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Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie. Komórki s³uchowe zewnêtrzne s¹ jednymi z najbardziej
wra¿liwych komórek ustroju cz³owieka na niedotlenienie, a ich zniszczenie
jest nieodwracalne.
Cel.Cel.Cel.Cel.Cel. Celem pracy by³a ocena jakoœciowa i iloœciowa zmian ultrastruktural-
nych komórek s³uchowych zewnêtrznych po doœwiadczalnym niedokrwie-
niu, spowodowanym dra¿nieniem têtnicy krêgowej u œwinek morskich.
Materia³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metody..... W grupie doœwiadczalnych zwierz¹t, po znieczuleniu
ogólnym Ketalarem i Fentanylem operacyjnie wprowadzono do wyrostka
poprzecznego II krêgu szyjnego klips naczyniowy dra¿ni¹cy splot oko³otêt-
niczy têtnicy krêgowej. Ocenê ultrastrukturaln¹ tkanek œlimaka przeprowa-
dzono w 50 dobie od zabiegu. Porównywano zmiany jakoœciowe komórek
rzêsatych oraz iloœciowe mitochondriów tych komórek u œwinek doœwiad-
czalnych i kontrolnych, u których stosowano jedynie znieczulenie ogólne.
WWWWWyniki.yniki.yniki.yniki.yniki. Stwierdzono zmiany niedokrwienne komórek s³uchowych zewnêtrz-
nych po stronie dra¿nienia têtnicy krêgowej pod postaci¹ wielopok³adowych
cia³ek lamelarnych, czêœciowo rozdêtych. Rzêski tych komórek by³y zwykle
maczugowato rozdête. W grupie doœwiadczalnej obserwowano zmniejszenie
liczby pêcherzyków synaptycznych i mitochondriów. Œrednie pole powierzchni
przekroju mitochondriów oraz wzglêdna objêtoœæ kompartmentu
zewnêtrznego by³y istotnie wiêksze u œwinek doœwiadczalnych ni¿ kontrol-
nych.
Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski. Dra¿nienia splotu oko³otêtniczego têtnicy krêgowej powoduje
mo¿liwe zarówno do oceny jakoœciowej jak i iloœciowej zmiany niedokrwienne
komórek s³uchowych zewnêtrznych u œwinek morskich.
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S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe: badania ultrastrukturalne, têtnice krêgowe, czynnoœæ ko-
mórek s³uchowych zewnêtrznych, œwinki morskie

Introduction.Introduction.Introduction.Introduction.Introduction. The outer hair cells of the cochlea are very sensitive to hypoxia
and their damage is irreversible.
Aim.Aim.Aim.Aim.Aim. The aim of the study was to evaluate qualitative and quantitative
ultrastructural changes of outer hair cells due to experimental ischemia after
clipping vertebral arteries.
Material and methodsMaterial and methodsMaterial and methodsMaterial and methodsMaterial and methods. The experimental guinea pigs were anaesthetized
with Ketalar and Fentanyl, and after the incision of neck skin muscles, the
vertebral artery was exposed and a vascular clip was inserted into the
foramen of the transverse process of the 2nd cervical vertebra. The
ultrastructural; changes in the cochlea were assessed 50 days after the
surgery. The qualitative changes of the outer hair cells and quantitative
changes to their mitochondria in the experimental animals were compared
to the control guinea pigs that underwent anesthesia only.
Results.Results.Results.Results.Results. The ischemic changes of the outer hair cells were found on the
operated side. They consisted of the presence of multilayer partly expanded
lamellar bodies. Stereocilia of hair cells were blown up and club-like in the
shape. A decrease in the number of the synaptic vesicles and mitochondria
in comparison to the control group was observed. The mean section area of
mitochondria and their relative volume were significantly greater in the
experimental guinea pigs than in the controls.
ConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsConclusions. Prolonged irritation of periarterial plexus of vertebral artery
causes ischemic changes of outer hair cells, that could be assessed both
qualitatively and quantitatively.
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Mechanizmy niedokrwienia ucha wewnêtrznego nie
s¹ do koñca wyjaœnione pomimo przeprowadzenia wielu
prac, zarówno doœwiadczalnych jak i klinicznych
[1,2,3,4,5,6,7]. Glassenapp [1] stwierdzi³, ¿e jednostron-
ne zamkniêcie têtnicy krêgowej nie powoduje zmian
morfologicznych po 1-3 dniach od wykonanego zabie-
gu. Perlmann i wsp. [5] w swych badaniach stwierdzili
natomiast brak wp³ywu przeciêcia nerwów wspó³czul-
nych na sprawnoœæ narz¹du spiralnego. Najwiêksze roz-
bie¿noœci badawcze dotycz¹ wp³ywu uk³adu wegetatyw-
nego (w przypadku zmian zwyrodnieniowych odcinka
szyjnego krêgos³upa) na czynnoœæ ucha wewnêtrznego.

