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Hipoteza membranowa patogenezy choroby Ménièrea
A membrane hypothesis for the pathogenesis of the Ménières disease
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W pracy przedstawiono membranow¹ ideê interpretacyjn¹, daj¹c¹
mo¿liwoci objaniania podstawowych mechanizmów le¿¹cych
u pod³o¿a patogenezy choroby Ménièrea. Skonstruowano j¹ kieruj¹c
siê wiedz¹ z zakresu patomorfologii i fizjologii b³êdnika b³oniastego,
klinicznym przebiegiem tej choroby oraz wiedz¹ fizyczn¹ dotycz¹c¹
przenikania substancji przez niejednorodne membrany porowate.
W ramach tej idei zaproponowano okrelony model membranowy
imituj¹cy pogranicze ródch³onki i pr¹¿ka naczyniowego. Analiza
funkcjonowania modelu wydaje siê dostarczaæ informacji, które mog¹
byæ istotne dla rozumienia procesów przebiegaj¹cych w obrêbie
b³êdnika b³oniastego, a szczególnie procesów le¿¹cych u podstaw
tworzenia siê i narastania wodniaka endolimfatycznego.
S³owa kluczowe: endolimfa, pr¹¿ek naczyniowy, membranowa
wymiana wody, wodniak endolimfatyczny

The authors present a hypothesis explaining the mechanisms of
Ménières disease in terms of membrane processes. It is based on
known pathomorphology and physiology of the mebranous labyrinth,
clinical studies on the disease, and physical understanding of the
processes of pervasion through heterogeneous porous membranes.
We present a specific membrane model of the between stria
vascularis/endolymph interface. The model may be helpful in providing
information to better understand the endolymph production processes,
and in particular the processes that determine growth of
endolymphatic hydrops.
Key words: endolymph, stiria vascularis, membrane water exchange,
endolymphatic hydrops
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Wstêp
Choroba Ménièrea (Morbus Ménièrea  MM)
rozpoznawana jest na podstawie napadowo wystêpuj¹cego zespo³u objawów takich, jak zawroty
g³owy, upoledzenie s³uchu oraz szumy uszne
[1-5]. Objawom tym mo¿e te¿ towarzyszyæ uczucie pe³noci w chorym uchu.
Patogeneza choroby Ménièrea jest wcia¿ ma³o
poznana. Przyjmuje siê, ¿e istot¹ choroby jest tworzenie siê wodniaka endolimfatycznego [2-6], bêd¹cego rezultatem zaburzenia równowagi pomiêdzy wytwarzaniem i wch³anianiem endolimfy, na
korzyæ jej wytwarzania. W rezultacie, w miarê
up³ywu czasu, nastêpuje przyrost objêtociowy
endolimfy w przewodzie limaka, a zatem wzrost
cinienia p³ynu. Dochodzi do postêpuj¹cego naprê¿enia ciany przewodu limakowego od strony

