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АНОТАЦІЯ 

 

Тарасенко М.В. Стан слухової системи у хворих на автоімунний 

тиреоїдит. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.19 – оториноларингологія (222 – Медицина) виконана в 

Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, – ДУ 

«Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України», 

Київ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню ранніх проявів 

сенсоневральної приглухуватості у хворих на автоімунний тиреоїдит, які не 

мають порушення функції щитовидної залози, тобто знаходяться в стані 

еутиреозу. Модифікована в ході виконання роботи експериментальна модель, 

в якій вивчений вплив підвищення рівнів автоімунної активності в 

щитовидній залозі на функціональний і морфологічний стан структур 

внутрішнього вуха лабораторних тварин. В клінічній частині роботи у осіб, 

хворих на автоімунний тиреоїдит у стані еутиреозу, проведено дослідження 

слуху за допомогою об’єктивної аудіометрії, використовуючи сучасні 

електрофізіологічні методи.  Проведено визначення показників гормональної 

функції щитовидної залози, рівнів антитіл до продуктів метаболізму залози 

(антитіла до тиреопероксидази та тиреоглобуліну), рівня білка престіну, 

основних показників роботи імунної системи організму. Проведений аналіз 

впливу і взаємодії підвищення автоімунної активності в щитовидній залозі, 

підвищення рівня престіну в периферичній крові, підвищення основних 

показників імунної системи на функціональних стан структур внутрішнього 

вуха у досліджених осіб. 

Мета дисертаційної роботи. Підвищення якості ранньої діагностики 

порушень функції слухового аналізатора при автоімунному тиреоїдиті 

шляхом вивчення ролі активності автоімунного процесу в щитовидній залозі, 
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рівня білка престіну та стану імунної системи у формуванні відповідних 

порушень. 

З метою вивчення механізму виникнення порушень слуху у осіб з 

автоімунним тиреоїдитом та особливостей ураження слухової системи у 

пацієнтів з підвищеними показниками антитіл до продуктів метаболізму 

щитовидної залози і нормальній гормональній функції було проведено 

експеримент на тваринах. Експеримент проводився за допомогою 

застосування біохімічних, електрофізіологічних та патогістологічних методів 

дослідження. 

В клінічній частині дослідження описані особливості функціональних 

порушень слуху при автоімунному тиреоїдиті в стані еутиреозу. Дана 

патологія і її взаємозв’язок з порушенням слуху розглядається у комплексі з 

впливом багатьох ендогенних факторів, таких як підвищення антитіл до 

продуктів метаболізму щитовидної залози, рівнів основних показників 

роботи імунної системи, рівня білка престіну. При дослідженні 

застосовувались біохімічні, імунологічні, електрофізіологічні та 

статистичний методи. 

Автоімунний тиреоїдит моделювався за схемою, яку запропонувала 

група китайських науковців [Teng X, Shan Z, Teng W, Fan C, Wang H, Guo R, 

2007]. Щури були поділені на дві групи, перша – контрольна, налічувала 10 

тварин та друга – основна, налічувала 15 щурів, у яких експериментально був 

викликаний автоімунний тиреоїдит. 

Як підтвердження розвитку автоімунного тиреоїдиту у 

експериментальних щурів проводилось дослідження рівня антитіл до 

тиреоглобуліну в сироватці крові. Для визначення особливостей 

функціональних порушень слуху у щурів була застосована реєстрація 

отоакустичної емісії на частоті продуктів спотворення і коротколатентних 

слухових викликаних потенціалів. Після відповідної реєстрації отоакустичної 

емісії оцінювались наявність позитивного співвідношення показників 

сигнал/шум в частотному діапазоні 1000-8000 Гц. При реєстрації 
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коротколатентних слухових викликаних потенціалів в обох групах брали до 

уваги латентність і амплітуду піків І, III і V, а також тривалість міжпікових 

інтервалів І-III, III-V, І-V.  

Піддослідних тварин контрольної та експериментальної груп на 113 добу 

від початку експерименту виводили з експерименту шляхом декапітації в 

стані наркозу. Проводилось вивчення патоморфологічних змін в щитовидній 

залозі та вивчення структури завитки на світлооптичному рівні. Застосовані 

патоморфологічні методики виконані за Багрієм М.М., Дібровою В.А. та 

співавт., 2016. Препарати вивчали та фотографували за допомогою 

фотоапарату Canon Power Shot A510 та мікроскопу Leica DM LS2.  

Клінічна частина дослідження проведена на базі кафедри 

оториноларингології Національного медичного університету імені 

О.О. Богомольця, яка розміщена в Олександрівській клінічній лікарні міста 

Києва. Відбір пацієнтів проводився на базі Київського міського клінічного 

ендокринологічного центру. Обстежено 88 осіб, серед яких чоловіків було 37 

осіб, жінок – 51 особа. Вік осіб коливався від 22 до 48 років та в середньому 

(М±S) становив 33,25±6,32 роки. Всі пацієнти були розподілені на дві групи: 

1-га група (основна) – 59 осіб, хворих на автоімунний тиреоїдит в стані 

еутиреозу і 2-га група (контрольна) – 29 умовно здорових осіб. В основній 

групі 33 жінки і 26 чоловіків. Контрольна група налічувала 18 осіб жіночої 

статі і 11 чоловічої. 

Статистичний опис вибірок здійснювали методами оцінки варіаційних 

рядів [Мінцер, Трухачева, 2003, 2012]. Тип розподілу параметрів у 

варіаційному ряду встановлювали за критерієм Шапіро-Уілкі. Значимість 

відмінностей між вибірками (групами обстежених) оцінювали за допомогою 

параметричних (t-критерій Стьюдента) і непараметричних методів для 

залежних (Т-критерій Вілкоксона) і незалежних (U-критерій Манна-Уїтні) 

вибірок. Оцінка різниці середніх вважалася значущою при р<0,05. 

Взаємозв'язок між кількісними ознаками вивчався шляхом визначення 

коефіцієнта Спірмена, а між якісними ознаками, які були формалізовані 
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балами, – обчисленням критерію відповідності хі-квадрат (2) Пірсона з їх 

рівнями значущості (ймовірність помилкової оцінки). 

Обробка даних дослідження виконувалася за допомогою програмних 

продуктів Statistical Package for the Social Sciences 17 та Statistica v 13.3 

[198,241]. 

Наукова новизна отриманих результатів. Показано, що на фоні 

підвищеного рівня специфічних імунологічних показників при автоімунному 

тиреоїдиті відбуваються функціональні та структурні порушення у 

рецепторних структурах слухової системи тварин, про що свідчать 

результати електрофізіологічних та патоморфологічних досліджень в 

експериментальній моделі на щурах. 

Доведено вплив показників автоімунної активності, специфічних 

біохімічних показників – білка престіну, та основних показників функції 

імунної системи на стан рецепторного відділу слухової системи  у хворих на 

автоімунний тиреоїдит у стані еутиреозу. 

Виявлений вплив автоімунного тиреоїдиту в стані еутиреозу у хворих 

та експериментальних тварин на функцію зовнішніх волоскових клітин  

внутрішнього вуха та стовбуромозкові структури слухового аналізатора. При 

такому процесі насамперед страждають структури рецепторного відділу 

слухового аналізатора, про що свідчить результат аналізу стану структур 

слухового аналізатора за допомогою об’єктивних методів дослідження слуху 

в експерименті та клінічному дослідженні. 

Доведено, що при автоімунному тиреоїдиті у стані еутиреозу мають 

місце зміни рівня специфічного транспортного білка престіну, що в 

результаті призводить до погіршення функціонального стану рецепторного 

відділу слухового аналізатора.   

Виявлені взаємозв’язки і взаємозалежності між різними факторами при 

автоімунному тиреоїдиті і ураженням слухової системи. Найбільш 

впливовими чинниками, за даними ґрунтовного багатофакторного 

статистичного аналізу, є зміни рівня імунологічних (специфічних та 
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неспецифічних) та специфічних біохімічних (білок престін) чинників на стан 

внутрішнього вуха.  

Практичне значення отриманих результатів. Запропоновано 

послідовність обстеження хворих на автоімунний тиреоїдит, в яку включено 

дослідження слуху об’єктивними методами, визначення специфічного 

біохімічного показника – рівня білка престіну та показники роботи імунної 

системи (Т-лімфоцити, В-лімфоцити, І-регуляторний індекс, імуноглобуліни 

A, M та G), що дозволяє виявляти ранні форми кохлеарних розладів і, таким 

чином, попереджати їх прогресування.  

Проведена робота дає підстави для віднесення хворих з автоімунним 

тиреоїдитом до групи ризику по розвитку слухових порушень і для 

рекомендації по використанню в щоденній практиці ендокринологічних 

відділеннь динамічного обстеження слуху, за допомогою об’єктивних 

методів дослідження. 

Розроблена схема обстеження хворих на автоімунний тиреоїдит 

впроваджена в практику клініки оториноларингології Олександрівської 

клінічної лікарні міста Києва та до навчально-методичних розробок для 

викладання практичних занять студентам НМУ імені О.О. Богомольця на 

кафедрі оториноларингології.  

Ключові слова: автоімунний тиреоїдит, сенсоневральна 

приглухуватість, експериментальна модель сенсоневральної приглухуватості, 

об’єктивна аудіометрія, антитіла до тиреоглобуліну, антитіла до 

тиреопероксидази, білок престін, імунна система. 

 

SUMMARY 

 

Tarasenko MV. Condition of the auditory system in patients with 

autoimmune thyroiditis. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for a candidate degree in medical sciences by specialty 14.01.19 – 

Otorhinolaryngology (222 – Medicine) was performed at the Bogomolets National 
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Medical University, SI «O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology of 

National Academy of Medical Science of Ukraine», Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the study of early manifestations of 

sensorineural hearing loss in patients with autoimmune thyroiditis who don’t have 

any thyroid gland function disorders (euthyroid state). Experimental model is 

modified in the course of the work. There we studied the effect of increased levels 

of autoimmune activity in the thyroid gland on the functional and morphological 

state of the inner ear structures in laboratory animals (rats). Then, in the clinical 

part of the work, using modern electrophysiological methods, we investigated 

hearing function in patients with euthyroid autoimmune thyroiditis. Thyroid 

hormonal function, antibody levels for the products of the thyroid gland 

metabolism (antibodies to thyroperoxidase and thyroglobulin), the level of the 

protein prestin and the basic indices of the immune system function have been 

determined. The analysis of influence and interaction of autoimmune activity 

increasing in the thyroid gland, increase of prestin level in peripheral blood, 

increase of basic parameters of the immune system on the functional state of the 

internal ear structures in the subjects studied. 

