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Г.Е. ТІМЕН, А.О. БЄЛОУСОВА, К.Л. РУДЕНЬКА,
П.В. ВІННИЧУК, С.П. ЧУБКО
ТЕРАПЕВТИЧНА ДІЯ ТРОФІНУ ТА ГЛУТАРГІНУ
ПРИ АМІНОГЛІКОЗИДНОМУ ОТОТОКСИКОЗІ
(МОРФОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
(дир. – акад. НАМН України, проф. Д.І. Заболотний)

За даними ВООЗ (1991 р.), кількість
осіб у світі з порушеннями слуху понад 40
дБ на краще чуюче вухо нараховувала близько 300 млн., що складало 4,2% від популяції земної кулі [12]. Ряд авторів стверджував, що число хворих, які страждають
на зниження слуху, збільшиться з 2-3% в
70-ті роки ХХ сторіччя до 8-12% на початку
ХХІ сторіччя [8, 19, 20]. У 2014 р., за статистичними даними ВООЗ, нараховується
більше 5% населення світу, що складає 360
млн. людей, з яких 32 млн. –діти, а це підтверджує прогнози вищеперерахованих авторів. До 2030 р., за прогнозами даної організації, кількість населення з соціально значущими дефектами слуху збільшиться до 30
% [4]. Дослідження ряду авторів показали,
що слухові розлади по типу сенсоневральної приглухуватості розповсюджені у всіх
вікових групах, але частіше у людей молодого та середнього працездатного віку. Так,
у осіб віком від 21 до 40 років найчастіше
(78%) спостерігалась раптова СНП, а у віці
від 31 до 60 років – гостра (76,8%). Це підкреслює соціальну значущість проблеми і
потребує детального її аналізу [2, 3, 5].
Терапія з приводу сенсоневральної
приглухуватості проводиться з урахуванням
проникнення препаратів через гематолабіринтний бар’єр та направлена, в першу чергу, на нормалізацію кровопостачання та
лімфоциркуляцію у внутрішньому вусі та
головному мозку, на покращання стану рецепторних структур, активацію клітинного
метаболізму ЦНС та анаболічних процесів,
нормалізацію синаптичної передачі, детокЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5, 2015

