенсоневральної приглухуватості та 
призначення лікування залишаються актуа-
льною проблемою оториноларингології.  

На даний час розроблено багато мето-
дик діагностики та лікування при патології 
завитки. Досліджено її структуру на ультра-
мікроскопічному рівні, вивчені основні біо-
хімічні процеси в лабіринті, однак це стосу-
ється в більшості випадків накопичення но-
вих фактів, а не їх поєднання, інтерпретації і 
визначення загального узгодженого принци-
пу роботи усіх структурних елементів завит-
ки. В зв’язку з цим проблема розвивається 
переважно у формі гіпотез і теорій [1, 3, 12, 
19, 22, 58], а перед дослідниками постає ще 
чимало питань, які треба вирішувати. І хоча 

в науковій літературі постійно з’являються 
публікації на цю тему, в тому числі оглядо-
вого характеру [7], все ж постійно відкрива-
ються нові факти, висуваються нові теорії 
функції та патології кінцевого відділу слухо-
вого аналізатора, що вимагає їх викладу. В 
попередній оглядовій статті [24] головна 
увага приділялась одним з основних органел 
клітин внутрішнього вуха – мітохондріям, їх 
ультраструктурним характеристикам, завдя-
ки яким відбувається багато метаболічних 
процесів, що підтримують клітину у задові-
льному функціональному стані. Висвітлені 
були також основні біохімічні характеристи-
ки волоскових клітин слухового аналізатора, 
зокрема описана роль кальцію в процесах 
регуляції, а також відношення цього іона до 
процесів апоптозу. В даному огляді ми зупи-
нимось на структурній організації спірально-
го (Корнієва) органа, опишемо деякі хімічні 
характеристики рідин лабіринта та особли-
вості їх циркуляції. 

Загальновідомо, що внутрішнє вухо є 
наповненим рідинами сенсорним органом, в 
якому знаходяться рецептори двох аналіза-
торів – слухового і вестибулярного. Лабі-
ринт має унікальну будову, адже для вико-
нання своїх функцій необхідна точна регу-
ляція фізичних і хімічних характеристик 
рідин, що його наповнюють, їх білкового та 
іонного складу, рН, насичення киснем та 
іншими газами, та ін. [37, 55]. Ефективне 
функціонування органа забезпечується діє-
вими механізмами синтезу, циркуляції та 
розщеплення речовин, а також виведення 
продуктів життєдіяльності.  
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Завитка лабіринта, в якій розміщені 
рецептори слухового аналізатора, розділена 
двома мембранами (основною і Рейснеро-
вою) на три частини: завитковий хід (кохле-
арна протока), барабанні і вестибулярні 
сходи (переддвер'я) [1, 3, 5, 12, 15, 22]. За 
локалізацією, Lim [58] пропонує розподіля-
ти утворення завитки на чотири групи 
(рис.1): Кортієв орган; Рейснерова мембра-
на; утворення, що беруть участь в трансфо-
рмації звуку; структури латеральної стінки, 
а також утворення, які вистилають дно за-
виткового ходу. Спіральний (Кортієв) орган 
включає сенсорні і підтримуючі клітини, з 
них окремо виділяються клітини Дейтерса і 
Гензена, а також зовнішні і внутрішні клі-
тини-стовпи (фалангеальні). Рейснерова 
мембрана утворена окремим видом клітин. 
Клітини і структури, що беруть участь в 
трансформації звуку, включають текторіа-
льну і базилярну мембрани. Судинна смуж-
ка, спіральна зв’язка, клітини спірального 
підвищення і лімба, інтердентальні клітини 
(медіальні, латеральні) об’єднуються в гру-
пу клітин латеральної стінки завиткового 
ходу.  