schodów przedsionka (b³ony Reissnera) i jej cinieniowego wybrzuszania w kierunku schodów
przedsionka. Proces ten mo¿e prowadziæ do perforacji b³ony Reissnera i wyp³ywu endolimfy do
przestrzeni schodów przedsionka [2-6]. W kontekcie tego mechanizmu zaproponowana zosta³a
przez Schuknechta [2,4,7] hipoteza, ¿e przyczyn¹
MM jest nadprodukcja endolimfy w obrêbie pr¹¿ka naczyniowego.
Najnowsze badania nad patogenez¹ choroby
Ménierea koncentruj¹ siê g³ównie na jej uwarunkowaniach genetycznych [1,8-12], zaburzeniach
autoimmunologicznych [13-16], zaburzeniach
w systemie sekrecji i absorpcji p³ynów b³êdnikowych [6,17-21] oraz na zwiêkszaniu iloci reaktywnych form tlenu w tkankach b³êdnika [14,15,22].
Do tej pory nie powsta³a jednak ¿adna, ogólnie
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akceptowana teoria wyjaniaj¹ca patomechanizm
tej choroby. W zwi¹zku z ukazaniem siê w ostatnich latach mechanistycznego formalizmu transportowego Kargolów [23-25], ujmuj¹cego przenikanie substancji przez membrany porowate, pojawi³y siê pewne nowe mo¿liwoci badawcze umo¿liwiaj¹ce zrozumienie procesów biofizycznych, na
których opieraj¹ siê zjawiska transportu substancji (a zw³aszcza wody) zachodz¹ce w b³êdniku normalnie funkcjonuj¹cym, jak równie¿ w b³êdniku
objêtym MM.
Celem pracy jest przedstawienie membranowej
hipotezy dotycz¹cej objanienia mechanizmów
le¿¹cych u podstaw choroby Ménièrea. Opracowano j¹ w oparciu o mechanistyczny formalizm
transportowy.
Model membranowy pogranicza ródch³onki
przewodu limakowego i komórek pr¹¿ka naczyniowego
Opieraj¹c siê na ró¿nych pracach [2-6], mo¿na
przyj¹æ, ¿e miejscem wytwarzania endolimfy ucha
wewnêtrznego jest pr¹¿ek naczyniowy. St¹d jej
sk³adniki (woda i ró¿ne substancje w niej rozpuszczone) s¹ transportowane do obszaru ródch³onki przewodu limakowego. Transport ten musi zachodziæ przez b³ony komórkowe komórek pr¹¿ka naczyniowego. Odbywa siê on przez te fragmenty b³on komórek pr¹¿ka naczyniowego, które
maj¹ bezporedni kontakt ze ródch³onk¹.
W opracowanym modelu fragmenty te potraktowano sumarycznie jako jedn¹ membranê (b³onê)
Mn rozdzielaj¹c¹ endolimfê od wnêtrza komórek
pr¹¿ka naczyniowego. Dok³adniej ten stan rzeczy
zilustrowano za pomoc¹ ryc. 1górna obrazuj¹cej
przekrój poprzeczny limaka oraz ryc. 1dolna 
przedstawiaj¹cej modelowy uk³ad membranowy
imituj¹cy pogranicze ródch³onki i wnêtrza komórek pr¹¿ka naczyniowego.
Przyjmijmy, ¿e membrana Mn tego modelowego uk³adu posiada statystyczn¹ liczbê N porów
przepuszczalnych dla wody. Za³ó¿my te¿, ¿e poszczególne pory ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ rozmiarami promieni (r) ich przekrojów poprzecznych.
Oznacza to, ¿e owa membrana jest zatem niejednorodn¹ membran¹ porowat¹ [23-25]. Takie kryteria spe³niaj¹ te¿ b³ony komórkowe. Posiadaj¹
one mianowicie okrelone pory (kana³y) ró¿ni¹ce
siê pomiêdzy sob¹ rozmiarami. Mówi¹c o tych porach mamy g³ównie na myli akwaporyny (tj. pory
wodne utworzone przez odpowiednie bia³ka) oraz
kana³y jonowe [7,17,18,21,26,27].
Zarówno akwaporyny, jak te¿ kana³y jonowe
maj¹ ciany hydrofilne i s¹ wype³nione wod¹.
W odniesieniu do kana³ów jonowych nale¿y wyjaniæ, ¿e transport wody mo¿e byæ przez nie reali-
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zowany wtedy, gdy s¹ one otwarte. Jej cz¹steczki
mog¹ byæ unoszone w postaci otoczek hydratacyjnych transportowanych jonów. Woda mo¿e byæ
równie¿ transportowana na zasadzie osmotycznej
czy hydromechanicznej, tak jak to ma miejsce
w odniesieniu do akwaporyn.
Procesy transportu wody i substancji w niej rozpuszczonych przez b³ony komórkowe jako struktury porowate dogodnie jest badaæ i opisywaæ za
pomoc¹ równañ mechanistycznego formalizmu
transportowego Kargolów [23-25]. Formalizm ten
bêdzie podstaw¹ dalszych rozwa¿añ.
W realnych b³onach komórkowych poszczególne pory (akwaporyny i kana³y jonowe) s¹ rozmieszczone losowo. Id¹c tropem rozumowania mechanistycznego formalizmu transportowego
[23-25] pory badanej b³ony komórkowej (w naszym przypadku b³onyMn) uporz¹dkowane zostan¹ w jednym kierunku ze wzglêdu na rozmiary ich

Ryc. 1. Ilustracja przekroju poprzecznego limaka (ryc. a)
oraz modelu membranowego (ryc. b) imituj¹cego pogranicze ródch³onki i wnêtrza komórek pr¹¿ka naczyniowego (A i B  przedzia³y rozdzielone niejednorodn¹ membran¹ porowat¹ Mn, Csi i C0  stê¿enia, P i i P0  cinienia
mechaniczne, (a) i (b) czêci membrany obejmuj¹ce pory
pó³przepuszczalne na i pory przepuszczalne nb, J Avs 
strumieñ objêtociowy aktywny transportowanej substancji rozpuszczonej, Jva, Jvwa, Jvsb, Jvsa, JVM  strumienie objêtociowe bierne (objanienie w tekcie)
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promieni (r) przekrojów poprzecznych. Bêd¹ one
zatem tworzyæ szereg zaczynaj¹cy siê od porów najmniejszych r1 ≤ r w (gdzie r w promieñ przekroju
cz¹steczek wody (w)), a koñcz¹cy siê porami najwiêkszymi rNmax . Ten stan rzeczy ujmuje zapis:
(1)