The aim of the dissertation work. Improvement of early diagnostic quality 

of auditory analyzer function disorders in autoimmune thyroiditis patients by using 

study of the autoimmune process activity in the thyroid gland, the state of the 

immune system and the level of prestin protein in the formation of disorders. 

In the process of studying the mechanism of hearing impairment in 

individuals with autoimmune thyroiditis, a question arose about the characteristics 

of hearing loss in patients with elevated antibody to thyroid metabolism products 

and normal hormonal function. It was decided to experiment on animals. The 

experiment was conducted using biochemical, electrophysiological and 

pathological methods of investigation. 

The clinical part of the study describes the features of functional hearing 

impairment in autoimmune thyroiditis in the presents of euthyroid state. This 

pathology and its relationship with hearing impairment are considered together 
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with the influence of many endogenous factors. The study based on biochemical, 

immunological, electrophysiological and statistical methods. 

For this, autoimmune thyroiditis was modeled according to a scheme 

proposed by a group of Chinese scientists [Teng X, Shan Z, Teng W, Fan C, 

Wang H, Guo R, 2007]. The rats were divided into two groups, the first – control, 

numbered 10 animals, and the second one – the main, numbered 15 rats, in which 

experimentally induced autoimmune thyroiditis. 

The study of the level of antibodies to thyroglobulin in serum was 

registrated as a confirmation of autoimmune thyroiditis development in 

experimental rats. To determine the features of functional hearing impairment in 

rats, the recording of otoacoustic emission at the distortion products frequency and 

brainstem auditory evoked potential was used. After the corresponding recording 

of the otoacoustic emission, the positive signal-to-noise ratio in the 1000-8000 Hz 

frequency range was evaluated. When recording brainstem auditory evoked 

potential, both groups took into account the latency and amplitude of peaks I, III 

and V, as well as the duration of inter-gap intervals I-III, III-V, and I-V. 

On 113 experimental day the animals from control and main groups were 

withdrawn from the experiment by decapitation in the state of etheric general 

anesthesia. The thyroid gland and tympanal bulla was taken for the 

pathomorphological changes study. Applied pathomorphological techniques are 

performed according to Bagrie M.M., Dubrovoy V.A. and sang, 2016. The 

preparations were studied and photographed with a Canon Power Shot A510 and 

Leica DM LS2 microscope. 

The clinical part of the study was conducted in the Department of 

Otorhinolaryngology, located in the Alexander Clinical Hospital of the city of 

Kyiv. Patients were selected in the Kyiv City Clinical Endocrinology Center. 88 

persons were examined, among them male were 37, female – 51 persons. The age 

of the persons ranged from 22 to 48 years and on average (M ± S) was  

33.25 ± 6.32 years. All patients were divided into the following groups: 1st group 

(main) – 59 people, patients with euthyroid autoimmune thyroiditis and 2nd group 
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(control) – 29 conditionally healthy persons. The main group has 33 women and 26 

men. The control group included 18 female and 11 male subjects. 

The statistical description of the samples was made by methods of 

estimation of variational series [Minczer, Truhachev]. The type of parameter 

distribution in the variation series was determined by the Shapiro-Wilky criterion. 

The significance of the differences between the samples (surveyed groups) was 

evaluated using parametric (t-student criteria) and non-parametric (Wilkokson's W-

criterion, Mann-Whitney U-criterion) methods for dependent and independent 

samples. 

The significance of the differences between the samples was evaluated using 

parametric (t-criterion Student) and non-parametric methods for dependent  

(T-criterion Wilcoxon) and independent (Mann-Whitney U-criterion) samples. The 

assessment of the mean difference was considered significant at p <0.05. The 

relationship between quantitative traits was studied by determining the Spirman 

coefficient, and between the qualitative features that were formalized by the points 

– the calculation of the criterion of the correspondence of Pearson's chi-squared 

(2) with their significance levels (probability of erroneous evaluation). Data 

processing was performed using Statistical Package for the Social Sciences 17 

software and Statistica v 13.3 [198,241]. 

Scientific novelty of the results. We shown that the increasing of specific 

immunological parameters level in autoimmune thyroiditis due to functional and 

structural disorders in the receptor structures of the auditory system of animals (by 

the results of electrophysiological and pathomorphological studies in the 

experimental model in rats). 

Has been proved the influence of the parameters of autoimmune activity, 

specific biochemical parameters - prestin protein and the main parameters of the 

immune system function on the auditory system receptor function in patients with 

euthyroid autoimmune thyroiditis. 

The influence of euthyroid autoimmune thyroiditis in patients and 

experimental animals on the function of the inner ear external hair cells and the 
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stromal structure of the auditory analyzer is revealed. In this process, first of all, 

the structures of the receptor area of the auditory analyzer are affected. This is 

improved by the result of the auditory analyzer structures function by means of 

objective methods of hearing research in the experiment and in the clinical study. 

It has been proved that in euthyroid autoimmune thyroiditis there is a change 

in the level of a specific transport protein – prestin, which results in deterioration 

of the auditory analyzer receptor area function. 

Correlation and interdependence between different factors in autoimmune 

thyroiditis and hearing system damage are revealed. The most influential factors, 

based on the data of a multivariate statistical analysis, are changes in the level of 

immunological (specific and nonspecific) and specific biochemical (prestin) 

factors on the inner ear function. 

The practical value of the results obtained. The sequence of the 

autoimmune thyroiditis patients examination, which includes a objective 

audiological study, specific biochemical indicator – presin protein determination 

and the performance of the immune system (T-lymphocytes, B-lymphocytes,  

I-regulatory index, immunoglobulins A, M and G) is proposed. Which allows to 

detect early forms of cochlear disorder and thus prevent their progression. 

The performed work gives backgrounds for assigning patients with 

autoimmune thyroiditis to a risk group for the development of auditory disorders 

and for recommending the use of endocrinological departments of dynamic 

auditory hearing examination in the daily practice, using objective methods. 

The proposed scheme of patients examination with autoimmune thyroiditis 

was introduced in practice of the otorhinolaryngology clinic in Aleksandrovskaya 

clinical hospital and was used in study process at otorhinolaryngology department 

of Bogomolets National medical university. 

Key words: autoimmune thyroiditis, sensorineural hearing loss, 

experimental model of sensorineural hearing loss, objective audiometry, antibodies 

to thyroglobulin, thyroid oxidase antibodies, prestin protein, immune system. 
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АІТ  – автоімунний тиреоїдит 

АТПО  – антитіла до тиреопероксидази 

АТТГ  – антитіла до тиреоглобуліну 
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ВСТУП 

 

Актуальність проблеми.  

Автоімунний тиреоїдит (АІТ) – це захворювання, при якому 

страждають усі органи та системи організму. В літературі містяться 

поодинокі повідомлення, присвячені стану слухового аналізатора при 

автоімунному тиреоїдиті. Вивчення цих зв’язків має як науковий, так і 

практичний інтерес. Тому дослідження, присвячені даному питанню, можуть 

стати вагомим внеском в вивчення аспектів клінічних проявів автоімунного 

тиреоїдиту. 

  За даними різних авторів, від 1 до 6% населення земної кулі страждає 

на ті чи інші розлади слухової функції [129,130,250]. В теперішній час у 

всьому світі відмічається зростання числа захворювань внутрішнього вуха за 

рахунок судинних, токсичних, токсико-інфекційних факторів, впливу шуму 

та вібрації [124,218-221,225,226,228-233,235-239,260-268]. Сенсоневральна 

приглухуватість (СНП) є поліетіологічним захворюванням. Соціальне 

значення цієї патології визначається тим, що страждають переважно особи 

працездатного віку [57,136-138,210,211,215,216,250-253,255-258]. На 

сучасному етапі значний інтерес науковців спрямований на вивчення 

взаємозв’язку між ураженням органу слуху та патологією імунної відповіді 

[217,222-224]. 

СНП автоімунного генезу може бути, як самостійним захворюванням, 

так і супроводжувати генералізовану системну патологію, у основі розвитку 

якої лежать автоімунні реакції [124]. Експериментально-клінічні дослідження 

показали, що автоімунний тиреоїдит є одним з факторів ризику у виникненні 

СНП [2,40,49,124]. Спільність патогенетичних механізмів при АІТ є 

причиною наявності проявів, що характерні для аутоімунної СНП. Такими 

проявами є ураження слухового аналізатору, яке в даному випадку носить 

асептичний аутоімунний характер [5,86,100]. 



18 

Проблема лікування СНП є важливою в соціальному плані. Таким 

чином, в кожному конкретному випадку великого значення набуває 

деталізація характеру та топіки ураження, оцінка динаміки стану хворого під 

впливом лікування, а також можливість прогнозування терапевтичного 

ефекту [48]. 

Враховуючи наведене вище, виникає науковий інтерес до вивчення 

проблеми слухових порушень у хворих на АІТ. Ми маємо змогу дослідити 

стан слухового аналізатору у хворих, у яких достовірно відомо про наявність 

АІТ. Крім того, в літературі є дані щодо погіршення динаміки слухових 

порушень у пацієнтів з АІТ при довготривалій та зростаючій активності 

автоімунного процесу у щитовидній залозі (ЩЗ) та як наслідок з порушенням 

функції ЩЗ [25,67,80,96,97,102]. Ці обставини спонукали нас для проведення 

цієї роботи. 

Отже, на цей час встановлено вплив автоімунного процесу, що 

розгортається у ЩЗ, на стан слухової системи у хворих на АІТ. Проте зв’язок 

між порушеннями слуху і перебігом АІТ описано опосередковано, не 

наведені конкретні механізми впливу АІТ на слух як в експерименті, так і в 

клініці. Відсутні дані про залежність між показниками рівнів автоімунної 

активності в ЩЗ, станом імунної системи, рівнем білка престіну з ураженням 

слухової системи у хворих на АІТ. Порушення слуху, зазвичай, описані при 

вже значних змінах функцій ЩЗ при АІТ, а для клініки бажано  мати  

уявлення про початкові прояви порушень слуху при АІТ, особливості 

порушень слуху при еутиреозі. На цей час подібних досліджень не 

проведено. 