На базилярній мембрані завиткового 
ходу розміщений спіральний (Кортієв) ор-
ган – основний рецепторний елемент пери-
феричного відділу слухового аналізатора. 
Він являє собою сукупність різних за струк-
турою і функціональним значенням клітин, 
функції більшості з яких ще недостатньо 
з’ясовані [24, 58]. Клітковинний масив Кор-
тієва органа можна, в свою чергу, умовно 
розподілити на дві частини (зовнішню і 
внутрішню) (рис. 1), що знаходяться по оби-
два боки трикутного простору (Кортієва ту-
нелю). Останній заповнений кортілімфою, 
яка за хімічним складом наближається до 
перилімфи [12]. Цим тунелем проходять 
нервові волокна від спірального ганглію до 
основи волоскових клітин [3, 58]. Між опо-
рними клітинами, що утворюють тунель, і 
зовнішніми сенсорно-епітеліальними кліти-
нами є паратунель, або простір Нуеля. Па-
ратунель також заповнений кортілімфою, 
вона омиває бокові поверхні зовнішніх во-
лоскових клітин [12].  

Фактичними (реальними) рецептора-
ми, що перетворюють механічні коливання 
в енергію нервового імпульсу, є внутрішні 

волоскові клітини. Зовнішні волоскові клі-
тини забезпечують посилення і точну регу-
ляцію ділянки базилярної мембрани, що 
відповідає за частотний компонент звуку 
[24, 37, 58]. Посилення звуку забезпечується 
діяльністю мембранного білка – престину 
[26, 35, 43], який перетворює електричні 
заряди, що виникають при зміні мембранно-
го потенціалу, в рух волосових клітин. 
Останні при цьому видовжуються і скоро-
чуються, викликаючи рух волосків, що, в 
свою чергу, викликає появу специфічних 
звукових хвиль, які можна зареєструвати 
методом отоакустичної емісії [37, 41]. На 
відміну від м’язової тканини, можливість 
скорочення якої базується на активності ен-
зимів, престин в якості зовнішніх подразни-
ків використовує цитоплазматичні аніони 
(Cl). Відповідаючи на нервове збудження, 
цей білок забезпечує рух зовнішніх волос-
кових клітин, будучи конвектором напруги 
до сили (voltage-to-force) [41, 61].  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Загальний план будови завиткового 

ходу внутрішнього вуха людини: 1 – рейснерова 
мембрана; 2 – покривна мембрана; 3 – зовнішні 
волоскові клітини; 4 – судинна смужка; 5 – спіра-
льна зв’язка; 6 – базилярна мембрана; 7 – внутрі-
шні волоскові клітини; 8 – кісткова спіральна пла-
стинка; 9 – лімб. 

 
 
Іннервація завитки здійснюється 

трьома типами нервових елементів, з них 
два є аферентними і один – еферентним [1, 
18, 39, 50]. Переважна більшість нервової 
тканини формує спіральний ганглій, розмі-
щений в спіральному каналі, що проходить 
в основі спіральної кісткової пластинки 
(рис. 2).  
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Рис. 2. Будова спірального 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; 9 – зов-
нішні клітини-стовпи; 10 – внутрішні клітини-
стовпи; 11 – інтердентальні клітини. 

 
 

 
До першого аферентного типу відно-

ситься близько 90% нейронів спірального 
ганглію, вони іннервують внутрішні волос-
кові клітини. Другий тип складає близько 
10% клітин спірального ганглію, що іннер-
вують зовнішні волоскові клітини [23, 57]. 
Сигнали від кожної внутрішньої волоскової 
клітини надходять в декілька волокон слу-
хового нерва, в той час коли сигнали від де-
кількох зовнішніх волоскових клітин конве-
ргуються в одне волокно. Крім аферентних 
волокон, спіральний орган інервується ефе-
рентними закінченнями (третій тип), які 
ідуть від ядер верхнього оливарного ком-
плексу. Еферентні волокна підходять до 
внутрішніх волоскових клітин, але закінчу-
ються не на самих клітинах, а на аферент-
них волокнах. Вважається, що вони галь-
мують передачу слухового сигналу [59]. 

