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Головною проблемою сучасної клінічної аудіології є сенсоневральна приглухуватість, що займає серед захворювань вуха
достатньо велику частку – 7,8-12,1 % [2, 4-6].
Причому оцінка результатів світової статистики показує, що гостра сенсоневральна приглухуватість розвивається у них в середньому до 9,3 % [7] випадків після гострого середнього отиту (ГСО), з яких близько 12% у
майбутньому страждають на сенсоневральну
приглухуватість і відчувають шум у вухах
[1], що надає особливого медико-соціального
значення даній поєднаній патології.
При ГСО на сенсорний епітелій та інші структури внутрішнього вуха впливають
бактеріальні чинники (ендо-, екзотоксини),
продукти розпаду тканин, медіатори запалення та ін., які проникають у лабіринт переважно через мембрани завиткового, рідше
– вестибулярного вікон [7].
Мета – визначити гістологічні зміни
слизової оболонки середнього вуха, клітин і
міжклітинних зв’язків спірального органа
завитки внутрішнього вуха та виявити морфометричні параметри зовнішніх волоскових клітин при експериментальному ГСО.
Моделювання ГСО проводилось на
лабораторних тваринах – у 22 статевозрілих
котах (22), маса тіла яких коливалась в межах 550 г. Також була вибрана інтактна
група з 10 тварин для визначення деяких
морфометричних параметрів зовнішніх волоскових клітин спірального органа в нормі.
Введення тварини в наркоз відбувалось шляхом інтраперитонеальної ін’єкції
кетаміну (50 мг/мл) з розрахунку 0,18 мл на
100 г маси тіла тварини. Після досягнення
твариною відповідної стадії наркозу (відсутність рогівкового рефлексу) виконувалась
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дезінфекція шкіри навколо зовнішнього
слухового ходу, а також в ділянці проекції
тимпанальної булли.
Некротичні зміни слизової оболонки
барабанної порожнини викликались на третю годину після введення 0,2 мл 5% розчину хлориду кальцію у тимпанальну буллу.
Наступна фаза запального процесу – ексудація моделювалась введенням 0,2 мл 0,01%
розчину гістаміну в тимпанальну буллу через 30 хв після розчину хлориду кальцію.
Після виведення тварини з наркозу клітка з
ним поміщалася в кімнату для перебування
піддослідних тварин.
Через 24 год тварина повторно вводилась в кетаміновий наркоз. Проводилась
мікроотоскопія: відмічались гіперемія і розширення судин барабанної перетинки, після чого в тимпанальну буллу шляхом
ін’єкції вводилась суспензія культури збудника ГСО в концентрації 5×107 КУО/мл в
об’ємі 0,4 мл. Через 24 год під кетаміновим
наркозом проводилась мікроотоскопія, під
час якої виявлялись всі ознаки ГСО.
Методика описаної вище моделі ГСО
була проведена на 22 статевозрілих лабораторних тваринах: з них 19 захворіли на
ГСО, одна тварина загинула, у двох випадках діагноз ГСО не визначено. При застосуванні даної моделі ГСО у лабораторних
тварин розвивається за короткий період (48
год) від початку експерименту.
Проведені гістологічні дослідження
слизової оболонки середнього вуха тварин
при експериментальному ГСО виявили, що
слизова оболонка середнього вуха відшарована від окістя кісткової стінки завитки
внутрішнього вуха (рис. 1). В ній відмічаються виражені запальні явища. В епітеліа15

льній пластинці спостерігається порушення
структури війчастого епітелію, збільшується кількість келихоподібних клітин (рис. 2).