Виконання цього дослідження зумовлено необхідністю встановлення 

патогенетичних механізмів порушень слуху при АІТ для обґрунтування 

нових підходів до їх діагностики. На нашу думку, саме розуміння механізму 

взаємозв’язку між активацією автоімунного процесу у ЩЗ та розвитком 

порушення функції ЗВК внутрішнього вуха, дає можливість покращити 

точність діагностики ранніх проявів СНП при АІТ.  
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Робочою гіпотезою цього дослідження було ствердження, що зміни 

імунної системи, активність автоімунного процесу в ЩЗ та стану білку 

престіну безпосередньо впливають на функцію ЗВК, що призводить до 

порушень слуху при АІТ.  

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є 

складовою частиною науково-дослідної теми кафедри оториноларингології 

НМУ імені О.О. Богомольця «Оптимізація хірургічних та консервативних 

підходів до лікування патології ЛОР-органів» (№ держреєстрації 

0113U002271). 

Мета роботи. Підвищення якості ранньої діагностики порушень 

функції слухового аналізатора при автоімунному тиреоїдиті шляхом 

вивчення ролі активності автоімунного процесу в щитовидній залозі, рівня 

білка престіну та стану імунної системи у формуванні відповідних порушень. 

Завдання дослідження: 

1. В експериментальній моделі на щурах вивчити вплив автоімунного 

процесу у щитоподібній залозі на рівень і характер ураження слухової 

системи. 

2. Вивчити за допомогою психоакустичних та електрофізіологічних 

методів стан слухової функції у хворих на АІТ. 

3. Дослідити вплив імунної системи, автоімунного процесу у ЩЗ та 

білка престіну на стан слухової системи у хворих на АІТ. 

4. Проаналізувати залежність між станом імунної системи, 

автоімунною активністю та гормональним станом ЩЗ, білком престіном і 

ураженням слухової системи у хворих на АІТ. 

Методи дослідження: загальноклінічні, проведення порогової 

тональної аудіометрії, акустичної імпедансометрії, реєстрація отоакустичної 

еміссії на частоті продуктів спотворення, реєстрація коротколатентних 

викликаних слухових потенціалів,  визначення рівня гормонів ЩЗ, 

визначення рівня антитіл до тиреоглобуліну та тиреопероксидази, визначення 

рівня показників роботи імунної системи, визначення рівня білка престіну в 
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периферичній крові, патоморфологічне дослідження структур тиманальної 

були у щурів на світло-оптичному рівні, статистичні.  

Об’єкт дослідження: сенсоневральна приглухуватість. 

Предмет дослідження: електрофізіологічні, біохімічні і 

патоморфологічні показники у експериментальних тварин (щурів), що 

характеризують стан ЩЗ і  слуху; стан слуху у хворих на АІТ за даними 

клінічних, психоакустичних, біохімічних, електрофізіологічних показників; 

стан імунної системи у хворих на АІТ.  

Наукова новизна. Показано, що на фоні підвищеного рівня 

специфічних імунологічних показників при автоімунному тиреоїдиті 

відбуваються функціональні та структурні порушення у рецепторних 

структурах слухової системи тварин, про що свідчать результати 

електрофізіологічних та патоморфологічних досліджень в експериментальній 

моделі на щурах. 

Доведено вплив показників автоімунної активності, специфічних 

біохімічних показників – білка престіну, та основних показників функції 

імунної системи на стан рецепторного відділу слухової системи у хворих на 

автоімунний тиреоїдит у стані еутиреозу. 

Виявлений вплив автоімунного тиреоїдиту в стані еутиреозу у хворих 

та експериментальних тварин на функцію зовнішніх волоскових клітин  

внутрішнього вуха та стовбуромозкові структури слухового аналізатора. При 

такому процесі насамперед страждають структури рецепторного відділу 

слухового аналізатора, про що свідчить результат аналізу стану структур 

слухового аналізатора за допомогою об’єктивних методів дослідження слуху 

в експерименті та клінічному дослідженні. 

Доведено, що при автоімунному тиреоїдиті у стані еутиреозу мають 

місце зміни рівня специфічного транспортного білка престіну, що в 

результаті призводить до погіршення функціонального стану рецепторного 

відділу слухового аналізатора.   
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Виявлені взаємозв’язки і взаємозалежності між різними факторами при 

автоімунному тиреоїдиті і ураженням слухової системи. Найбільш 

впливовими чинниками, за даними ґрунтовного багатофакторного 

статистичного аналізу, є зміни рівня імунологічних (специфічних та 

неспецифічних) та специфічних біохімічних (білок престін) чинників на стан 

внутрішнього вуха.  

Теоретична і практична цінність та реалізація роботи. Виконана 

робота дозволяє розширити уявлення про прояви сенсоневральної 

приглухуватості у хворих на АІТ. Наведені нові дані про зміни імунної 

системи, активність автоімунного процесу в ЩЗ, гормональний стан ЩЗ та 

стану білка престіну при АІТ у стані еутиреозу у хворих з порушенням слуху. 

Запропоновані патогенетичні механізми порушень слуху при АІТ, що дає 

розуміння взаємозв’язку між активацією автоімунного процесу у ЩЗ та 

розвитком порушення функції ЗВК внутрішнього вуха. 

Обстеження хворих на автоімунний тиреоїдит, в яке включено 

обстеження слуху за допомогою об’єктивних методів (реєстрація 

отоакустичної емісії та слухових викликаних потенціалів), визначення 

специфічного біохімічного показника – рівня білка престіну та показників 

роботи імунної системи (Т-лімфоцитів, В-лімфоцитів, І-регуляторного 

індексу, імуноглобулінів А, М та G) дозволяє виявляти ранні форми 

кохлеарних розладів і, таким чином, попередити їх прогресування.  

Проведена робота дає підстави для використання в щоденній практиці 

обстеження слуху з використання об’єктивних методів в ендокринологічних 

відділеннях у хворих з автоімунним тиреоїдитом, оскільки вони становлять 

групу ризику по розвитку слухових порушень. 

Впровадження результатів досліджень.  Розроблена схема 

обстеження хворих на автоімунний тиреоїдит впроваджена в практику 

відділення оториноларингології Олександрівської клінічної лікарні міста 

Києва. 
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Матеріали дисертаційної роботи використовуються під час проведення 

практичних занять із студентами  та семінарських занять з лікарями-

інтернами на кафедрі оториноларингології Національного медичного 

університету  імені О.О. Богомольця. 

Особистий внесок здобувача полягає у розробці комплексного 

клінічного підходу до виконання поставлених завдань дослідження, 

самостійному проведенні клінічного огляду, відбору хворих, дослідженні 

функціонального стану слухового аналізатора. Особисто дисертантом 

проведено експериментальну частину дослідження, в ході якої він самостійно 

проводив реєстрацію отоакустичної емісії та слухових викликаних 

потенціалів у лабораторних тварин. Дисертант особисто провів аналіз 

клінічного матеріалу, статистичну обробку отриманих результатів, написав 

всі розділи дисертації, сформулював висновки та практичні рекомендації. 

Апробація результатів дисертації. Дисертаційна робота виконувалась 

з 2014 по 2018 рр. План і тема дисертації були затверджені на засіданні та 

робота була рекомендована до планування і виконання на засіданні 

Експертної комісії «Оториноларингологія» МОЗ та НАМН України 

(протокол № 3 від 15.06.2015 р.). Робота апробована на засіданні 

міжкафедральної ради «Спеціальні питання хірургії» НМУ імені 

О.О. Богомольця (протокол № 1 від 15 лютого 2019 року). 

Основні результати роботи були апробовані на конференції молодих 

оториноларингологів Другої конференції української асоціації отіатрів, 

отонейрохірургів і отоневрологів з міжнародною участю (13-14 вересня 2012 

року, м.Київ), на науково-практичній конференції українського наукового 

медичного товариства лікарів-оториноларингологів з міжнародною участю 

«Сучасні методи діагностики та лікування хронічних захворювань лор-

органів у дорослих та дітей» (АР Крим, м. Севастополь, Україна, 20-21 

травня 2013 р.), на Щорічній весняній конференції Українського наукового 

медичного товариства лікарів-оториноларингологів з міжнародною участю 

«Фармакотерапія та хірургічні методи лікування захворювань ЛОР-органів у 
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дорослих та дітей» (м. Запоріжжя, Україна, 15-16 травня 2017 р.), на 

Щорічній весняній конференції Українського наукового медичного 

товариства лікарів-оториноларингологів з міжнародною участю «Сучасні 

технології діагностики та лікування в оториноларингології» (14-15 травня 

2018 р., м. Одеса, Україна). На науково-практичній конференції наукового 

медичного товариства лікарів-оториноларингологів міста Києва та Київської 

області (м. Київ, 20 грудня 2018 року). 

Структура та обсяг дисертації. 

Дисертаційна робота викладена на 188 сторінках друкованого тексту та 

складається із вступу, огляду літературних даних, 4 розділів власних 

досліджень, аналізу і узагальнення результатів роботи, висновків, 

практичних рекомендацій та списку використаних літературних джерел, який 

містить 268 робіт із яких 125 кирилицею та 143 латиницею. Дисертація 

ілюстрована 41 таблицею та 41 рисунком.  

Публікації. Основні наукові положення, висновки та практичні 

рекомендації у повній мірі відображені у 16 роботах, з них 1 стаття у 

іноземному виданні, та 5 статей в рекомендованих ДАК МОН України 

наукових фахових виданнях (4 – у виданнях, що входять до міжнародних 

наукометричних баз), 10 тез, доповідей на наукових конгресах. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1 Деякі питання етіології, патогенезу та клінічної картини 

сенсоневральної приглухуватості 

Погіршення слуху є доволі частою проблемою, яка може виникнути в 

будь-якому віці. Воно може бути кондуктивним, сенсоневральним або 

змішаним [35,37,55].  

СНП можна охарактеризувати, як загальний клінічний стан, що 

виникає в наслідокураження структур в одній або декількох частинах 

слухової системи організму [3,18,24,48,208].  

Причини виникнення СНП можуть бути найрізноманітніші. Найбільш 

частими є вплив токсичних медикаментів, судинного фактору, соматичних та 

інфекційних захворювань [7,227,250,259].   