rw ≤ r1 < r2 < ... < ri < ... <

r Nmax

,

gdzie ri  promieñ i-tego pora.
Przyjmuj¹c, ¿e modelowa membrana Mn rozdziela dwa roztwory o stê¿eniach Csi i Cs0 (pewnej
uogólnionej osmotycznie czynnej substancji rozpuszczonej (s)) bêd¹ce pod cinieniem mechanicznym Pi i P0.
Za³ó¿my te¿, ¿e promieñ rs przekroju poprzecznego cz¹steczek substancji (s) pe³nia relacjê:
(2)

r1 < r 2 < ... < rs < ... < rNmax .

W wietle mechanistycznego formalizmu transportowego membranê Mn mo¿na podzieliæ na
czêæ (a) zawieraj¹c¹ liczbê na porów pó³przepuszczalnych (przepuszczaj¹cych tylko wodê) oraz na
czêæ (b) o liczbie n b porów przepuszczalnych
(przepuszczaj¹cych wodê i cz¹steczki substancji
(s)). Co wiêcej, w wietle tego formalizmu czêci
(a) membrany nale¿y przypisaæ wspó³czynnik
odbicia σ a = 1 oraz wspó³czynnik filtracji Lpa, natomiast czêci (b) wspó³czynnik odbicia σ b = 0
i wspó³czynnik filtracji Lpb.
Analiza funkcjonowania przyjêtego modelu
Przystêpuj¹c do analizy funkcjonowania modelu membranowego dotycz¹cego ucha wewnêtrznego jaki przedstawiono na ryc. 1dolna, za³ó¿my,
¿e substancja rozpuszczona (s) jest aktywnie transportowana przez membranê Mn od wnêtrza komórek pr¹¿ka naczyniowego do obszaru ródch³onki. Jej strumieñ objêtociowy oznaczono sym. W rezultacie tego transportu wytwobolem J A
vs
rzona zostanie na membranie Mn ró¿nica stê¿eñ
ÄC = C si − C s 0 a zatem i ró¿nica cinieñ osmotycznych ÄÐ = RT(C si − C s0 ), gdzie R  sta³a gazowa,
a T  temperatura.
Pod wp³ywem ró¿nicy cinieñ ∆Π generowany
bêdzie w obrêbie czêci (a) membrany Mn osmotyczny strumieñ objêtociowy wody J va = Jvwa skierowany do ródch³onki przewodu limakowego.
Jest on przedstawiony za pomoc¹ wzoru [23-25]:
(3)

J va = J vwa = L pa ∆P − L pa ∆Π (gdy¿ σa = 1)

gdzie Jva i Jvwa - strumienie objêtociowe bierne
Ten strumieñ spowoduje wzrost cinienia mechanicznego Pi w obrêbie ródch³onki. W ten sposób wytworzona te¿ zostanie na membranie Mn
ró¿nica cinieñ mechanicznych ÄP = Pi − P0 (zobacz ryciny).

W tej sytuacji przez czêæ (b) membrany przenikaæ bêdzie strumieñ objêtociowy Jvb dany wzorem:
(4)

J vb = L pb ∆P (gdy¿ σb = 0).

Znaj¹c mechanistyczny formalizm transportu
membranowego substancji [9,10,11] nietrudno zrozumieæ, ¿e strumieñ ten ma dwie sk³adowe, co ujmuje zapis:
(5)

J vb = J vwb + J vsb ,

gdzie Jvwb i Jvsb s¹ objêtociowymi strumieniami wody (w) i substancji (s).
Po dwie sk³adowe maj¹ te¿ strumienie Jvwb i Jvsb:
(6)

∆P
J vwb = J ∆Π
vwb + J vwb ,

(7)