Кровопостачання внутрішнього вуха 
здійснюється гілками a. labyrinthi, яка від-
ходить від базилярної артерії та проходить 
разом з n. vestibulocochlearis у внутрішньо-
му слуховому ході. Вже в лабіринті одно-
йменна артерія розгалужується на завитко-
ву, вестибулярно-завиткову і вестибулярні 
гілки. Венозний відтік здійснюється двома 
шляхами: v. aqueductus vestibuli, що знахо-
диться в однойменному каналі разом з 
ductus endolymphaticus і збирає кров з 

utriculus та півколових каналів і впадає в 
sinus petrosus superior; v. canaliculi cochleae, 
що проходить разом з ductus perilymphaticus 
у каналі водопроводу завитки, несе кров від 
завитки та з переддвер’я від sacculus і 
utriculus і впадає в v. jugularis interna. Голо-
вною особливістю кровопостачання внут-
рішнього вуха є відсутність колатерального 
кровообігу. Ця особливість обумовлена тим, 
що у лабіринті розміщені рецептори високої 
чутливості до будь-яких механічних коли-
вань, тому неприпустимою є пульсація су-
дин чи інші вазомоторні реакції [60], які бу-
дуть спотворювати рецепцію адекватних 
зовнішніх подразників. З іншого боку, якщо 
відбувається порушення в одній із судин, не 
існує резервного (колатерального) крово-
обігу, який би попередив виникнення пато-
логічних змін у лабіринті.  

Життєздатність рецепторного апарату 
забезпечується рідинами внутрішнього вуха 
(перилімфою, ендолімфою, кортілімфою), 
що омивають його клітини. Посередництвом 
цих рідин здійснюється трофічна функція і 
відводяться продукти життєдіяльності. Бара-
банні і вестибулярні сходи (переддвер'я) за-
повнені перилімфою, вони з’єднуються між 
собою через гелікотрему, розташовану на 
вершині завитки. Завитковий хід заповнений 
ендолімфою, що за своїм складом відмінна 
від будь-якої іншої рідини в організмі [16]. 
Концентрація іонів калію в ендолімфі значно 
вища, ніж в перилімфі, зате в останній знач-
но більший вміст натрію. Цікаво, що в ендо-
лімфі рівень більшості іонів наближається до 
такого в цитоплазмі еритроцитів [22], пери-
лімфа за складом більше нагадує плазму 
крові чи цереброспінальну рідину [3].  

Головне джерело утворення ендолім-
фи – судинна смужка, а місця резорбції – 
ендолімфатичний мішок, опорні клітини 
Кортієва органа та епітелій спірального лі-
мба. Головним регулятором циркуляції ен-
долімфи вважається ендолімфатичний мі-
шок. Досі немає чіткого уявлення про місце 
продукції перилімфи, однак зв’язок лабіри-
нта з підоболонковим простором, що здійс-
нюється через водопровід завитки, отвір 
якого відкривається біля основи барабанних 
сходів [50, 53], вказує на безпосередню за-
цікавленість цього утворення у циркуляції 
перилімфи. Патоморфологічні дослідження, 
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виконані Gopen та співавторами [36], ви-
явили на краніальному кінці водопроводу 
лійкоподібне утворення з розширенням, 
вкритим твердою мозковою оболонкою. Ву-
зька ділянка цього утворення проникала в 
просвіт водопроводу на різну глибину, при-
чому середній розмір самої вузької частини 
водогону складав 138 мікронів. Розширена 
частина утворення заповнена сітчастою 
сполучнотканинною структурою, в якій ча-
сто знаходили центральний канал. Автори 
визначили 4 варіанти будови водопроводу: 
центральний канал, що проходить по всій 
довжині водогону (34 %); просвіт водогону 
повністю заповнений сполучною тканиною 
(59 %); просвіт водогону перекритий кіст-
кою (4 %); облітерація водогону (3 %). Вва-
жається, що водопровід завитки і є тим фі-
льтром, який розділяє рідини лабіринта та 
цереброспінальний ліквор.  