Порушуючи якість життя людини, СНП є соціальною проблемою, що 

потребує вирішення. На шляху до цього процесу важливим є своєчасна 

діагностика і встановлення причини захворювання. Серед дослідників в цій 

галузі кожного разу постає питання механізму розвитку патології. Багато 

авторів починають з описання певних фізіологічних понять, що є своєрідною 

основою для повного розуміння патофізіології процесу [170-171,174-

178,182,183,185-187,189,191]. 

Виділяють так званий «гемато-лабірінтний» бар’єр, за аналогією з 

гемато-енцефалічним. Так, Harris і співавтори (1995) описують механізми 

впливу і імунного захисту цього утворення, розглядаючи бар’єр як 

відокремлення від загального стану імунної системи організму. Описані 

випадки імунної опосередкованої реакції, яка в результаті викликає 

дисфункції внутрішнього вуха [8,27,49]. 

Наявність СНП як окремої патології, або частини сукупності проявів 

системної автоімунної патології часто зустрічається при аналізі літературних 

даних. Порушення слуху зустрічаються при синдромі Когана, виразковому 
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коліті, гранулематозі Вегенера, системному червоному вовчаку, склеродермі, 

хронічному артриті. Аналізуючи в ретроспективному дослідженні дані 52 

пацієнтів з автоімунною СНП автори виявили що у 29% пацієнтів 

погіршення слуху поєднується з іншими автоімунними хворобами [12,48].  

У 1983 році в своєму дослідженні Harris описує двох пацієнтів з 

синдромом Когана, яким були проведено визначення рівнів основних 

показників роботи імунної системи. Окрім того, були виявлені специфічні 

зміни в клітинній і гуморальній ланках імунної системи по відношенню до 

тканини внутрішнього вуха. За допомогою тестів інгібування міграції 

лімфоцитів та трансформацію лімфоцитів у відповідь на введення алогенних 

мембранних антигенів внутрішнього вуха було доведено, що СНП при 

синдромі Когана спричинена автоімунним ураженням структур внутрішнього 

вуха [50,51]. 

Застосування таких сучасних методів імунологічного дослідження як 

імунофлюоресцентний, імуноферментний та вестерн-блотінг дають 

можливість дослідниках більш широко охарактеризувати суть патогенетичних 

механізмів розвитку автоімунної СНП [36,63,74,140,141,143-149]. 

Міягава зі співавторами (2014) і велика кількість інших науковців, 

досліджуючи наслідки генних мутацій, стверджують, що генетичний фактор 

має суттєвий вплив на розвиток СНП. Вона може бути однією із складовим 

синдрому чи проявлятися як окрема патологія [52,68-70,86,107-110].  

Використовують поняття «психогенна» втрата слуху, яке 

характеризується погіршенням слуху на фоні психоемоційних проблем, 

внаслідок яких страждає тільки функція звукосприйняття, без органічних 

розладів. Такий різновид приглухуватості можливо діагностувати завдяки 

застосуванню методів об’єктивної аудіометрії, зокрема отоакустичної емісії 

[53,105,190].  

Велика кількість наукових робіт присвячена вивченню впливу 

ототоксичних сполук на стан слуху [19,20,26,121,122]. Так, Ревіс та 

МакМіллан (2011), вивчаючи результати отоакустичної емісії у пацієнтів які 
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приймали хіміотерапію, як один з методів, що входить в комбінацію 

лікування раку, стверджують про наявність статистично достовірної 

відмінності у показниках функції зовнішніх волоскових клітин (ЗВК) 

внутрішнього вуха. Був застосований регресійний аналіз, за впливом 

факторів, які характеризують функцію структур внутрішнього вуха 

досліджених пацієнтів. Виявилось, що пацієнти з кращими показниками 

функції слуху на високих частотах, в процесі лікування циспластином, мали 

гірший слух ніж у досліджених, у яких від початку функція внутрішнього 

вуха була гіршою [99 

Багато авторів наукових статей, які досліджували взаємозв’язок 

органоспецифічних автоімунних захворювань та СНП, інформують про 

наявність статистично-достовірного зв’язку між основною патологією та 

втратою або погіршенням слуху. Враховувались в основному співставлення 

показників, які характеризують активність основного процесу і дані 

об’єктивної аудіометрії. Описуючи дані експериментально викликаної або 

ідіопатичної СНП автори спираються також на дані отоакустичної емісії 

[4,14,23,33,34,82,111,142,163,166-169,172,184,188,190,191,193,194,199-201,209, 

213,214,254,263]. 

Гаппоєва (2004) в своїй науковій праці описує патогенетичні 

механізми впливу аденогіпофізарно-наднирникової та опіоїдної  систем на 

функцію слуху досліджених. Аналізуючи рівні Р-ендорфіну та кортизолу в 

крові досліджених і їх впливу на слухову функцію автор тільки підтверджує 

важливу роль ендокринного чинника у формуванні і підтримці нормального 

функціонування структур внутрішнього вуха людини [157]. 

Якщо розглядати історію дослідження проблеми погіршення слуху, як 

процесу, якому передувала патологія в ЩЗ то можна знайти чимало 

публікацій, що підтверджують цей взаємозв’язок.  

Nandi-Munshi D. та Taplin C.E. (2015) описують вплив гормонів 

щитоподібної залози на нейроендокринні, нервові та нервово-м’язові клітини 

та їх функції. Вивчення дефіциту гормонів ЩЗ і своєчасна корекція цього 
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патологічному процесу, на їх думку, дає змогу завчасно попередити важкі 

порушення на етапі взаємодії ендокринної і нервової систем в цілому [45,83]. 

Деякі автори, навпаки, досліджуючи вплив гормонів ЩЗ на розвиток та 

функцію  нейроендокринної та нейроепітеліальної систем застосовуючі 

сучасні електрофізіологічні методи дослідження, спростовують значимість 

впливу порушення функції ЩЗ [41,101]. 

В дослідженні  Soriguer F. (2000) описуються показники аудіологічного 

дослідження осіб з підвищеною функцією і автоімунною активністю  ЩЗ. 

Автори порівнюють результати обстеження пацієнтів з контрольною групою. 

І в результаті зазначають наявність порушення слуху у осіб основної групи. 

Дослідники відмічають, що процес, який призвів до порушення слуху має 

тривалий перебіг, а наслідки, які ним викликані потребують застосування 

методів слухопротезування, в зв’язку з відсутністю ефективності 

консервативної терапії [116].  

Група дослідників з США та Німеччини описали роль гормонів ЩЗ в 

морфогенезі внутрішнього вуха, досліджуючи цей процес на 

експериментальних щурах. В результаті дослідження виявилось, що гормони 

ЩЗ і безпосередньо вплив їх рівня є беззаперечно одним з основних факторів 

формування нормальної морфології внутрішнього вуха у щурів [16,58]. 

Таким чином, захворювання щитовидної залози впливають на слух 

хворих. Це стосується і АІТ, що може мати опосередкований вплив – у 

випадку первинного автоімунного процесу, наслідком якого є порушення 

гормональної функції ЩЗ, що в свою чергу впливає на функцію і морфогенез 

внутрішнього вуха.   

 

1.2 Сучасні аспекти етіології, патогенезу та клінічної картини 

автоімунного тиреоїдиту та його впливу на функції організму 

Принциповим при спробі аналізу походження аутоагресії є розуміння 

того, що розвиток послідовності імунологічних реакцій при автоімунній 

патології не відрізняються від реакції імунної системи на дію чужорідного 
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антигену, який запускає каскад відповідних реакцій в організмі. Але в цьому 

випадку мішенню стають клітини власного організму, які вражаються під час 

імунологічної реакції [31,32,51]. 

Автоімунний тиреоїдит це органоспецифічне захворювання 

щитоподібної залози. Етіологічні, патогенетичні фактори, які відмічаються 

при виникненні і розвитку процесу активно вивчаються і на даний час. 

Отримані наукові і практичні результати, які полягають у покращенні методів 

ранньої діагностики та вчасного лікування цієї патології [195-197,207,249]. 

АІТ належить до найрозповсюдженіших захворювань ЩЗ. Аналіз 

поширеності АIТ серед населення за даними ВООЗ показав, що у дітей є в 

межах від 0,1–1,2 %, у дорослих, особливо жінок до 60 років - до 6–11%. 

Поширеність виявлення АIТ у популяції складає 1%. Частіше патологічний 

процес перебігає в субклінічній формі, при якій визначаються тільки антитіла 

до продуктів метаболізму ЩЗ, що встановлюється у 10–15% умовно 

здорових осіб, без порушення гормональної функції залози. При порівнянні 

частоти виявлення патології в залежності від статі виявляється значна 

розповсюдженість АІТ у жінок, в порівнянні з чоловіками 4:1–8:1. [155,207]. 

Суттєву роль у розвитку патології відіграє дефіцит або порушення 

нормального засвоєння тиреоглобуліну, що підтверджують експериментальні 

дослідження [88-91,119,120].  

Автоімунні процеси активують про- та антизапальні реакції за рахунок 

збільшення аутоантитіл, які є цитотоксичними і модулюють нативну роботу 

клітини. В літературі описуються досліджені факти ототоксичності відносно 

впливу, наприклад, саліцилатів, гіперекспресія яких спостерігається при 

активації автоімунних процесів [126].   

 

1.2.1 Етіологічні, патогенетичні та клінічні характеристики 

автоімунного тиреоїдиту, які відомі на даний час 

На сучасному етапі все частіше  підтверджується що АІТ є 

захворюванням, яке виникає внаслідок поєднання впливу несприятливих 
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факторів навколишнього середовища та реалізації відповідних генетичних 

механізмів. Процес вивчення шляхів розвитку цього автоімунного 

патологічного процесу активно висвітлюються в роботах багатьох науковців 

і досліджуються у провідних лабораторіях розвинених країн світу [103,112-

115,117,118,150].   

Теорія, згідно якої провідну роль у розвитку патологічного процесу 

при АІТ відводилась утворенню антитіл до тиреоглобуліну (АТТГ) і 

тиреопероксидази (АТПО) є не повною і не пояснює послідовність симптомів 

і біохімічних порушень при цій хворобі. Реалізація даного механізму 

обов’язково супроводжувалося б значним некрозом тиреоцитів з 

порушенням проникності їх мембран, це призводило б до виходу гормонів у 

периферичний кровоток і виникненню тиреотоксикозу. Але відповідна 

клінічна картина при АІТ спостерігається дуже рідко. Спроби пошуку 

достовірного кореляційного зв’язку між кількістю антитіл до продуктів 

метаболізму ЩЗ у крові хворих на АІТ і відповідними клінічними проявами 

патології на даний час закінчились невдачею. Таким чином, пошуки інших 

шляхів патогенезу АІТ стали надзвичайно актуальними [6,17,25,64-

66,72,73,123].   