We wczeœniejszych doniesieniach [8,9] badano
wp³yw jednostronnego dra¿nienia lub podwi¹zania têt-
nicy krêgowej u œwinek morskich na s³uchowe potencja-
³y wywo³ane z pnia mózgu oraz jakoœciowe zmiany ul-
trastrukturalne narz¹du spiralnego oceniane w mikrosko-
pie elektronowym.

Celem niniejszej pracy by³a ocena jakoœciowa i ilo-
œciowa zmian ultrastrukturalnych komórek s³uchowych
zewnêtrznych zachodz¹cych po doœwiadczalnym niedo-
krwieniu, spowodowanym dra¿nieniem têtnicy krêgowej
u œwinek morskich.

MATERIA£ I METODYKA

Materia³ badañ stanowi³o 20 œwinek morskich obu
p³ci, o masie 250-300g, które podzielono na dwie grupy
(po 10 œwinek):
- I – kontroln¹ – któr¹ znieczulano jedynie Ketalarem

w dawce 100 mg/kg i Fentanylem 0,1 cm3/kg),
- II – badan¹ – w której po znieczuleniu Ketalarem

i Fentanylem w tej samej dawce, jak w grupie kontro-
lnej, i naciêciu skóry oraz miêœni karku ods³aniano
praw¹ lub lew¹ têtnicê krêgow¹, a nastêpnie wprowa-
dzano do wyrostka poprzecznego II krêgu szyjnego
klips naczyniowy, dra¿ni¹cy splot oko³otêtniczy. Czas
trwania znieczulenia by³ jednakowy i wynosi³ oko³o
30 min.
W 50 dobie po zabiegu œwinki usypiano dootrzew-

nowym podaniem 35% roztworu wodzianu chloralu
(w dawce 1 ml/kg masy cia³a). Nastêpnie, po otwarciu
klatki piersiowej dokonywano perfuzji dosercowej. £o-
¿ysko naczyniowe przep³ukiwano przez oko³o 2-3 mi-
nuty 3,6% roztworem aldehydu glutarowego pod ciœnie-
niem 110 mm Hg. Czynnoœci od momentu otwarcia klat-
ki piersiowej do rozpoczêcia perfuzji wykonywano w cza-
sie nie d³u¿szym ni¿ 3 minuty. Po perfuzji naczyniowej
dokonywano perfuzji doœlimakowej. W tym celu otwie-
rano szczyt œlimaka i wstrzykiwano pod niewielkim ci-
œnieniem (20 cm H2O) 3,6% roztwór aldehydu glutaro-
wego w 0,113 M buforze kakodylanowym. Nastêpnie
metod¹ mikropreparowania obustronnie pobierano do

badañ mikroskopowo-elektronowych œlimak b³oniasty.
Po czym w sposób typowy [10,11,12] preparaty utrwala-
no w 1% roztworze czterotlenku osmu oraz zatapiano
w eponie i krojono na ultramikrotomie LKB III. Zmia-
ny jakoœciowe oceniano na podstawie preparatów ultra-
cienkich komórek s³uchowych zewnêtrznych, które ogl¹-
dano w mikroskopie elektronowym Philips EM 300 w
sta³ym powiêkszeniu 15000x.