Цікаво, що рідини, які заповнюють 
лабіринт, значно відрізняються між собою 
за рН, іонним та молекулярним складом, а 
також за багатьма іншими параметрами 
(вміст білків, амінокислот, ферментів та ін.) 
[13]. Виявлена також суттєва різниця між 
рідинами лабіринта та складом плазми кро-
ві. Тобто, існують дієві механізми, які під-
тримують сталий склад всіх рідин у внутрі-
шньому вусі. Більшість науковців вважає, 
що такий гомеостаз забезпечується за раху-
нок спеціальної форми загального механіз-
му гістогематичної проникності – гематола-
біринтного бар’єру. Його основними скла-
довими є клітинні і тканинні елементи су-
динної смужки і спіральної зв’язки. Крім 
того, існує ендо-перилімфатичний бар’єр, 
структурно виражений в клітинних утво-
реннях Рейснерової (вестибулярної) мем-
брани. З точки зору як фізіології, так і пато-
логії, обидва механізми регуляції метаболі-
зму і захисту середовищ внутрішнього вуха 
слід розглядати як єдине функціональне ці-
ле [1, 23]. Зміна фізико-хімічних характери-
стик рідинного складу вушного лабіринта 
веде до виникнення патологічних процесів у 
внутрішньому вусі [14, 38]. В експеримен-
тальних дослідженнях з парентеральним 
введенням антибіотиків спостерігалось 
ураження рецепторних клітин, що характе-
ризувалося вакуолізацією мітохондрій, а 
також розширення цистерн ендоплазматич-

ної сітки, порушення в апараті Гольджі [9-
11]. Токсична дія антибіотиків на орган 
слуху обумовлена вибірковим їх накопи-
ченням у вушному лабіринті, внаслідок чо-
го вони згубно діють на структуру нейро-
епітеліальних утворень [10, 52, 53]. 

Механізм регуляції ендолімфатичного 
рН є недостатньо зрозумілим, оскільки ен-
долімфатичний простір не має безпосеред-
нього зв’язку з кров’яним руслом, тому гі-
потетично зрозуміло, що іони водню пови-
нні секретуватися в ендолімфі. рН структур 
судинної смужки і зовнішніх волоскових 
клітин у ссавців підтримується Na+ /H+ іо-
нообмінником (NHE) [58]. В епітеліальних 
клітинах ендолімфатичного мішка, внутрі-
шніх волоскових, коренеподібних, а також у 
підтримуючих клітинах рН регулюється бі-
лком vH+ АТФ-азою (на апікальній мембра-
ні) і Cl-/НСО3 васкулярним Н+(на базолате-
ральній мембрані) [58].  

Є дані [47, 51], що такі клітини внут-
рішнього вуха, як фіброцити спіральної 
зв’язки, коренеподібні клітини і епітеліальні 
клітини ендолімфатичного мішка містять 
субтипи карбоангідрази, яка каталізує пере-
творення карбондіоксиду і води в карбонову 
кислоту, водень і іон бікарбонату, що мож-
ливо приймає участь в підтриманні рН ен-
долімфи. 

Одними з чинників, що відіграють 
значну роль в регуляції гомеостазу рідин у 
організмі людини, і особливо внутрішнього 
вуха є аквапорини (AQPs) – це група транс-
мембранних транспортерів води [45, 62]. 
Різні за складом аквапорини (субтипи) зна-
ходяться в інших органах і системах органі-
зму (нирки, легені ), в тому числі деякі з них 
продукуються у внутрішньому вусі: AQP1, 
AQP2, AQP3, AQP4, AQP5, AQP6, AQP7 і 
AQP9. Причому AQP5 утворюється лише в 
завитці, AQP2 і AQP6 – в ендолімфатично-
му мішку [56]. Субтипи аквапоринів екс-
пресуються в специфічних типах клітин 
спіральної зв’язки, текторіальної мембрани і 
фіброцитах сполучної тканини внутрішньо-
го вуха (рис. 3).  