J vsb = J vsd + J vsk ,

gdzie: J ∆Π
i J vsd = J ∆Π
s¹ strumieniami dyvwb
vsd
P jest
fuzyjnymi wody (w) i substancji (s), za J ∆vwb
strumieniem wody wymuszonym przez ∆P, a Jvsk 
strumieniem konwekcyjnym substancji (s), unoszonym przez strumieñ Jvb.
W przypadku zdrowego ucha wewnêtrznego
jest utrzymany sta³y strumieñ substancji (s) generowany aktywnie (J Avs = const.) oraz sta³e ró¿nice
cinieñ osmotycznych i mechanicznych (∆Π =
const. i ∆P = const.).
Co wiêcej sta³e te¿ bêd¹ przenikaj¹ce przez
membranê Mn wszystkie podane wy¿ej bierne strumienie dotycz¹ce zarówno wody (w) jak te¿ uogólnionej, osmotycznie czynnej substancji (s). Oznacza to, ¿e w owym uchu istnia³ bêdzie stan stacjonarny (homeostaza).
Dodaæ tu nale¿y, ¿e aby ten stan móg³ trwaæ
musz¹ te¿ pozostawaæ sta³e wspó³czynniki filtracji Lpa i Lpb dotycz¹ce czêci (a) i (b) membrany
Mn. Sta³y te¿ musi byæ strumieñ J Avs .
Mo¿liwe mechanizmy tworzenia siê i wzrostu
objêtoci wodniaka ródch³onki
Chc¹c poznaæ okrelone mechanizmy tworzenia siê w obrêbie ródch³onki wodniaka i wzrostu
jego objêtoci, rozwa¿my tu na gruncie mechanistycznego formalizmu transportowego Kargolów
[23-25], kilka przyk³adowych w tym wzglêdzie sytuacji.
Wzrost aktywnego strumienia substancji
Niech z jakich powodów chorobowych wzronie strumieñ aktywny J Avs substancji (s) o pewn¹
. Oznacza to, ¿e rozwa¿any
sta³¹ wartoæ ∆J A
vs
uk³ad membranowy (ryc. 1dolna) zosta³ wyprowadzony z danego stanu stacjonarnego w stan niestacjonarny i bêdzie siê stara³ dojæ do okrelonebêdzie
go nowego stanu stacjonarnego. Jeli ∆J A
vs
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bardzo ma³e, to uk³ad w pewnym, relatywnie ma³ym czasie zdo³a uzyskaæ ten nowy stan. W przypadku jednak odpowiednio du¿ego przyrostu ∆J A
vs
czas dojcia uk³adu do stanu stacjostrumienia J A
vs
narnego bêdzie zbyt d³ugi. Mo¿liwa jest tu sytuacja taka, ¿e w miarê up³ywu czasu ró¿nica cinieñ
∆Π bedzie wzrastaæ. W lad za tym wzrastaæ bêdzie objêtoæ i cinienie Pi endolimfy w obrêbie
przewodu limaka. Co wiêcej systematycznie wybrzuszaæ siê te¿ bêdzie b³ona Reissnera (ryc. 1dolna), by w koñcu ulec perforacji, zanim rozwa¿any
uk³ad membranowy osi¹gnie ów nowy stan stacjonarny. Wówczas nast¹pi wyp³yw endolimfy do
obszaru przych³onki schodów przedsionka. Teraz
b³ona Reissnera powróci do kszta³tu wyjciowego, po pewnym krótkim czasie zrosn¹ siê jej rozerwane elementy, a proces wybrzuszania siê tej b³ony rozpocznie siê od nowa. Ten stan rzeczy mo¿e
uzasadniaæ dlaczego objawy choroby Ménièrea
maj¹ charakter napadowy (powtarzaj¹cy siê).
Zamkniêcie czêci porów
Za³ó¿my teraz, ¿e zaistnia³a sytuacja, w której
= const. zostanie na sta³e zamkniêta pewprzy J A
vs
na niewielka liczba ∆nb porów czêci (b) membrany Mn. Wówczas po krótkim czasie uk³ad uzyska
jaki nowy stan stacjonarny. Jeli jednak liczba ∆nb
zamkniêtych porów bêdzie du¿a, to nastêpowaæ
bêdzie przyrost stê¿enia Csi substancji (s) w obrêbie ródch³onki z powodu ograniczenia biernego
wyp³ywu cz¹steczek tej substancji do wnêtrza komórek pr¹¿ka naczyniowego. W lad za tym wzrastaæ bêdzie ró¿nica cinieñ ∆Π. Wzrastac te¿ bêdzie strumieñ Jvwa w obrêbie czêci (a) membrany
Mn (przy pomniejszonej wartoci strumienia J vb).
W rezultacie, w obrêbie ródch³onki pojawi siê
wzrost cinienia Pi , które powodowaæ bêdzie wybrzuszenia b³ony Reissnera. W koñcu dojdzie do
perforacji tej b³ony i nastêpnych, opisanych powy¿ej procesów, zanim rozwa¿any uk³ad membranowy osi¹gnie nowy stan stacjonarny. W tym przypadku równie¿ bêd¹ mog³y pojawiaæ siê nawroty