Badania morfometryczne dotyczy³y mitochondriów,
zawartych na 100 elektronogramach z ka¿dej grupy
[13,14,5]. Oceniano pole powierzchni przekroju mito-
chondriów w piks2, za pomoc¹ analizatora obrazu Mi-
croscan oraz objêtoœæ wzglêdn¹ kompartmentu zewnêtrz-
nego mitochondriów w oparciu o siatkê kwadratow¹
Weibla [15], o gêstoœci 53,8 punkta/ m2 i nastêpuj¹cy
wzór:
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gdzie:
Voc – objêtoœæ wzglêdna kompartmentu zewnêtrznego,

Poc – liczba punktów mieszcz¹ca siê w kompartmencie
zewnêtrznym,

Pm – profil mitichondriów.
Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej, oce-

niaj¹c wartoœci minimum, maksimum, œredni¹ arytme-
tyczn¹ (x) oraz odchylenie standardowe (SD). Dla po-
równania wartoœci œrednich w grupach zastosowano test
Manna-Whitney’a. Ró¿nice przyjêto za statystycznie
znamienne przy p < 0,05.

WYNIKI

W badaniach jakoœciowych mikroskopowo-elektro-
nowych u œwinek morskich grupy II stwierdzono nieco
wiêksze zmiany niedokrwienne komórek s³uchowych
zewnêtrznych po stronie dra¿nienia têtnicy krêgowej, ni¿
po stronie przeciwnej i wystêpowa³y one pod postaci¹:
w biegunie receptorowym, pod b³on¹ komórkow¹ oraz
wewn¹trz komórki wystêpowa³y wielopok³adowe cia³ka
lamelarne w postaci cystern, czêœciowo rozdêtych (ryc. 1).
Cia³ka te niekiedy odpycha³y mitochondria, które w gru-
pie kontrolnej najczêœciej po³o¿one by³y w pobli¿u b³ony
komórkowej. Rzêski komórek s³uchowych zewnêtrznych
by³y zwykle maczugowato rozdête. Ponadto w grupie
badanej stwierdzono w synapsie doœrodkowej komórek
s³uchowych zewnêtrznych obrzmienie mitochondriów
w kolbach synaptycznych. Nie obserwowano tych zmian
w grupie kontrolnej.

Wyniki badañ morfometrycznych, dotycz¹cych pola
powierzchni przekroju mitochondriów u badanych œwi-
nek przedstawiono w tabeli I.
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I tak œrednie pole powierzchni przekroju mitochon-
driów komórek s³uchowych zewnêtrznych w grupie kon-
trolnej wynosi³o: 362,1±235,9 piks2 po stronie prawej
i 392,6±212,7 piks2 po stronie lewej, natomiast w grupie
II, odpowiednio 622,3±326,1 piks2 po stronie dra¿nie-
nia têtnicy krêgowej i 518,6±414,0 piks2 po stronie prze-
ciwnej.

Z kolei objêtoœæ wzglêdna kompartmentu zewnêtrz-
nego mitochondriów w grupie I (tab. II) przedstawia³a
siê nastêpuj¹co: 0,1523±0,0794% po stronie prawej
i 0,1496±0,0837% po stronie lewej, a w grupie II
0,2176±0,0624% po stronie dra¿nienia têtnicy krêgowej
i 0,1935±0,0735% po stronie przeciwnej.

Stwierdzono znamienne statystycznie ró¿nice war-
toœci, zarówno œredniego pola powierzchni przekroju
mitochondriów, jak i objêtoœci wzglêdnej kompartmen-
tu zewnêtrznego miêdzy grup¹ I i II (p< 0,05) oraz miê-
dzy stron¹ dra¿nienia a przeciwn¹ w grupie II (p< 0,05).