Рис. 4. Мікроскопічні зміни слизової оболонки
середнього вуха тварини при ГСО. Порушення структури епітеліальної пластинки, стаз еритроцитів у просвіті
капіляра. Забарвлення за методом Хайята; × 400
Рис. 1. Мікроскопічні зміни слизової оболонки
середнього вуха тварини при ГСО. Забарвлення гематоксиліном і еозином; × 100

Рис. 2. Мікроскопічні зміни слизової оболонки
середнього вуха тварини при ГСО. Напівтонкий зріз.
Забарвлення за методом Хайята; × 400

Рис. 3. Мікроскопічний стан завитки внутрішнього вуха тварини при ГСО. Стаз еритроцитів у просвіті капіляра. Незмінена будова нерва. Напівтонкий зріз.
Забарвлення за методом Хайята; × 200
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Рис. 5. Субмікроскопічні зміни гемокапіляра завитки внутрішнього вуха тварини при ГСО. Просвіт
заповнений двома еритроцитами (1), ендотеліоцит (2),
базальна мембрана (3), периваскулярний простір (4);
×12 000

Рис. 6. Субмікроскопічні зміни міжклітинних контактів у внутрішньому вусі тварини, хворої на ГСО.
Ядро (1) і цитоплазма сусідніх клітин (2), десмосомальний контакт (3), щільний замикаючий контакт (4), міжклітинний простір (5); × 21 000
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За даними Левіна, частина гілок (з системи лабіринтної і шилососкоподібної артерій), які розміщені навколо лицевого нерва, в супроводі стремінного нерва попадають в порожнину пірамідального відростка,
а потім в складі стремінного м’яза проникають в барабанну порожнину, де анастомозують з мережею кровоносних судин слизової оболонки [3].
Гістологічні дослідження середнього і
внутрішнього вуха у тварин з експериментальним ГСО виявили, що запальний процес переважно локалізувався в слизовій
оболонці барабанної порожнини, а судинна
система середнього і внутрішнього вуха
реагувала як єдине ціле. Спостерігалось
нерівномірне кровонаповнення судин, повнокрів’я вен і капілярів, капіляростаз та
периваскулярний набряк (рис. 3, 4).
Субмікроскопічно визначено кровонаповнення гемокапілярів, їх просвіти виповнені еритроцитами у вигляді саджфеномену. Наявний набряк цитоплазми ендотеліоцитів, пошкодження органел. Базальна мембрана – нерівномірна, нечітко контурована, збільшені периваскулярні простори за рахунок набряку (рис. 5). На електронній мікрофотографії гемокапіляра виявлено судину соматичного типу з невеликими просвітами, у якій наявний еритроцит.
Базальна мембрана має вигляд неширокої,
на більшості ділянок рівномірної пластинки
помірної електронної щільності, збільшені
периваскулярні простори з елементами набряку. Ендотеліальна клітина має округлої
форми ядро та набряклу цитоплазму. Органел у цитоплазмі небагато, вони невеликі за
розмірами і розташовані переважно парануклеарно.
При дослідженні міжклітинних контактів виявляється збільшення просторів між
плазмолемами сусідніх клітин, які заповнені
аморфним компонентом неоднорідної електронної щільності. Порушена структура
багатьох міжклітинних контактів (рис. 6).
Окремі клітини спірального органа
незворотно змінені – перебували в стадії
пізнього апоптозу, що проявляється розпадом ядра на мікроядра, які являють собою
неправильної форми осміофільні структури.
У таких клітинах відмічається глибока деструкція цитоплазми. Вона стає електронЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2015

нопрозорою, органели в ній не диференціюються (рис. 7).

Рис. 7. Ультраструктура підтримуючої клітини в
стані апоптозу. Мікроядра (1), цитоплазма клітини (2); ×
12 000

Рис. 8. Ультраструктура волоскової клітини спірального органа тварини при експериментальному ГСО.
Апікальна поверхня волоскової клітини (1), кутикулярна
пластинка (2), стереоцилії (3), мітохондрії (4), ендоплазматична мережа (5); × 27 000.

Електронно-мікроскопічні дослідження виявили суттєву реорганізацію структурних компонентів волоскових клітин. Значно
змінюється апікальна ділянка таких клітин.
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Кутикулярна пластинка потовщена, неоднорідної електронної щільності. Стереоцилії,
що розташовані над нею, пошкоджені, частково фрагментовані (рис. 8). У цитоплазмі
спостерігаються деструктивно змінені органели, мітохондрії з світлим матриксом та
редукованими кристами, розширені канальці ендоплазматичної сітки.
Проведені морфометричні дослідження зовнішніх волоскових клітин спірального

органа тварин, хворих на ГСО, показали, що
середнє значення площі клітини дорівнює
223,45±3,94 мкм2, середнє значення площі
їх ядер складає 36,34±0,97 мкм2, а їх ядерноцитоплазматичне співвідношення становить
0,19 (таблиця), відповідні значення в групі
інтактних тварин складали, відповідно,
242,34±4,56 мкм2 – площа клітини і
41,27±1,21 мкм2
– ядро, ядерноцитоплазматичне співвідношення – 0,21.