objawów charakterystycznych dla choroby
Ménièrea.
Wzglêdny wzrost iloci porów
W innym jeszcze przypadku mo¿e byæ np. tak,
¿e z pewnych powodów zwiêkszy siê wzglêdna
iloæ porów na o wartoæ ∆na, kosztem niedomkniêcia siê liczby ∆nb porów czêci (b) membrany. Wówczas przy sta³ej wartoci strumienia J A
vs
zwiêkszaæ siê bêdzie ró¿nica cinieñ ∆Π, a zatem
i strumieñ J va = J vwa . Bêdzie te¿ wzrastaæ cinienie
Pi i objêtoæ endolimfy. £atwo dalej zrozumieæ, ¿e
w rezultacie dojdzie do perforacji b³ony Reissnera
itd., zanim uk³ad dojdzie do nowego stanu stacjonarnego.
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Kombinacja sytuacji powy¿szych
Nietrudno te¿ zauwa¿yæ, ¿e mo¿liwa jest sytuacja jednoczesnego zachodzenia kombinacji
dwóch lub wszystkich trzech przedstawionych
wy¿ej procesów determinuj¹cych chorobê
Ménièrea. Przedstawione wy¿ej przypadki nie wyczerpuj¹ wszystkich mo¿liwoci odleg³ego wyprowadzenia rozwa¿anego uk³adu membranowego
od stanu stacjonarnego.
Podsumowanie
W wietle przedstawionych wy¿ej rozwa¿añ
przeprowadzonych na gruncie mechanistycznego
formalizmu transportowego Kargolów [23-25]
mo¿na dostrzec, ¿e patogeneza choroby Ménièrea
jawi siê jako wysoce z³o¿ona. Mo¿e byæ ona powodowana zmianami chorobowymi kompleksu
mechanizmów le¿¹cych u podstaw aktywnego
transportowania substancji przez b³ony komórkowe komórek pr¹¿ka naczyniowego. Co wiêcej,
za patogenezê tej choroby mog¹ te¿ byæ odpowiedzialne chorobowe zmiany strukturalne b³on komórkowych i zmienione w³aciwoci transportowe tych b³on.
Obecnie mo¿na ju¿ wyranie powiedzieæ, ¿e
b³ony komórkowe s¹ niejednorodnymi strukturami porowatymi. Tê strukturê tworz¹ g³ównie (ró¿ni¹ce siê pomiêdzy sob¹ rozmiarami) kana³y jonowe i akwaporyny. Tego typu porów (kana³ów)
jest w b³onach komórkowych relatywnie du¿o. Dla
przyk³adu b³ona komórkowa przeciêtnego erytrocyta posiada, w wietle pracy Kargola i wsp. [28],
oko³o 1900 porów przepuszczalnych dla wody.
Rozmiary przekrojów poprzecznych tych porów
mieszcz¹ siê w przedziale wartoci: od 0,07 [nm2]
do 0,2 [nm2].
Przedstawiona w niniejszej pracy analiza procesów przenikania wody i substancji rozpuszczonych przez membranê M n przyjêtego modelu membranowego, przeprowadzona na gruncie mechanistycznego formalizmu transportowego Kargolów, znacz¹co przybli¿a rozumienie podstaw biofizycznych tych procesów zachodz¹cych w obrêbie b³êdnika b³oniastego. Podkreliæ nale¿y, ¿e b³ona Mn (oddzielaj¹ca endolimfê od zawartoci p³ynu wewn¹trzkomórkowego i miêdzykomórkowego) jest bez w¹tpienia tworem wysoce zró¿nicowanym i przez to ma³o poznanym. Co wiêcej, brak
jest te¿ danych dowiadczalnych oceniaj¹cych jej
w³aciwoci transportowe oraz strumienie substancji przez ni¹ przenikaj¹cych. W tym stanie rzeczy niewykonalne s¹ obliczenia liczbowe dotycz¹ce
zaproponowanego w tej pracy modelu membranowego.
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Z przedstawionych rozwa¿añ wynika, ¿e pe³ne poznanie patogenezy choroby Ménierea wymaga kompleksowych badañ. Niniejsza praca
wyjania mo¿liwe biofizyczne podstawy powstawania wodniaka oraz wzrostu jego objêtoci.
Przedstawia równie¿ przypuszczaln¹ patogenezê
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nawrotów tej choroby opart¹ o podstawowe procesy biofizyczne przebiegaj¹ce w b³êdniku b³oniastym.
Klauzula: Owiadczamy, ¿e w czasie badañ by³y przestrzegane zasady pacjentów zgodnie z konwencj¹ Helsiñsk¹.
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