DYSKUSJA

Dane z piœmiennictwa [6] wskazuj¹ na to, ¿e ucho
wewnêtrzne œwinki morskiej (podobnie jak i cz³owieka)
posiada „doskona³e” mechanizmy autoregulacyjne prze-
p³ywu krwi. Autoregulacja przep³ywu krwi w pniu mózgu
nie zawsze jednak zabezpiecza ucho wewnêtrzne przed
niedokrwieniem. Potwierdzeniem tego faktu s¹ uzyskane
jakoœciowe i iloœciowe wyniki badañ ultrastrukturalnych.

Wykazano bowiem, ¿e u œwinek, po jednostronnym
dra¿nieniu splotu têtnicy krêgowej (grupa II) wystêpuj¹
jakoœciowe i iloœciowe zmiany niedokrwienne komórek
s³uchowych zewnêtrznych, wiêksze po stronie dra¿nienia.

W badaniach jakoœciowych histopatologicznych
u œwinek morskich grupy II stwierdzono: w komórkach
s³uchowych zewnêtrznych wielopok³adowe, czêœciowo
rozdête cia³ka lamelarne oraz rozdêcie rzêsek i obrzmie-
nie mitochondriów. Zmian takich nie stwierdzono u œwi-
nek grupy kontrolnej [2,12].

Ultrastrukturalne badania iloœciowe ultrastruktural-
ne dotyczy³y jedynie wybranych parametrów morfome-
trycznych mitochondriów [13,14]. Ró¿nice œredniego
pola powierzchni przekroju mitochondriów, jak i objê-
toœci wzglêdnej kompartmentu zewnêtrznego u œwinek
morskich grupy II w porównaniu do grupy kontrolnej
by³y statystycznie znamienne.

Wykonany w niniejszej pracy zabieg na têtnicy krê-
gowej mo¿e odpowiadaæ w niektórych za³o¿eniach mo-
delowi doœwiadczalnemu tzw. „migreny szyjnej”. Opra-
cowanie doskona³ego modelu doœwiadczalnego „migre-
ny szyjnej” nie jest mo¿liwe, poniewa¿ etiologia tego ze-
spo³u jest bardzo z³o¿ona [8,9].

Reasumuj¹c, otrzymane wyniki badañ jakoœciowe jak
i iloœciowe, uzyskane w mikroskopie elektronowym,
wskazuj¹ na zmiany niedokrwienne komórek s³uchowych
zewnêtrznych u œwinek morskich, bêd¹ce nastêpstwem
d³ugotrwa³ego dra¿nienia splotu oko³otêtniczego têtni-
cy krêgowej.

Ryc. 1. Elektronogram komórek s³uchowych zewnêtrznych u œwinki morskiej
grupy II (po stronie dra¿nienia têtnicy krêgowej). Widoczne maczugowato
rozdête w³oski komórek s³uchowych zewnêtrznych (a) i cia³ka lamelarne w
postaci cystern (b). Pow. ok. 15000x

Tabela I. Pole powierzchni przekroju mitochondriów komórek s³uchowych zewnêtrz-
nych u badanych œwinek (P – strona prawa, L – strona lewa, A – strona dra¿niona,
B – strona przeciwna)

Grupa Pole powierzchni przekroju mitochondriów w piks2 Liczba

min max X SD œwinek

P L P L P L P L

I - kontrolna 114,0 136,0 1406,0 1572,0 362,1 392,6 235,9 212,7 10

II - badana A B A B A B A B 10
257,0 96,0 1320,0 2124,0 622,3 518,6 326,1 414,0

Tabela II. Objêtoœæ wzglêdna kompartmentu zewnêtrznego mitochondriów komórek
s³uchowych zewnêtrznych u badanych œwinek (P – strona prawa, L – strona lewa,
A – strona dra¿niona, B – strona przeciw

Grupa Objêtoœæ wzglêdna kompartmentu zewnêtrznego w % Liczba

min max X SD œwinek

P L P L P L P L

I - kontrolna 0,0436 0,0396 0,1824 0,1721 0,1523 0,1496 0,0796 0,0837 10

II - badana A B A B A B A B 10
0,0524 0,0473 0,2574 0,2389 0,2176 0,1935 0,0634 0,0735
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