 

1.2.2 Характеристика стану імунної системи та його впливу на 

функції організму при АІТ 

Процес розвитку автоімунних захворювань ЩЗ складається з трьох 

послідовних стадій. У початковій (аферентній) стадії за умови  дії 

несприятливих зовнішніх факторів відбувається підвищення концентрації 

антигенпрезентуючих клітин, в тому числі і субпопуляції макрофагів та 

дендритних клітин.  

Велике значення має схильність до автоімунних захворювань, якщо 

говорити конкретно про АІТ то відповідна особливість проявляється 

циркуляцією в периферичній крові молекул головного комплексу 

гістосумісності HLADR3, HLADR5 або HLADQW7. При взаємодії власних 
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антигенів з АПК з утворюються пептиди, які зв’язуються з відповідними 

молекулами комплексу і переходять  в дренуючі лімфовузли, де відбувається 

взаємодія з Т-лімфоцитами, які перебувають в неактивному стані.  

Друга (центральна) стадія автоімунного процесу характеризується 

неконтрольованою гіперпродукцією антигенреактивних клітин і аутоантитіл 

в дренуючих лімфовузлах, а згодом і в тканині ЩЗ, де з’являються так звані 

зони Т-клітин і фолікули В-клітин, а також скупчення плазматичних клітин у 

вигляді тяжів.  

У третій (еферентній) стадії АІТ ЩЗ інфільтрується Т-лімфоцитами, 

що характеризуються як аутореактивні і бере свій початок розвиток патології 

[1,31,84,85,96,127,135]. 

При інфільтрації органу Т-хелперами що мають здатність до активної 

продукції інтерлейкіну-4 та 10, які в свою чергу активують В-лімфоцити і 

спонукають їх до активного утворення тиреостимулювальних 

імуноглобулінів, що взаємодіють з відповідними рецепторами на тиреоцитах, 

розвивається тиреотоксичний стан. Якщо інфільтрація ЩЗ відбувається за 

рахунок переважно субпопуляції 1 Т-хелперів, то, шляхом утворення 

інтерлейкіну (ІЛ) -2, інтерферону (ІНФ) γ , фактору некрозу пухлини (ФНП) 

a, ІЛ-1β, вони сприяють процесам  руйнування тиреоцитів шляхом апоптозу і 

розвитку АІТ [13,38,71,131,132,134]. 

При АІТ частка клітин ЩЗ, що знаходяться у стані апоптозу є 

більшою ніж 30%. Запуск реакцій у стані апоптозу у хворих на АІТ 

відбувається двома шляхами. Перший шлях – за допомогою рецептора на 

мембрані тиреоциті (Fas), його появу спонукають цитокіни, що активовані 

ІЛ1β, ФНП α, ІФНγ, а лігандом до цього рецептора є FasL, який активно 

продукується на тиреоцитах з метою захисту клітини, наприклад від Fas-

позитивних лімфоцитів. Взаємодія компонентів Fas і FasL призводить до 

активації каспаз і загибелі клітин залози. Якщо Fas і FasL розміщуються на 

одному тиреоциті – процес є  аутокринним, і паракриним – якщо рецептор і 

відповідний ліганд утворені на сусідніх клітинах.  
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Другий шлях – аутокринно-паракринне поєднання рецепторів DR-4 і 5 

на мембрані тиреоцитів з лігандом загибелі клітини TRAIL, продукція яких 

на тиреоциті при автоімунному тиреоїдиті значно підвищена [22,26,133,125]. 

Участь цитокінів у процесах апоптозу за умови автоімунного 

тиреоїдиту підтверджують результати відповідних досліджень, в яких мова 

йде про значке і стрімке підвищення продукції ІЛ-2, ІЛ-1β, ФНПα, ІФНγ під 

час патологічного процесу; крім того можна зробити висновок про наявність 

саме Th1-інфільтрації щитоподібної залози [39].   

Надлишок йоду має значну роль серед зовнішніх факторів, які 

зумовлюють розвиток автоімунного процесу у щитоподібній залозі при 

автоімунному тиреоїдиті. Частота автоімунного тиреоїдиту значно вища у 

регіонах із високим споживанням йоду (наприклад, у Японії). 

При ознайомленні з експериментальними роботами виявилось, що 

потрапляння до організму тварин надмірної кількості йоду підвищувало 

активність процесу апоптозу в ЩЗ. Це  виникає тому що у цих тварин висока 

метаболічна активність тиреоцитів, і вразі виникнення надлишоку йоду він 

окислюється пероксидазою ЩЗ і утворює велику кількость так званих 

проміжних продуктів обміну, що спонукає імунну систему до вивільнення 

тиреоїдних антигенів. Крім того, тиреоглобулін з високим вмістом йоду 

пришвидшує трансформацію моноцитів до дендритних клітин, зростання 

рівня концентрації яких у клітинах щитоподібній залозі свідчить про початок 

автоімунного процесу [64].    

На цей час активно вивчається роль вірусів в етіології і патогенезі 

автоімунного тиреоїдиту. Показана можливість виникнення автоімунного 

тиреоїдиту внаслідок впливу певного вірусу у тварин, але розвиток даної 

ланки етіології і відповідні всі спроби виявити віруси або антигени у людей, 

які хворіють на автоімунний тиреоїдит, не мають результатів [39].  

В осіб, схильних до автоімунних захворювань, не виключається 

розвиток автоімунного тиреоїдиту після лікування протиаритмічним 

препаратом - кордароном. Звертають на себе увагу спостереження, в яких 
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повідомляється про частіше виникнення автоімунного тиреоїдиту у пацієнтів 

з цукровим діабетом 2 типу, які в процесі лікування састосувують похідні 

сульфонілсечовини. Це підтверджує роль екзогенних чинників у проявах 

автоімунного тиреоїдиту [65].   

Про вплив біологічних факторів на розвиток автоімунного тиреоїдиту 

свідчить збільшення кількості випадків його після сезонних загострень 

респіраторних захворювань. Серед вірусів найвагомішими є віруси краснухи 

та Епштейна-Барра. Припускають існування споріднених із тиреоїдним 

епітипом у вірусних та бактеріальних білків. Формування на них імунної 

відповіді призводить до перехресного реагування та виникнення аутоагресії 

[94].  

У нормі в кістковому мозку утворюється деяка кількість авто 

агресивних лімфоцитів. Проходячи через загруднинну залозу, вони 

інактивуються – реалізується центральний механізм імунологічної 

толерантності. У разі відсутності в загруднинній залозі певних антигенів 

лімфоцити залишають її і вступають у реакцію з власними антигенами на 

периферії, стаючи анрегічними – реалізуються периферичні механізми 

толерантності [104].   

Стан еутиреозу, тиреотоксикозу чи гіпотиреозу обумовлюється 

наявністю і титрами причетних до цього антитіл. Тиреотоксикоз виникає за 

наявності високих титрів тиреоїди-стимулюючих антитіл і низьких чи 

відсутніх взагалі антитіл до тиреотропіну [98].  

Отже, хронічний запальний процес у щитоподібній залозі, 

розгортання процесів руйнування тиреоцитів забезпечується антиген 

специфічними антитілами та підтримується антиген неспецифічними 

механізмами внаслідок вивільнення цитокінів зі зруйнованих тиреоцитів 

(див. рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Апоптоз при автоімунному тиреоїдиті та карциномі 

щитоподібної залози (модифіковано за Т.М. Мишуніною, 2009) [33] 

 

Пригнічення апоптозу сприяє утворенню зоба. При дифузному 

токсичному зобі у тканині щитоподібної залози переважає субпопуляція 

лімфоцитів Т-хелперів-2, що продукують переважно інтерлейкін-4 та 

інтерлейкін-10, які не справляють цитотоксичного впливу, а стимулюють 

вироблення антитіл В-лімфоцитами. 

За йодного дефіциту сповільнюються процеси апоптозу, а 

посилюється проліферація тиреоцитів, що сприяє формуванню зоба. Із 

порушеннями регуляторного впливу білка р53 пов’язують можливість 

розвитку тиреоїдного раку, особливо малодиференційованого. У 

дослідженнях на тканині папілярних карцином щитоподібної залози дітей та 

підлітків України, які постраждали від аварії на ЧАЕС, визначено, що у 56% 

випадків спостерігалось збільшення експресії та рівня мутантного білка р53. 

Крім індукції радіонуклідами, на експресію мутантного білка р53 впливає 

також стан йодного забезпечення. У регіонах із йодним дефіцитом мутації 

гена білка р53 зустрічається частіше. 

Класифікації АІТ, яка б була загально визнаною немає. А.П. Калінін 

та Т.П. Кисельова (1992) пропонують класифікацію автоімунного тиреоїдиту 

[155].   
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І. За нозоологічними ознаками: 

1. Самостійне захворювання. 

2. Поєднання з іншими ендокринними хворобами. 

3. Синдром іншого автоімунного захворювання. 

ІІ. За формою: 

1. Гіпертрофічний. 

2. Атрофічний. 

ІІІ. За  активністю щитоподібної залози: 

1. Еутиреоїдний. 

2. Гіпотиреоїдний. 

3. Тиреотоксичний. 

ІV. За клінічним перебігом: 

1. Явний. 

2. Латентний. 

V. За морфологічними ознаками (поширеність процесу в 

щитоподібній залозі): 

1. Дифузний. 

2. Локальний.       

В Україні за умови виконання довгострокового Україно-

американського проекту «Дослідження раку та інших захворювань 

щитоподібної залози в Україні в результаті аварії на Чорнобильській АЕС» 

використовуються узгоджені з Асоціацією тиреоїдологів США такі критерії 

діагностики автоімунного тиреоїдиту: 

Основні: 

• АТПО (антитіла до пероксидази щитоподібної залози) ≥250 ОД/мл 

або АТТГ (антитіла до тиреоглобуліну) ≥500 ОД/мл; 

• ТТГ ≥10,0 мОД/л; 

•  відхилення за наявності ультрасонографії (гіпоехогенність, 

гетерогенність). 
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Додаткові: 

• АТПО – 60-250 ОД/мл або АТТГ – 60-500 ОД/мл; 

• ТТГ – 4-10 мОД/л; 

• ущільнення щитоподібної залози при пальпації. 