сикацію і гіпосенсибілізацію. Успіх терапії
більш за все залежить від ступеня збереженості елементів внутрішнього вуха і оборотності патологічних процесів. За даними
літератури, ефективність лікування хворих з
гострою сенсоневральною приглухуватістю
(ГСНП) складає 50-70 %, а при стійкому,
тривалому захворюванні – хронічній сенсоневральній приглухуватості (ХСНП) лікування в більшості випадків неефективне,
що і стимулює постійний пошук нових лікарських засобів.
В останні роки з метою пошуку ефективного лікування хворих з ГСНП та ХСНП
найбільшу увагу дослідники приділяють
екстрактам з ембріональної нервової тканини, препаратам, до складу яких входять амінокислоти,та стовбуровим клітинам [1, 6, 7,
9, 10, 13, 14, 18]. Для наших експериментальних досліджень були обрані трофін та
глутаргін.
Трофін – екстракт з ембріональної нервової тканини людей, 4-6 тижнів гестації,
який отримують з абортивного матеріалу. У
препараті наявні нейротрофічні фактори,
котрі являють собою поліфункціональні
білково-пептидні регулятори, що сприяють
дозріванню нейронів та підтримці життєздатності зрілих нейронів, тобто є своєрідними нейропротекторами, а також нейростимуляторами, які стимулюють формування
відростків нервових клітин. Даний препарат, створений у ДУ «Інститут нейрохірургії
ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»,
пройшов позитивну клінічну апробацію у
відновлюючій нейрохірургії при дитячому
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церебральному паралічі, ішемічному інсульті, черепно-мозковій травмі, паркінсонізмі, розсіяному склерозі [11, 15-17].
Іншим препаратом є глутаргін – сполучення L-аргініну та глутамінової кислоти,
які відіграють важливу роль у забезпеченні
біохімічних процесів нейтралізації та виведення з організму високотоксичного метаболіту обміну азотистих речовин – аміаку.
Гіпоамоніємічні ефекти препарату реалізуються шляхом активації знешкодження аміаку в орнітиновому циклі синтезу сечовини,
зв’язування аміаку в нетоксичний глутамін,
а також посиленого виведення аміаку з
центральної нервової системи та його екскреції з організму. Завдяки цим властивостям
глутаргін знижує загальнотоксичні, в тому
числі нейротоксичні ефекти аміаку. Активація зазначених процесів дозволяє значно
знизити такі прояви хронічної інтоксикації
головного мозку аміаком, як порушення
пам’яті, мови, інтелекту. Даний препарат
виконує надзвичайно важливу функцію –
детоксикацію, а саме: аміакнейтралізацію.
За даними М.Б. Самбур, О.Ф. Мельникова,
використання глутаргіну сприяє ефективному зниженню токсичних, в тому числі й
нейротоксичних ефектів, йому властива
антиоксидантна та мембраностабілізуюча
активність, що позитивно впливає на процеси енергозабезпечення у синапсах та частково проявляє ноотропну дію [9].
У відділі ЛОР-патології дитячого віку
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф.
О.С. Коломійченка НАМНУ» протягом
2010-2012 років була виконана робота, метою якої було вивчення дії глутаргіну та
трофіну при різних методах їх введення на
морфофункціональний стан внутрішнього
вуха при експериментальній приглухуватості у статевозрілих морських свинок.
Експериментальні дослідження виконані на 77 здорових статевозрілих морських
свинках (середня маса 460 г). Всі піддослідні тварини не мали ознак як соматичної, так
і отологічної патології. Рефлекс Preyer’a був
позитивний у всіх тварин.
Моделювання патологічного процесу
глухоти здійснювалось за допомогою ототоксичного антибіотика аміноглікозидного
ряду – гентаміцину, який морським свинкам
вводився підшкірно щоденно протягом 14
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днів з розрахунку 50 мг/кг маси тіла. Після
закінчення введення гентаміцину слух контролювався за допомогою отоакустичної
емісії та шляхом аналізу коротколатентних
слухових викликаних потенціалів.
Для вивчення можливості попередити
ототоксичну дію гентаміцину на слухову
функцію морських свинок були проведені
експерименти на тваринах, яких розподілено на 13 груп (таблиця). 1-а група 10 інтактних тварин, 2-а група – 10 піддослідним
тваринам щоденно підшкірно вводився розчин гентаміцину з розрахунку 50 мг/кг протягом 14 днів (модель сенсоневральної приглухуватості). Морські свинки 3-10-ї груп
(42 тварини) щоденно отримували аміноглікозидний антибіотик у вищезазначеній дозі
протягом 14 днів (аналогічно 2-й групі).
Однак після закінчення введення гентаміцину морським свинкам 3 та 4-ї груп (відповідно, 5 та 4 тварини) вводився глутаргін,
в дозі 100 мг/кг маси щоденно, перорально
протягом 7 (3-я група) та 14 (4-а група) діб,
в 5 та 6-й групах (по 6 тварин в кожній) даний препарат вводився інтраперитонеально
у тій же дозі та протягом того ж часу.
Вивчення впливу трофіну на стан внутрішнього вуха морських свинок після експериментально викликаного ототоксикозу
було проведено у 21 статевозрілої морської
свинки (групи 7-10-а) з середньою масою
тіла 360 г. Після експериментального моделювання сенсоневральної приглухуватості
тваринам 7 та 8-ї груп (по 5 морських свинок в кожній) трофін вводився у дозі 0,4
мл/кг маси через 1 день внутрішньом’язово
протягом 7 та 14 днів; 9 та 10-а групи (по 6 і
5 тварин, відповідно) відрізнялися від двох
попередніх лише методом введення – інтраперитонеальним. Тваринам 11-13-ї груп (по
5 морських свинок в кожній) після ін’єкцій
гентаміцину вводився фізіологічний розчин
по схемі введення глутаргіну – інтраперитонеально (5 тварин) та внутрішньом’язово
і інтраперитонеально (відповідно, по 5 тварин) так, як для введення трофіну.
Виведення морських свинок з експерименту виконувалось під тіопенталнатрієвим наркозом через 24 години після
останнього введення трофіну або глутаргіну. Після гільйотинної декапітації морських свинок виділялись блоки середнього
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вуха та завитки, які вміщувались у 10%
розчин формаліну та відправлялись для