Морфометричні показники зовнішніх волоскових клітин спірального органа
в нормі та за умов експериментального гострого середнього отиту
Групи тварин

Площа ядра, мкм2

Площа клітини, мкм2
М±m

Ядерно-цитоплазматичне
співвідношення

Інтактна

41,27±1,21

242,34±4,56

0,21

Експериментальна

36,34±0,97*

223,45±3,94*

0,19

Примітка: * - р<0,01.

При аналізі отриманих морфометричних результатів виявлено, що під час експериментального ГСО волоскові клітини зменшуються в розмірах, причому зменшується
як ядро (р<0,01), так і цитоплазма (р<0,01) з
високим ступенем достовірності, що свідчить про ранню стадію апоптозу, хоча ядерно-цитоплазматичне співвідношення змінилось незначно.
Висновки
Запальні зміни в порожнині середнього вуха при експериментальному ГСО характеризуються значним порушенням трофіки
як слизової оболонки барабанної порожнини, так і завитки внутрішнього вуха, що
підтвердилось стазом еритроцитів у гемокапілярах завитки з суттєвими змінами їх
структурних компонентів, а також змінами
організації міжклітинних контактів спірального органа у вигляді збільшення просторів
між плазмолемами сусідніх клітин із запов-
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ненням міжклітинних просторів аморфним
компонентом неоднорідної електронної
щільності.
При експериментальному ГСО окремі
підтримуючі клітини спірального органа
перебувають в стадії пізнього апоптозу, що
проявляється розпадом ядра на мікроядра, з
глибокою деструкцією цитоплазми і відсутньою диференціацією органел.
Електронно-мікроскопічні дослідження при експериментальному ГСО виявили
явище раннього апоптозу у волоскових клітинах, що проявилось потовщенням кутикулярної пластинки, пошкодженням та частковою фрагментацією стереоцилій, деструктивною зміною органел з просвітленням
матриксу, редукцією крист мітохондрій та
розширенням канальців ендоплазматичної
сітки. Морфометричне дослідження підтвердило явище раннього апоптозу волоскових
клітини, що проявилось достовірним зменшенням розмірів як ядра, так і цитоплазми.
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ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ СРЕДНЕГО И ВНУТРЕННЕГО УХА
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОСТРОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ
Хоружий И.В., Волков К.С., Яшан О.И. (Тернополь)
Аннотация
Актуальность. Главной проблемой современной клинической аудиологии является сенсоневральная тугоухость, занимающая среди заболеваний уха довольно значительную часть – 7,8-12,1%. При этом оценка результатов мировой статистики указывает, что острая сенсоневральная тугоухость развивается в среднем до 9,3%
случаев после острого среднего отита, из которых 12% пацыентов в будущем страдают сенсоневральной тугоухостью и ощущают шум в ушах, что придает особое медико-социальное значение данной объединенной патологии.
Цель. Изучить гистологическое состояние слизистой оболочки среднего уха, клеток и межклеточных
связей спирального органа улитки внутреннего уха и провести морфометрическое исследование наружных
волосковых клеток при остром среднем отите.
Материалы и методы. Моделирование ОСО проводилось на 22 лабораторных животных, масса тела
которых колебалась в пределах 550 г. Выбрана также интактная группа из 10 животных для определения некоторых морфометрических параметров волосковых клеток спирального органа в норме. Модель ОСО создана
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путем введения 0,2 мл 0,01% раствора гистамина в тимпанальную буллу. Через 24 ч путем инъекции в тимпанальную буллу вводилась суспензия культуры возбудителя острого среднего отита в концентрации 5х107
КУО/мл в объеме 0,4 мл. Светлооптически и электронно-микроскопически определялись гистологические препараты, обращалось внимание на плазматическую мембрану, ядро клеток спирального органа, ядерноцитоплазматические отношения в клетках.
Заключение. Воспалительные изменения в полости среднего уха при экспериментальном ОСО характеризуются значительным нарушением трофики как слизистой оболочки барабанной полости, так и улитки внутреннего уха, что подтвердилось стазом эритроцитов в гемокапиллярах улитки с существенными изменениями