Діагноз автоімунного тиреоїдиту можна поставити за наявності двох і 

більше основних критеріїв. Якщо встановлено один головний і один 

додатковий критерій або два і більше додаткових критерії – діагноз можна 

вважати вірогідним. 

Таким чином, за літературними джерелами при АІТ виявляються 

суттєві зміни фолікулярних клітин ЩЗ, які пов’язуються з порушеннями 

діяльності імунної системи. Суттю патогенетичного механізму АІТ є 

поступова активація власних гуморальної і клітинної ланок імунної системи. 

Даний процес реалізується шляхом активної проліферації антигенреактивних 

клітин і аутоантитіл спочатку в дренуючих лімфовузлах, а потім і в тканині 

ЩЗ.  

 

1.3 Зв’язок порушень слуху з перебігом АІТ 

В літературних джерелах є публікації, в яких автори описують 

наслідки впливу автоімунного процесу в щитоподібній залозі на функцію 

внутрішнього вуха і ретрокохлеарних структур, характеризуючи цей вплив 

тільки фактичними показниками рівнів антитіл до продуктів метаболізму в 

щитоподібній залозі і даними об’єктивної аудіометрії. Паралельно з цим 

висуваються теорії, що можуть дати розуміння патогенезу порушення слуху 

при АІТ. Жоден з науковців не поглиблювався у вивчення суті процесу, який 

разом з підвищенням рівня антитіл до тиреоглобуліну і тиреопероксидази 

призводить до погіршення функції ЗВК внутрішнього вуха людини.  

Досить часто зустрічаються публікації, в яких дослідники описують 

вже яскраві клінічні прояви порушення слуху у хворих з порушенням функції 

ЩЗ. Порушення гормональної функції описується як гіпертиреоз або навпаки 

– гіпотиреоз. Порушення слухової функції в таких випадках мають стійкий 
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не незворотній характер. Спроби консервативного лікування є невдалими і не 

приносять покращення слуху. В багатьох випадках покращення слуху 

досягається інвазивними методами лікування, такими як слухопротезування. 

[25,43,67,75-80,96,97,102]. Багато авторів зазначають, що в основі порушень 

функції ЩЗ та проявів СНП лежить АІТ. 

W. Gawron з колегами (2004), описує результати електрофізіологічних 

досліджень слухової функції у дітей хворих на АІТ без порушення функції 

ЩЗ. Дослідження проводилось за допомогою реєстрації отоакустичної еміссії 

на частоті продуктів спотворення (ПСОАЕ) і коротколатентних слухових 

викликаних потенціалів (КСВП). Автор дослідження знайшов статистично 

достовірний зв`язок між підвищенням автоімунної активності в ЩЗ і 

збільшенням латентності хвилі I і тривалості міжпікових інтервалів III-V. 

Пояснює він це тим, що у внутрішньому вусі присутні рецептори до альфа-

тироксину, який приймає активну участь в нормальному формуванні завитки. 

Ще одна теорія зв`язку АІТ і СНП цих авторів полягає у виникненні 

специфічного автоімунного васкуліту і як наслідок поступового погіршення 

метаболізму в клітинах внутрішнього вуха [42].  

Renda L. та співавтори (2016), при дослідженні слуху у осіб з АІТ і 

порівнюючи його з дослідженими контрольної групи, описують показники 

пороговою тональної аудіометрії та дані отоакустичної емісії. Аналізуючи 

результати дослідження автори підтверджують наявність порушень функції 

внутрішнього вуха у осіб з АІТ. Важливим є періодичний моніторинг функції 

ЗВК, використовуючи реєстрації ОАЕ [100].  

A. Arduc з колегами (2015), при проводенні порогової тональної 

аудіометрії у хворих на АІТ у фазі еутиреозу, знайшов достовірний прямий 

кореляційний зв`язок між підвищенням концентрації АТТГ и підвищенням 

порогів слухової чутливості [5]. Нейронна дегенерація, гіперпродукція 

ендолімфи, фіброзна проліферація тканин, стиснення перилімфатичного 

простору і атрофія органу Корті – це найбільше вірогідні фактори, що 

призводять до погіршення слуху при АІТ на їх думку.  
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На нашу думку, для розуміння процесів, які пояснюють взаємозв’язок 

між АІТ і СНП необхідно знати які електрофізіологічні процеси 

відбуваються у внутрішньому вусі і можуть пов’язувати патологічні процеси, 

які не мають спільних патогенетичних рис. 

Зміни довжини ЗВК до 5% від загальної визначаються безпосередньо 

величиною трансмембранної напруги, а не змінами іонної рівноваги, 

стверджує JoAnn McGee (2015). Крім того, співвідношення напруги та 

рухливості, що спостерігаються серед ЗВК, є дуже нелінійними. На відміну 

від внутрішніх волоскових клітин, бічна стінка ЗВК щільно насичена 

частинками, які є невід'ємними компонентами плазматичної мембрани і 

вважається, що ці частинки є олігомерами білка [81].  

Зміни в положенні і формі ЗВК супроводжується потоками струму, 

який відображає нелінійну ємність. Саме рух заряджених частинок в межах 

плазматичної мембрани і є рушійною силою скорочуваності. 

Електрично-чутливий руховий білок що лежить в основі цього 

процесу, був визначений у 2000 році і отримав назву престін (SLC26A5), 

модифікований білок аніонного транспорту, який належить до сімейства 

білків, що містять розчинний носій SLC, 26 родини, член 5. Антитіла до 

Престину, які були локалізовані в мембранах ЗВК, індукували розвиток 

імунореактивності, яка пригнічувала розвиток електромотильності. 

Результати останніх досліджень свідчать, що внутрішньоклітинні іони хлору 

діють як зовнішні датчики напруги заряду. У цій моделі іони хлору займають 

позицію в внутрішньоклітинній області мембранного білка престіну і 

рухаються уздовж електричного градієнта в сторону позаклітинної області 

під час деполяризації. Цей рух заряду створює відповідну зміну білка, що 

зменшує його площу поверхні та скорочує клітину [139].  

Томас Вебер з групою дослідників (2002), при вивченні впливу 

гормонів ЩЗ на функцію внутрішнього вуха в експерименті, встановив що 

тиреотропний гормон грає одну з найважливіших ролей в синаптогенезі 

структур завитки у щурів [128] (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Експресія і розподіл білка престіну в завитках щурів з 

використанням лазерної конфокальної мікроскопії (А) і імуногістохімії (В і 

С). У щурів з гіпотиреозом (Hypo) і тварин контрольної групи (Control) 

(Вебер, 2002) 

 

Отже, дослідники, при використанні імуногістохімічних методів, 

генетичних дослідженнь, припускають, що саме ТТГ приймає участь в 

кодуванні відповідного гену, транскрипція якого забезпечує нормальну 

конфігурацію і відповідно функцію білка престіну. 

Ідея використання даного специфічного біохімічного показника в 

якості біомаркера для ранньої діагностики сенсоневральних проявів у 

досліджених є дуже актуальним напрямом [93]. Визначення показників рівня 

престіну у здорових осіб у великій вибірці дозволить мати уявлення про 

нормальні його рівні. Про особливості впливу будь-якого патологічного 

процесу в організмі людини на стан зовнішніх волоскових клітин можна буде 

дізнатися при аналізі саме цього показника у пацієнтів.  

Будь-який фізіологічний процес в організмі людини має відбуватися в 

межах певної системи, що відповідно регулює цей процес. Різноманітні 

регуляторні системи організму мають в свою чергу невід’ємні складові, 

завдяки яким система функціонує в нормальному режимі. Не винятком є 

кальцій-кальмодулінова система. Кальцій це мікроелемент, який приймає 
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участь в багатьох процесах метаболізму клітини. Інформація, яка кодується 

при трансформації кальцію, розшифровується завдяки різним кальцієво-

зв'язуючими білками, що знаходяться у внутрішньоклітинному середовищі. 

Ці білки характеризуються афінністю кальцію і мають кінетику зв'язування, 

сумісну з молекулою кальцію, який представлений в еукаріотичних клітинах. 

Ці комплекси перетворюють відповідні сигнали в широкий спектр 

біохімічних та клітинних відповідей. Серед всієї сукупності, в рамках нашого 

дослідження треба виділити  кальмодулін (СаМ) [9,10,21]. 

CaM є багатофункціональним кальцієвим перетворювачем. Основна 

його роль – центральна  регуляція клітинного метаболізму у відповідь на 

зміну вмісту клітинного кальцію. Численні дослідження були присвячені 

розумінню механізму дії CaM [54]. 

На початку вивчення процесу взаємодії кальцію та СаМ вважалося, що 

це своєрідний «перемикач», в процесі накопичення клітини кальцієм він 

активувався і забезпечував взаємодію та активацію різних специфічних 

ферментів. Поступово вивчаючи і відкриваючи нові біофізичні явища стало 

зрозумілим, що СаМ не має таку просту прямолінійну функцію. Зв’язок між 

CaM з Ca2+ не можливо охарактеризувати як еквівалентний та незалежний, 

окрім того постійно зростаюче число цільових білків та ферментів, 

регульованих CaM, призвели до нових тверджень, в яких активність CaM 

пояснювалась не тільки регуляцією кількістю іонів Са2+, з якими вона 

пов'язана. На сучасному етапі вивчення визнано, що CaM є дуже гнучким, це 

і підтримує багатофункціональність білка. Проте розуміння чіткого 

механізму, який лежить в основі перетворення кальцієвого сигналу CaM в 

кількісний біохімічний процес і специфічну клітинну реакцію, досі 

залишається неясним [11,30,44,47]. 

Келер і співавтори, при дослідженні впливу кальмодуліну (СаМ) на 

функцію транспортного білку Престину, виявили, що білок має внутрішньо 

невпорядковані ділянки (IDR), на які може впливати СаМ та зв`язаний з ним 
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кальцій. При безпосередньому зв’язуванні СаМ з IDR ділянкою відбувається 

процес її гіперполяризації і як наслідок функція Престину змінюється [56].   

Томохіро Кога та співавтори досліджували роль кальцій-кальмодулін 

залежної протеїнкінази IV (СаМК4) в регуляції роботи антигенпрезентуючих 

і Т-клітин імунної системи людини. Проводячи огляд літературних джерел 

дослідники виявили, що саме СаМК4 є одним з ключових чинників у 

розвитку аутоагресії та зміні функції Т-клітин [60,61].  