подальшого дослідження у лабораторію
патоморфології.

Характеристика груп експериментальних тварин
Групи
тварин
1-а
2-а
3-я
4-а
5-а
6-а
7-а
8-а
9-а
10-а
11-а
12-а
13-а

Умови експерименту
Інтактні тварини
Модель СНП (гентаміцин)
Модель СНП + глутаргін перорально 7 днів
Модель СНП + глутаргін перорально 14 днів
Модель СНП + глутаргін інтраперитонеально 7 днів
Модель СНП + глутаргін інтраперитонеально 14 днів
Модель СНП + трофін внутрішньом’язово 7 днів
Модель СНП + трофін внутрішньом’язово 14 днів
Модель СНП + трофінін траперитонеально 7 днів
Модель СНП + трофінін траперитонеально 14 днів
Модель СНП + фізіологічний розчин (по семі введенння глутаргіну)
інтраперитонеально 14 днів
Модель СНП + фізіологічний розчин (по семі введенння трофіну)
внутрішньом’язово 14 днів
Модель СНП +фізіологічний розчин (по семі введенння трофіну)
інтраперитонеально 14 днів

Всього

Отримані кісткові блоки фіксувались
протягом 7-10 днів у 10% розчині формаліну, декальцинувались 4-5 діб у 10% азотній
кислоті, після чого промивались водою.
Тканини обезводнювались в етиловому
спирті висхідних концентрацій (50˚, 60˚,
70˚, 80˚, 90˚), по 24 години у кожному розчині, надалі просочувались сумішшю етилового спирту, ефіра та целоїдина і у чистому целоїдині, загалом протягом 30 днів.
Серійні зрізи товщино 5-7 мікрон фарбувались гематоксиліном та еозином. Препарати
досліджувались у світлооптичному мікроскопі МБІ-6, фотографування виконувалось у
мікроскопі Olympus BX 43.
Внутрішнє вухо морських свинок має
форму завитки з 4,5 обертами, утвореними
кістковою та сполучною тканинами. Завитка поділена перетинками на вестибулярні і
барабанні сходи та завиткову протоку, в
якій на базилярній мембрані розташований
спіральний орган, зовнішні та внутрішні
волоскові клітини, що разом з опорними
клітинами формують периферичний відділ
слухового аналізатора (рис. 1). Мембрана
одним кінцем прикріплена до кісткової спіЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5, 2015

Кількість
експериментальних
тварин (вискових кісток)
10 (20)
10 (20)
5 (10)
4 (8)
6(12)
6 (12)
5 (10)
5 (10)
6 (12)
5 (10)
5 (10)
5 (10)
5 (10)
77 (154)

ральної пластинки стрижня, другим – до
спіральної зв’язки, що тягнеться вздовж
бічної стінки завиткового каналу.

Рис. 1. Внутрішнє вухо інтактної морської
свинки: 1 – завитковий канал; 2 – барабанні сходи;
3 – вестибулярні сходи; 4 – Рейснерова мембрана;
5 – спіральний орган. Гематоксилін та еозин, х40.