AQP1 утворюється в спіральній 
зв’язці фіброцитами V типу. Інтратимпана-
льне введення стероїдних гормонів лабора-
торним тваринам призводить до порушено-
го формування AQP1 [46]. Даний експери-
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мент підтвердив факт впливу стероїдів на 
гомеостаз внутрішнього вуха.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Схема розміщення різних типів ак-

вапоринів (AQP) у завитці внутрішнього вуха. 1 – 
AQP1; 2 – AQP3; 3 – AQP4; 4 – AQP5. 

 
 
 

В клітинах нирок рівень AQP2 регу-
люється антидіуретичним гормоном – вазо-
пресином. У внутрішньому вусі AQP2 виня-
тково експресується в ендолімфатичному 
мішку. Участь системи вазопресин - AQP2 у 
регуляції і підтриманні гомеостазу в лабі-
ринті підтверджено клінічними і експери-
ментальними дослідженнями [27]. Пацієнти 
з хворобою Меньєра мають підвищений рі-
вень вазопресину в плазмі крові. Прийом 
вазопресину щурами і гвінейськими свин-
ками призводив до ендолімфатичного гід-
ропсу в завитці, а застосування антагоністів 
рецепторів вазопресину ІІ сприяло знижен-
ню внутрішньолабіринтного тиску.  

 AQP4 відіграє важливу роль у функ-
ції слуху, що полягає в забезпеченні швид-
кої осмотичної рівноваги в епітеліальних 
клітинах Кортієва органа, особливо клітин 
Гензена, Клаудіуса та мембрани Рейснера, 
яка необхідна при високому калієвому по-
тоці під час перетворення механічного сиг-
налу в електричний [44]. 

Більшість структур внутрішнього вуха 
чутлива до ушкодження (шум, ототоксичні 
препарати, та ін.), хоча найбільш вразливи-
ми є сенсорні клітини, особливо зовнішні 

волоскові клітини [4]. Надмірний вплив 
шуму може викликати руйнування волоско-
вих клітин, колапс і загальне ураження де-
яких ділянок Кортієва органа, призвести до 
структурних розладів, які супроводжуються 
порушенням процесів, необхідних для під-
тримання життєдіяльності клітин органа 
слуху. Підтримання іонного гомеостазу у 
внутрішньому вусі є важливою умовою но-
рмального його функціонування.  

Подібна ситуація виникає при гострій 
ішемії (спазм чи тромбоз судин, надмірні 
акустичні стимули та ін.), що зумовлює 
надмірне продукування волосковими кліти-
нами глутамату та інших збуджужуючих 
екзайтотоксинів і надлишкове вивільнення 
їх з аксональних терміналей. Внаслідок 
зниження зворотного внутрішньоклітинного 
захоплення нейромедіаторних амінокислот 
виникає глутаматна екзайтотоксичність 
(англ. to excite – збуджувати). За звичайних 
умов глутамат є збуджуючим медіатором і 
виділяється при деполяризації зовнішніх 
мембран. В нормі нейрони поглинають зай-
вий глутамат з міжклітинного простору, але 
клітини ішемічно зміненої ділянки не мають 
для цього енергії. Внаслідок зв’язування 
глутамату з ізотропними рецепторами N-
метил-D-аспартату, метаболотропними і 
AMPA-рецепторами відкриваються кальціє-
ві канали, відбувається масивне входження 
всередину нейронів іонів кальцію, це зумо-
влює Са2+-індуковану екзайтотоксичність. 
Також поглинаються іони натрію, зростає 
концентрація позитивних іонів усередині 
клітини, внаслідок чого змінюються елект-
ричні властивості нейронів. Через монова-
лентні іонні канали і осмотичним шляхом 
нейрони вбирають воду, виникає цитоток-
сичний набряк, порушуються механізми си-
наптичної передачі. Та варто підкреслити, 
що на цьому етапі ще можливі оборотні 
зміни [4].  