Важливим є вплив кальцій/кальмодулінової системи на розвиток 

автоімунного процесу, за рахунок регуляції Т-клітин. Рівень Т-клітин 

змінюється під впливом АТПО та АТТГ, модулюється експресія кіназних 

білків цієї системи, а саме CaMK4 [62].  

Саме зв’язування СaМK з кальцієм змінює конфігурацію Престіну 

збільшуючи потенціали гіперполяризації. Одержані і описані вище 

літературні дані про взаємозв’язок між АІТ та розвитком сенсоневральної 

приглухуватості можна подати у вигляді схеми, що пояснює яким чином 

CaMK4 впливає на білок Престін (Рис. 1.3).  

 

Рис. 1.3.  Взаємозв’язок між АІТ та розвитком СНП 
 

Таким чином, літературні джерела свідчать про наявність зв’язку між 

порушеннями слуху і перебігом АІТ. Він виявляється у пригніченні функції 



41 

ЗВК внутрішнього вуха досліджуваних осіб з АІТ у стані еутиреозу, що було 

підтверджено завдяки використанню електрофізіологічних методів 

дослідження при проведенні об’єктивної аудіометрії. Також паралельно 

описаний вплив кальцій-кальмодулін залежної протеїнкінази 4 на білок 

престін, що розглядається авторами в межах функціонування кальцій-

кальмодулінової системи організму.  

 

Узагальнення результатів досліджень, представлених в розділі 

За літературним оглядом встановлено, що захворювання щитовидної 

залози впливають на слух хворих. Це стосується і АІТ, наслідком якого є 

порушення гормональної функції ЩЗ, що в свою чергу впливає на функцію і 

морфогенез внутрішнього вуха.   

При АІТ описані суттєві зміни фолікулярних клітин ЩЗ, які 

пов’язуються з порушеннями діяльності імунної системи. Суттю 

патогенетичного механізму АІТ є послідовність активації гуморальної і 

клітинної ланок імунної системи організму. Даний процес реалізується 

шляхом активної проліферації антигензалежних клітин в дренуючих 

лімфовузлах і в послідуючому переді даного процесу в тканини ЩЗ. 

Встановлена наявність зв’язку між порушеннями слуху і перебігом 

АІТ, який виявляється у пригніченні функції ЗВК внутрішнього вуха, що 

підтверджено використанням електрофізіологічних методів дослідження при 

проведенні об’єктивної аудіометрії. Більшість авторів описує саме 

порушення функції ЗВК внутрішнього вуха, не вдаючись до пояснення 

механізмів впливу автоімунного процесу у ЩЗ на функцію слуху.   

Оскільки білок престін приймає безпосередню участь в процесі 

електромотильності ЗВК, то є важливим описання впливу кальцій-

кальмодулін залежної протеїнкінази 4 на білок престін. В літературі є дані 

про кальцій-кальмодулінову систему, в межах якої відбуваються взаємодії 

між CaMK4 та білком престіном. В цих роботах експериментально 
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підтверджено  вплив САМК4 на специфічний білок, що розміщений в 

мембрані ЗВК. 

Проте серед літературних джерел не знайдено робіт, в яких були б 

надані прямі докази впливу порушень кальцій-кальмодулін системи, змін 

білку престіну на функцію ЗВК при АІТ. На нашу думку суттєвим є 

одночасний розгляд цих процесів, як складових одного патогенетичного 

механізму. Це зможе пояснити вплив активації  органоспецифічного 

автоімунного процесу в ЩЗ на стан слухової функції при АІТ. 

Таким чином, при АІТ встановлено вплив автоімунного процесу, що 

розгортається у ЩЗ, на стан слухової системи у хворих. Проте зв’язок між 

порушеннями слуху і перебігом АІТ описано опосередковано. На цей час 

відсутні експериментальні моделі, в яких були б показані механізми впливу 

АІТ на слух тварин, відсутності дані про залежність між показниками рівнів 

автоімунної активності в ЩЗ, станом імунної системи, рівнем білка престіну 

з ураженням слухової системи у хворих на АІТ.  

На нашу думку, зміни імунної системи, порушення роботи кальцій-

кальмодулін системи повинні впливати на стан білку престіну, який 

безпосередньо відповідає за повноцінність процесу електромотильності ЗВК, 

що, в свою чергу, може призводити до порушень слуху при АІТ.  В науковій 

літературі, зазвичай, порушення слуху описані при вже значних змінах 

функцій ЩЗ при АІТ. Проте принципове значення має визначення 

початкових проявів порушень слуху при АІТ, встановлення особливостей 

порушень слуху при еутиреозі. Це потребує експериментальних та клінічних 

доказів як одного із патогенетичних механізмів порушення слуху при АІТ. 

На цей час подібних досліджень не проведено.  

На нашу думку, саме розуміння механізму взаємозв’язку між 

активацією автоімунного процесу у ЩЗ та розвитком порушення функції 

ЗВК внутрішнього вуха, наддасть можливість покращити точність 

діагностики ранніх проявів сенсоневральної приглухуватості при АІТ та 

проводити вчасне лікування таких порушень. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Загальна методологія дослідження 

З метою вивчення механізму виникнення порушень слуху у осіб з 

автоімунним тиреоїдитом та особливостей ураження слухової системи у 

пацієнтів з підвищеними показниками антитіл до продуктів метаболізму 

щитовидної залози і нормальній гормональній функції було проведено 

експеримент на тваринах. Експеримент проводився за допомогою 

застосування біохімічних, електрофізіологічних та патогістологічних методів 

дослідження. 

В клінічній частині дослідження описані особливості функціональних 

порушень слуху при автоімунному тиреоїдиті в стані еутиреозу. Дана 

патологія і її взаємозв’язок з порушенням слуху розглядається у комплексі з 

впливом багатьох ендогенних факторів, таких як підвищення антитіл до 

продуктів метаболізму щитовидної залози, рівнів основних показників 

роботи імунної системи, рівня білка престіну. При дослідженні 

застосовувались біохімічні, імунологічні, електрофізіологічні та 

статистичний методи  

 

2.2 Експериментальна модель автоімунного тиреоїдиту на щурах 

В огляді літературних джерел наведено відомості про те, що автоімунні 

захворювання щитовидної залози в результаті процесу аутоімунізації 

впливають на орган слуху. Нами не знайдено робіт, присвячених вивченню 

впливу автоімунних захворювань ЩЗ на слух на експериментальних моделях 

з тваринами.  

Відомі експериментальні моделі самого АІТ та його впливу на інші 

органи та системи організму [119,120].  

Нами поставлено завдання вивчити вплив автоімунного процесу у 

щитоподібній залозі на рівень і характер ураження слухової системи у щурів 
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в експерименті. Для цього АIТ моделювався за схемою, яку запропонувала 

група китайських науковців [Teng X, Shan Z, Teng W, Fan C, Wang H, Guo R., 

2007]. Щури були поділені на дві групи, перша – контрольна, налічувала 10 

тварин та друга – основна, налічувала 15 щурів, у яких експериментально був 

викликаний АIТ. В ході експерименту вміст йоду в нормальному раціоні 

тварин складав 460 мг/кг. АIТ ми моделювали у щурів віком 8 тижнів. 

Протягом 112 діб щури основної групи отримували йодид натрію з питною 

водою в концентрації 0,005% (50 мг/л), що у 100 разів перевищує нормальну 

концентрацію йоду у питній воді. Щури контрольної групи протягом цього ж 

терміну отримували звичайну питну воду. 

Як підтвердження розвитку АІТ у експериментальних щурів 

проводилось дослідження рівня АТТГ в сироватці крові. Кров для 

дослідження забирали при кімнатній температурі на 56 день експерименту у 

тварин основної і контрольної груп. За допомогою центрифугування, при 

3000 обертах за хвилину протягом 20 хвилин відокремлювали сироватку. 

Рівні АТТГ оцінювалися в двох пробах за допомогою непрямого 

імуноферментного аналізу з використанням сироватки щурів. Сироватку 

розводили в 100 разів і інкубували. Мічені пероксидазою антитіла до 

імуноглобуліну щурів G (1:250 розведення, Sigma, США) використовували як 

вторинні антитіла. Зміну кольору тетраметілбензідіна вимірювали за 

допомогою мікротитрування (Bio-Rad 680, США). Рівні АТТГ були виражені 

в одиницях оптичної щільності (ОЩ).  

Для визначення особливостей функціональних порушень слуху у щурів 

була застосована реєстрація ПСОАЕ і КСВП. Показники ПСОАЕ і КСВП 

оцінювалися 2 рази, до початку експерименту і на 113 добу від початку 

експерименту. Після відповідної реєстрації ПСОАЕ оцінювались наявність 

позитивного співвідношення показників сигнал/шум в частотному діапазоні 

1000-8000 Гц. При реєстрації КСВП в обох групах брали до уваги латентність 

і амплітуду піків І, III і V, а також тривалість міжпікових інтервалів І-III,  

III-V, І-V.  
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Піддослідних тварин контрольної та експериментальної груп на 113 

добу від початку експерименту виводили з експерименту шляхом декапітації 

в стані ефірного наркозу. Проводилось взяття щитовидної залози для 

вивчення патоморфологічних змін з подальшою стандартною гістологічною 

обробкою та забарвленням гематоксиліном-еозином. 

Для вивчення структури завитки, за допомогою світлової мікроскопії, 

тимпанальні були, після попередньої фіксації в 10% розчині нейтрального 

формаліну, декальцинували в насиченому розчині ЕДТА на протязі 5 днів, за 

стандартизованою методикою зневоднювали в етанолі зростаючої 

концентрації й заливали в парафінові блоки. Гістологічні зрізи органів 

товщиною 3-5 мкм фарбували гематоксиліном і еозином; сполучну тканину 

та судини вивчали при забарвленні за методом Ван-Гізона, нервову тканину 

забарвлювали толуїдиновим синім. Застосовані патоморфологічні методики 

виконані за Багрієм М.М., Дібровою В.А. та співавт. [146]. Препарати 

вивчали та фотографували за допомогою фотоапарату Canon PowerShot A510 

та мікроскопу Leica DM LS2. Дослідження проводилося на базі відділу 

патоморфолігї Олександрівської клінічної лікарні міста Києва. 