Бічною стінкою завиткового каналу у
морських свинок служить спіральна зв’язка
з розташованою в ній судинною смужкою,
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капіляри якої забезпечують трофіку волоскових клітин спірального органа. У інтактних експериментальних тварин судинна
смужка має гладку поверхню, капіляри рівномірно заповнені еритроцитами (рис.2), на
відміну від судинної смужки у тварин, які
отримували гентаміцин.

Рис. 4. Кров’яний згусток у просвіті завиткового каналу (14-разові ін’єкції гентаміцину).
Гематоксилін та еозин, х60.

Рис. 2. Судинна смужка у інтактних тварин. Гематоксилін та еозин, Х120.

Спіральна зв’язка разом зі смужкою у
тварин, що отримували лише гентаміцин,
набрякала, мала нерівномірну товщину, у
капілярах спостерігався сладж, скупчення
пігменту гемосидерину (рис. 5).

У морських свинок, які отримували
лише 14 ін’єкцій гентаміцину, спостерігались значні порушення у мікроциркулярному руслі структурних елементів кісткової та
перетинчастої завитки. У кровоносних судинах були виражені застійні явища, їх просвіти затромбовувались згустками крові, у
багатьох ділянках мали місце явища еритропедезу. Кров’яні згустки виявлялись у
порожнинах вестибулуму, прилягаючи до
його стінок (рис. 3).
Рис. 5. Судинна смужка у тварин, які отримували 14-кратне введення гентаміцину, застійні
явища, наявність гемосидерину. Гематоксилін та
еозин, х120.

Рис. 3. Кров’яний згусток, що прилягає до вестибулярної кісткової стінки (14-разові ін’єкції гентаміцину). Гематоксилін та еозин, х90.

Еритроцити, проникаючи у порожнини завитки з кровоносних судин її кісткових
стінок, формують згустки, які можуть утворювати тромби у просвіті завиткового каналу (рис. 4).
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Морфофункціональні зміни у судинній смужці позначались на стані опорних та
волоскових клітин спірального органа, що
проявлялись порушенням порядку їх розташування, набряком, дезорганізацією на відміну від структурованості цих елементів у
інтактних тварин (рис. 6, 7).
Явища еритропедезу спричиняли скупчення на поверхні гелеподібної покривної
мембрани спірального органа згустків крові,
що обмежує її спроможність контактувати з
волосковими клітинами (рис. 8).
Таким чином, можна констатувати,
що після 14-денного введення гентаміцину
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5, 2015

відбувається руйнування елементів внутрішнього вуха.

Рис. 6. Упорядкованість опорних клітин спірального органа у інтактних тварин. Гематоксилін та еозин,
х120.

ли місце при дії антибіотика. В її порожнинах містяться згустки еритроцитів з явищами гемолізу (рис. 9).

Рис. 9. Кров’яний згусток у бацилярній мембрані
завитки. 14-разові ін’єкції гентаміцину і 7-кратне введення глутаргіну. Гематоксилін та еозин, х90.

В той же час інтраперитонеальне 7-ми
та 14-разове введення глутаргіну не викликало ніяких порушень. Також регенерувала
структура внутрішнього вуха тварин, яким
після 14 ін’єкцій гентаміцину через день
вводили трофін інтраперитонеально протягом 7 та 14 діб. У завитці чітко контуруються всі структури кісткового та перетинчастого відділів (рис. 10).
Рис. 7. Набряк, дезорганізація опорних клітин,
14-кратне введення гентаміцину (контрольна група).
Гематоксилін та еозин, х120.

Рис. 8. Скупчення еритроцитів на поверхні покривної мембрани, 14-кратне введення гентаміцину: 1 –
гелеподібна покривна мембрана; 2 – еритроцити; 3 –
волоскові клітини. Гематоксилін та еозин, х120.

Введення тваринам глутаргіну, після
14 ін’єкцій гентаміцину, частково послаблювало та нейтралізувало його ототоксичну
дію, що деякою мірою визначалось способом та частотою введення лікарського засобу. При пероральному 7-кратному введенні
глутаргіну у тварин зберігались порушення
гемодинаміки в структурах завитки, які маЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5, 2015

Рис. 10. Перетинчастий та кістковий лабіринти
завитки після 14 ін’єкцій гентаміцину і 7-разове введення трофіну. Гематоксилін та еозин, х10.