их структурных компонентов, а также нарушением организации межклеточных контактов спирального органа в
виде увеличения пространств между плазмолеммами соседних клеток с заполнением межклеточных пространств аморфным компонентом неоднородной электронной плотности.
При экспериментальном ОСО отдельные поддерживающие клетки спирального органа находятся в стадии позднего апоптоза, что проявляется распадом ядра на микроядра, с глубокой деструкцией цитоплазмы и
отсутствием дифференциации органелл.
Электронно-микроскопические исследования при экспериментальном ОСО выявили наличие раннего
апоптоза волосковых клеток, что проявилось утолщением кутикулярной пластинки, поражением и частичной
фрагментацией стереоцилий, деструктивным изменением органелл с просветлением матрикса, редукцией крист
митохондрий и расширением канальцев эндоплазматической сети. Морфометрическое исследование подтвердило наличие раннего апоптоза волосковых клеток, что проявилось в виде достоверного уменьшения размеров
как ядра (р<0,01), так и цитоплазмы (р<0,01).
Ключевые слова. Сенсоневральная тугоухость, острый средний отит, спиральный орган, апоптоз волосковых клеток.
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Extended annotation
Actuality: The main problem of the current clinical audiology is sensorineural hearing loss, which takes a sufficiently large share (7,8-12,1%) among the diseases of the ear. Moreover, evaluation of the results of World Statistics
shows that acute sensorineural hearing loss develops to 9.3% of cases after acute otitis media (AOM) and about 12% of
them suffer from sensorineural hearing loss and tinnitus in the future that emphasizes social health importance to the
given combined pathology.
Research aim: To study the histological status of the middle ear mucosa, cells and intercellular connections of
spiral organ of the inner ear, and hold morphometric study of external hair cells in AOM.
Materials and methods: The modeling of AOM was conducted on laboratory animals, mature guinea-pigs (22),
whose weight ranged between 550 g. The group of intact animals (10) was also selected to determine some morphometric parameters of hair cells of the spiral organ in normal state. Model of AOM was performed by introducing 0.2 ml of
5% solution of calcium chloride, and then 30 minutes later 0.2 ml of 0.01% solution of histamine in tympanic bull. After
24 hours, by injecting into tympanic bull the suspension of the pathogen of AOM culture was administered at a concentration of 5×107 CFU / ml in a volume of 0.4 ml. The histological preparations were examined by the light-optical and
electron-microscopic methods; attention was drawn to the plasma membrane, the nucleus of organ Corti cells, nuclearcytoplasmic ratio in these cells.
Results and discussion: Inflammatory changes in the cavity of the middle ear in experimental AOM are characterized by a significant violation of trophic mucous membrane of the tympanic cavity and inner ear, which was confirmed by stasis of erythrocytes in capillaries with significant changes in their structural components and changes of
intercellular contacts of spiral organ as enlarging the spaces between cytoplasmic membrane of adjacent cells with intercellular spaces filling by amorphous component of inhomogeneous electron density.
In the experimental AOM some supporting cells of the spiral organ are in the stage of late apoptosis, which is
manifested in the disintegration of the core into microkernels with great destruction of cytoplasmic organelles and no
differentiation.
Electron studies in experimental AOM discovered the phenomenon of early apoptosis in hair cells that developed
the thickening of cuticle plate, damage and partial fragmentation of stereocilias, destructive changes in organelles with
enlightenment of matrix, reduction of cristae of mitochondria and endoplasmic reticulum tubular extension. The morphometric study confirmed the phenomenon of early apoptotic hair cells, which manifested as a significant decrease in
the size of the nucleus (p <0,01) and cytoplasm (p <0,01).
Key words: sensorineural hearing loss, acute otitis media, spiral organ, hair cells apoptosis.
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