Крім того, активація волоскових клі-
тин акустичними стимулами стає причиною 
надходження іонів калію з ендолімфи в сен-
сорні волоскові клітини через їх апікальні 
канали [60]. Високий рівень калію, доступ-
ний для акумуляції в сенсорних клітинах є 
токсичним і мусить бути видалений з них 
через іонні канали KCNQ4 [58], розміщені 
на базолатеральній поверхні клітин. 
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Відповідно до анатомічних особливо-
стей будови спірального органа, а також 
системи міжклітинних зв’язків, шляхи ви-
ведення іонів К+ з клітин і його позаклітин-
на циркуляція умовно розподіляється на 
медіальну і латеральну частини (рис. 4) [58]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Шляхи іонної циркуляції в завитці 

внутрішнього вуха: І – медіальний, ІІ – латераль-
ний; 1 – внутрішні волоскові клітини, 2 – пограни-
чні клітини, 3 – внутрішні жолобкуваті клітини, 4 
– медіальні міждентальні клітини; 5 – латеральні 
міждентальні клітини; 6 – зовнішні волоскові клі-
тини; 7 - клітини Дейтерса; 8 – клітини Гензена; 9 
– клітини Клаудіуса; 10 – зовнішні жолобкуваті 
клітини з їх коренеподібними відростками; 11 – 
маргінальні клітини. 

 
 
 
Калій, який виділився в позаклітинне 

середовище, що оточує зовнішні волоскові 
клітини, проникає в розміщені поряд під-
тримуючі клітини (Дейтерса, Гензена). Зна-
ходячись всередині цих клітин, іони К+ по-
чинають розповсюджватись через епітеліа-
льний шар системи щілинних контактів клі-
тин Дейтерса, Гензена, Клаудіуса, а також 
коренеподібних клітин до нижньої частини 
спіральної зв’язки. Іони калію виділяються 
в позаклітинний простір спіральної зв’язки 
фіброцитами ІІ типу, що продукуються ко-
ренеподібними клітинами (рис.5). Обидва 
типи І і ІІ фіброцитів експресують Na+ /2Cl- 
/ K+ транспортер і Na+ / K+ ATФазу, що від-
повідають за абсорбцію калію. ІІ тип фібро-
цитів створює зв'язок через щілинні контак-
ти з І типом фіброцитів, які були знайдені в 
спіральній зв’язці і локалізовані позаду су-
динної смужки. Крім того, досліджено і ІІІ-
V типи фіброцитів, так, V тип відповідає за 

експресію AQP1, а ІV – за AQP3. Іони калію 
проходять через систему щілинних контак-
тів і вивільняються всередину простору су-
динної смужки через KCNJ10 канали про-
міжних клітин [34, 48].  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Локалізація фіброцитів різних типів 

(І – V) у завитці. 
 
 
 

Калію також необхідно виділитися з 
внутрішніх волоскових клітин (рис.4). Про-
ведені дослідження свідчать про те, що ви-
вільнений з внутрішніх волоскових клітин 
калій транспортується медіально через вну-
трішні фалангеальні клітини, пограничні 
клітини, які належать до підтримуючих клі-
тин внутрішніх волоскових клітин. Остато-
чно вони надходять в ендолімфу завдяки 
міждентальним клітинам через систему щі-
линних контактів, або внутрішнім жолобку-
ватим клітинам [58]. 

Є думка [2], що низька концентрація 
натрію в ендолімфі підтримується епітеліа-
льними натрієвими каналами (ENaC). Клі-
тини судинної смужки, спірального підви-
щення, спірального лімбу, спіральної 
зв’язки і ганглію експресують субтипи 
ENaC. 

Раніше згадані щілинні контакти (gap 
junctions) створюють трансмембранні кана-
ли, котрі зв’язують цитоплазми обох сусід-
ніх клітин [34]. Два геміканали (конексони) 
клітинних мембран складають щілинний 
контакт. Кожен конексон має 6 конексинів. 
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На даний час знайдено 13 генів конексинів. 
Різні канали щілинних контактів мають ін-
шу, властиву їм молекулярну проникність, і 
тому конексини можуть давати можливість 
виникнення різного типу сигналізації між 
клітинами. Один щілинний контакт може 
складатися з однакових конексонів (гомо-
метричні) чи двох різних (гетерометрич-
них). Основною функцією щілинних конта-
ктів є забезпечення прямого міжклітинного 
зв'язку, який забезпечує швидкий обмін іо-
нів, вторинних месенджерів і метаболітів до 
1 кілодальтона молекулярної маси. 