Таким чином, гістоархітектоніка периферичного відділу слухового аналізатора не
мала відмінностей від інтактних тварин. Спіральний орган розташований на базилярній
мембрані. В ній чітко диференціювались
зовнішні та внутрішні волоскові клітини, які
складають перший ланцюг периферичного
слухового аналізатора. Зовнішні волоскові
клітини призматичної форми мають кругле
гіперхромне ядро. Клітини розташовані в три
ряди, в їх апікальній частині містяться стере17

оцилії. Внутрішні волоскові клітини з гіперхромними ядрами розташовані в один ряд,
до них прилягають внутрішні опорні клітини. Між зовнішніми та внутрішніми клітинами утворюється тунель (рис. 11).

льні ганглії з нейронами. Нейрони поліморфні, мають чітко оконтуровану цитоплазматичну оболонку; округлої форми ядра, оточені світлою перинуклеарною зоною, містять ядерця (рис.13).

Рис. 13. Біполярні нейрони спірального ганглію,
14-кратне введення гентаміцину та 7-кратне – трофіну.
Гематоксилін та еозин, х400.
Рис. 11. Спіральний орган експериментальних
тварин після 14 ін’єкцій гентаміцину та 7-разове введення трофіну: 1 – зовнішні та внутрішні (2) волоскові
клітини, 3 – тунель; 4 – стереоцилії. Гематоксилін та
еозин, х90.

Центральні відростки біполярних нейронів (аксони) утворюють кохлеарну гілочку слухового нерва, яка тягнеться вздовж
центрального кісткового стрижня (рис. 14).

З волосковими клітинами контактують
дендрити (периферичні відростки гангліозних клітин), скупчення яких формує спіральні ганглії, розташовані між тонкими кістковими пластинками в осі завитки (рис. 12).

Рис. 14. Завитка морської свинки,14-кратне введення гентаміцину та 7-кратне – трофіну: 1 – кохлеарна
гілочка слухового нерва; 2 – спіральні ганглії; 3 – спіральний орган. Гематоксилін та еозин, х20.
Рис. 12. Спіральний ганглій з нейронами (1), від
яких відходять дендрити (2) та аксони (3). 14-разові
ін’єкції гентаміцину і 7-кратне введення трофіну. Гематоксилін та еозин, Х 200.

Навпроти кожного спірального органа
в кісткових пластинках розташовані спіра-
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Таким чином, отримані результати експериментального дослідження дають підставу сподіватися на можливість ефективного використання трофіну та глутаргіну у
комплексній терапії хворих з сенсоневральною приглухуватістю.
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ТРОФИНА И ГЛУТАРГИНА
ПРИ АМИНОГЛИКОЗНОМ ОТОТОКСИКОЗЕ (МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ)
Тимен Г.Э., Белоусова А.О., Руденька К.Л. Винничук П.В., Чубко С.П. (Киев)
Аннотация
Актуальность. По прогнозам ВООЗ, до 2030 г. количество населения с социально значительными
дефектами слуха возрастет до 30%, что стимулирует постоянный поиск новых лекарственных средств для
лечения больных с сенсоневральной тугоухостью (СНТ).
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Цель – определить эффективность терапевтического действия торфина и глутаргина при экспериментальной сенсоневральной тугоухости, индицированной антибиотиками аминогликозидного ряда.
Материалы и методы. Экспериментальные исследования выполнены на 77 половозрелых морских
свинках, которые подразделены на 13 групп. Моделирование СНТ проводилось с помощью гентамицина,
который вводился ежедневно в течение 14 дней из расчета: 50 мг/кг массы тела (2-я группа). После окончания введения гентамицина животным 3-6-й групп назначался глутаргин (интраперитонеально, перорально) в дозе по 100 мг/кг массы, а в 7-10-й группах – трофин по 0,4 мг/кг массы внутримышечно и интраперитонеально. Животным 11-13-й групп после курса гентамицина инъекцировался 0,9% раствор NaCl
по схеме введения глутаргина и трофина. Контролем служили интактные животные (1-я группа).
Результаты. После 14-кратного введения гентамицина происходит разрушение элементов внутреннего уха, наблюдаются значительные нарушения в микроциркуляторной структуре элементов костной
и перепончатой улитки. Так, в кровеносных сосудах были выражены застойные явления, их просветы
тромбировались згустками крови, на многих участках отмечались также в полостях преддверия. Спиральная связка отекала, имела неравномерную толщину, в капиллярах обнаруживался сладж. Опорные и волосковые клетки спирального органа отекали, их порядок построения нарушался.
При пероральном 7-кратном введении глутаргина у морских свинок оставались нарушения гемодинамики в структурах улитки, которые появлялись под влиянием гентамицина. В то же время интраперитонеальное 7- и 14-кратное введение глутаргина, а также 3- и 6-кратное внутримышечное и интраперитонеальное введение трофина полностью нивелировали отрицательное действие аминогликозидного антибиотика.
Выводы. Полученные результаты експериментального исследования дают основание надеяться на
возможность эффективного использования торфина и глутаргина при комплексной терапии больных с
сенсоневральной тугоухостью.
Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, аминогликозидный антибиотик, морские свинки,
внутреннее ухо.

THERAPEUTIC EFFECT OF TROFIN AND OF GLUTARGIN
WITH AMINOGLYCOSIDE OTOTOXICITY (MORPHOLOGICAL RESEARCH)
Timen G.E., Belousova A.O., Rudenka K.L., Vinnychuk P.V., Chubko S.P.
State institution «O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology
of National Academy of Medical Sciences of Ukraine»; e-mail: amtc@kndio.kiev.ua
Annotatotion
Relevance. According to WHO by 2030, the population with socially significant hearing defects will increase by 30%, enabling a constant search for new drugs for the treatment of sensorineural hearing loss.
Objective. To determine the effectiveness of therapeutic action trofin and glutargin in experimental sensorineural hearing loss induced by aminoglycoside antibiotics.
Materials and Methods. Experimental study performed on 77 mature guinea pigs, which were divided into
13 groups. Modelling was performed using gentamicin, which was administered daily for 14 days at the rate of 50
mg/kg (group 2). After injecting gentamicin to animals of 3-6 groups, glutargin was given (intraperitoneally,
orally) at a dose of 100 mg/kg and 7-10 group – Trofin at a dose of 0.4 ml/kg intramuscularly and intraperitoneally. Animals in 11-13 groups were given gentamicin, and then NaCl 0,9 % under the scheme of glutargin and
trofin. Intact animals (group 1) were used for control.
Results. Destruction of elements of the inner ear after 14 one-time administrations of gentamicin, significant violations in microcirculation elements of bone and membranous labirinths were observed. Thus, the blood
vessels expressed stagnation; their lumen was blood-clotted. Blood clots are also observed in the vestibule cavities. Spiral ligament was so swollen and had an uneven thickness, that capillaries sludge was observed. Hair cells
and spiral body were so swollen that their line was broken.
Following 7-time oral glutargin administration to animals, they demonstrated the same violations of
haemodynamics in cochlea which were observed under effect of gentamicin. However intraperitoneal 7-time and
14-time single entry of glutargin and 3 and 6-time intramuscular and intraperitoneal injections of Trofin completely neutralized the negative effect of aminoglycoside antibiotic.
Conclusion. The results of experiments give reason to hope for the possibility of effective use of Trofin
and glutargin in the treatment of patients with sensorineural hearing loss.
Keywords: hearing loss, aminoglycosides, guinea pigs, inner ear.
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