На сьогоднішній день 4 конексини 
[42, 47] Cx26 (GBJ2), Cx30 (GBJ6), Cx31 
(GBJ3) і Cx43 (GJA1) ідентифіковані в зави-
тці і 3 конексини, які включають в себе ко-
нексин 26, 30 і 43, у вестибулярному органі. 
Конексони згруповані в дві системи щілин-
них контактів епітеліальних клітин і сполу-
чної тканини. Епітеліальні щілинні контак-
ти знайдені між підтримуючими клітинами 
спірального органа, котрі лежать на ендолі-
мфатичній стороні базилярної мембрани, а 
також базальні і проміжні клітини судинної 
смужки. Мутація гена, що кодує конексин 
26, призводить до розладу слуху. Вважаєть-
ся, що 50% причин несиндромної сенсонев-
ральної приглухуватості пов’язано з цим 
захворюванням і передається автономно – 
рецесивно. 

Роль мутації конексину в патології 
слуху відкриває нові можливості в молеку-
лярній діагностиці приглухуватості і в решті 
решт – в розробці нових терапевтичних стра-
тегій при лікуванні хворих з глухотою [49]. 

Досліджено ще один з білків внутріш-
нього вуха – пендрин (pendrin) [32]. Його 
вважають іонообмінником – складним іон-
ним і рідинним регулятором вмісту ендолі-
мфи. Пендрин виявляється в специфічних 
типах клітин, таких як: апікальні мембрани 
клітин спірального підвищення; в зовнішніх 

жолобуватих клітинах з їхніми коренеподіб-
ними відростками, перехідних клітинах вес-
тибулярного сенсорного органа, і апікальних 
мембранах клітин, що складають ендолімфа-
тичний мішок. Мутація гена, що кодує син-
тез цього протеїна у мишей, проявлялася па-
тологією в судинній смужці і близьким до 
нуля ендокохлеарним потенціалом, але кон-
центрація калію в ендолімфі при цьому нор-
мальна. Враховуючи дане спостереження, 
можна вважати, що пендрин відіграє ключо-
ву роль у функціонуванні базальних, промі-
жних клітин судинної смужки в підтриманні 
ендокохлеарного потенціалу, але не відпові-
дає за секрецію калію маргінальними кліти-
нами. Позитивний ендокохлеарний потенці-
ал, що є в завитковому ході, можливо, гене-
рується проміжними і базальними клітинами 
судинної смужки. Мутація гена PDS у люди-
ни називається пендред-синдромом [31, 51], 
або несиндромною сенсоневральною при-
глухуватістю (nonsyndromic sensorineural 
hearing loss DFNB4). 

В еволюційному плані, починаючи з 
часів Corti (1915), який дослідив структуру 
завитки, і до сьогоднішніх днів, відомості 
про структуру і функціонування спірально-
го органа значно розширились [3, 22, 58]. 
З’ясовані склад та шляхи циркуляції рідин 
внутрішнього вуха, виявлено чіткий зв’язок 
між необхідністю підтримки постійного рН 
рідин, їх білкового складу та виникненням 
різних патологічних змін. Висунуто окреме 
питання про глутаматну екзайтотоксич-
ність. Підсумовуючи все вищенаведене, 
можна констатувати, що факти, накопичені 
протягом останніх років, поглибили наші 
знання про процеси, які відбуваються у ла-
біринті. Та необхідно проводити нові дослі-
дження, які дадуть змогу більш глибоко ро-
зуміти процеси, що відбуваються у внутрі-
шньому вусі, і дозволять відшукати механі-
зми активного впливу на їх розвиток.  
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