 

2.3. Загальна характеристика досліджених 

 

Дослідження проведене на базі кафедри оториноларингології 

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, яка 

розміщена в Олександрівській клінічній лікарні міста Києва. Відбір пацієнтів 

проводився на базі Київського міського клінічного ендокринологічного 

центру. 

 

Критерії включення в дослідження здорових осіб 

 

Вік до 50 років, відсутність на даний час та в анамнезі хронічних 

захворювань вуха, захворювань серцево-судинної та нервової систем.  

 



46 

Критерії включення в дослідження хворих  

 

Вік до 50 років, відсутність на даний час та в анамнезі хронічних 

захворювань вуха, захворювань серцево-судинної та нервової систем. 

Проведено низку діагностичних досліджень, які підтверджують діагноз – 

автоімунний тиреоїдит. Відсутність супутньої ендокринологічної патології на 

даний час і в анамнезі. 

 

Критерії виключення із дослідження здорових осіб 

 

Вік особи старше 50 років. Наявність в анамнезі або на теперішній час 

хронічних захворювань вуха. Наявність патології з боку серцево-судинної і 

нервової систем в анамнезі або на теперішній час. 

 

Критерії виключення із дослідження хворих  

 

Вік старше 50 років, наявність на даний час та в анамнезі хронічних 

захворювань вуха, захворювань серцево-судинної та нервової систем. 

Проведено низку діагностичних досліджень, які підтверджують діагноз – 

автоімунний тиреоїдит. Відсутність супутньої ендокринологічної патології на 

даний час і в анамнезі. 

 

Кількість і загальна характеристика досліджених 

 

Обстежено 88 осіб, серед яких чоловіків було 37 осіб, жінок – 51 особа. 

Вік осіб коливався від 22 до 48 років та в середньому (М±S) становив 

33,25±6,32 роки.   

Всі пацієнти були розподілені на наступні групи: 

1-га група (основна) – 59 осіб, хворих на АІТ 

2-га група (контрольна) – 29 умовно здорових осіб   

В основній групі 33 жінки і 26 чоловіків. Контрольна група налічувала 

18 осіб жіночої статі і 11 чоловічої (табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1  

Розподіл досліджуваних за статтю 

 

Вікові 

категорії 

Контрольна група Основна група 

Абс. % Абс. % 

жінки 18 35,3 33 64,7 

чоловіки 11 29,7 26 70,3 

 

При розподілі досліджуваних за віковими категоріями (табл. 2.2) ми 

отримали наступні результати. Жінок у віці від 20 до 30 років – 23 особи 

(45,1%), чоловіків такого ж віку – 13 осіб (35,1%). Чоловіків у віці від 30 до 

40 років – 13 осіб (35,1%), жінок – 18 осіб (35,3%). Віковий діапазон від 40 

до 50 років був представлений 10 (19,6%) жінками і 11 чоловіками (29,8%). 

 

Таблиця 2.2 

Розподіл досліджуваних за віком 

 

Вікові 

категорії 

Жінки Чоловіки 

Абс.  % Абс. % 

20-30 років 23 45,1 13 35,1 

30-40 років 18 35,3 13 35,1 

40-50 років 10 19,6 11 29,8 

Всього 51 100 37 100 

 

Перед дослідженням хворі були обстежені лікарем-ендокринологом. 

Для уточнення діагнозу АІТ кожному хворому основної групи було 

проведено визначення рівнів тиреотропного гормону (ТТГ), вільного 

тироксину (Т4), вільного трийодтироніну (Т3), АТПО, АТТГ. Одержані дані 

використовували для встановлення діагнозу.  
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2.4 Дослідження стану слуху у хворих на автоімунний тиреоїдит 

2.4.1 Суб’єктивні методи дослідження слуху 

Всім дослідженим на початку була проведена порогова тональна 

аудіометрія, яка є найрозповсюдженішим методом діагностики порушень 

слуху та надає уявлення про стан звукопровідної і звукосприймаючої систем 

слухового аналізатора.  

Обстеження проводили на аудіометрі Maico виробництва Німеччини. 

Апарат був заздалегідь відкалібрований і дослідження проводилось в 

спеціальній звукоізоляційній камері. Частотні значення, на яких визначалися 

пороги сприйняття були наступні: 250 Гц, 500 Гц, 1000 Гц, 2000 Гц, 4000 Гц, 

6000 Гц, 8000 Гц. Пороги сприйняття по повітрю та по кістці не відрізнялися, 

кістково-повітряний інтервал був відсутній. У таблиці 2.3 наведені дані про 

пороги сприйняття звуків за обома типами провідності. З наведених даних 

видно, що статистично достовірних відмінностей не було виявлено. 

Таблиця 2.3 

 Пороги сприйняття за повітряною кістковою провідністю  

у хворих на АІТ та осіб контрольної групи (M±m) 

 

Часто- 

та, Гц 

Пороги сприйняття  

на ліве вухо, дБ 

р 

Пороги сприйняття  

на праве вухо, дБ 

р 
Контрольна 

група (n=29) 

Основна 

група 

(хворі на 

АІТ)  

(n=59) 

Контрольна 

група 

(n=29) 

Основна 

група 

(хворі на 

АІТ)  

(n=59) 

250 5,37±0,54 6,71±0,60 0,164 5,68±0,40 6,28±0,42 0,375 

500 5,51±0,37 6,28±0,45 0,278 6,20±0,59 6,52±0,50 0,701 

1000 6,72±0,78 6,18±0,51 0,613 6,55±0,56 7,37±0,81 0,533 

2000 5,68±0,40 6,52±0,54 0,316 6,20±0,73 6,61±0,45 0,629 

4000 5,17±0,17 6,18±0,40 0,092 5,34±0,23 6,61±0,51 0,100 

6000 6,37±0,95 8,22±0,99 0,245 6,37±0,92 8,98±1,07 0,071 

8000 8,27±0,85 13,30±1,22 0,052 7,58±0.53 13,35±1,39 0,066 
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2.4.2 Об’єктивні методи дослідження слуху 

З метою виключення патології з боку структур середнього вуха і тим 

самим виключення кондуктивного компоненту порушення слуху, було 

проведено акустичну імпедансометрію. Дослідження включало в себе 

проведення тимпанометрії та реєстрацію акустичного рефлексу. За 

результатами дослідження виявилось, що особи в основній та контрольній 

групах мають тимпанограми типу А на обох вухах, акустичний рефлекс 

реєструвався на обох вухах та мав позитивне значення. 

Об’єктивне дослідження, що ґрунтувалося на вивченні функції ЗВК.  

Для дослідження функції ЗВК внутрішнього вуха ми використали 

такий метод об’єктивної аудіометрії як реєстрація отоакустичної емісії 

(OAЕ). В основі цього методу лежить утворення акустичних сигналів, які 

генеруються ЗВК в завитці та реєструються у зовнішньому слуховому ході. 

Реєстрація ОАЕ є ефективним, об'єктивним і неінвазивним методом оцінки 

кохлеарної функції. ПСОАЕ викликається двома одночасно представленими 

чистими тонами F1 і F2. Реєстрація ПСОАЕ дозволяє визначити 

функціональний стан ЗВК на різних частотах, від 1000 Гц до 8000 Гц 

[120,151,153,154,156,158-165,192,242-246]. 

 Саме реєстрація ПСОАЕ (2F1-F2) має найбільше значення для отримання 

інформації про слухову чутливість. Чітко продемонстровано, що ПСОАЕ є 

результатом процесів в завитці, перш за все, пов’язаних з нелінійністю в 

рухах ЗВК (Lonsbury-Martin, Martin, Whitehead, 1997) (див. рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. ПСОАЕ зареєстрована у вигляді частотного спектра в 

обтурованому слуховому проході у відповідь на стимуляцію двома тонами. 

 

При реєстрації даного класу ОАЕ на графік (DP-Gram) наноситься 

залежність інтенсивності ОАЕ від частоти стимуляції (Р2). Одночасно на 

графік наносяться значення шуму на кожній частоті. Отримана інформація 

реально відображає функціональний стан ЗВК від основи до верхівки 

завитки, однак не є аудіограмою в звичному сенсі цього слова. 

 

Об’єктивне дослідження, що ґрунтувалося на вивченні функції 

ретрокохлеарних структур.  

Електрична активність мозку, що лежить в основі генерації викликаних 

потенціалів, дуже мала по амплітуді і вимірюється в мікровольтах. Виходячи 

з цього, для виділення потенціалів необхідні дві наступні операції:  

1) посилення сигналу, в результаті якого амплітуда останнього зазвичай 

збільшується в 100000 разів; 2) усереднення сигналу, завданням якого є 

виділення електричної активності, викликаної акустичної стимуляцією, з 

шуму, обумовленого фоновою енцефалографічною активністю, м’язовою 

активністю, електричними наводками. 

Слід зазначити, що на результати реєстрації СВП впливає багато 

факторів. До них відносяться фізіологічні, технічні і патологічні фактори. 

Існують різні класифікації слухових викликаних потенціалів, в основі яких 
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покладене їх фізіологічне або анатомічне походження, а також час 

виникнення (рис. 2.2). 

 

Відповідно до часу виникнення потенціали поділяються на: 

Коротколатентні (КСВП) – 0-10 мс. 

Середньолатентні (ССВП) – 10-50 мс. 

Довголатентні (ДСВП) – 50-350 мс. 

 

КСВП складається з комплексу позитивних піків, які позначаються в 

порядку їх виникнення римськими цифрами (хвилі I-VII). Джерелом першої 

хвилі є дистальна частина слухового нерву, другої – кохлеарне ядро, третьої 

– верхньооливарний комплекс, четвертої та п`ятої – латеральна петля та 

нижні пагорби ділянки чотирьох пагорбів, шостої та сьомої – внутрішнє 

колінчасте тіло.  

 

 

Рис. 2.2. Види СВП (Picton, 1978) 

 

Основними показниками КСВП є: міжпікові інтервали (I-III, III-V, I-V), 

латентності та амплітуди I, III та V піків. 
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Міжпікові інтервали вимірюються в мілісекундах та показуються час 

проведення імпульсу від піку до піку і характеризують швидкість 

проведення. 

Латентність вимірюється в мілісекундах та показує час проведення 

імпульсу від стимулу до піку і також характеризує швидкість проведення. 

 Амплітуда піку вимірюється в мікровольтах і характеризує кількість 

аксонів, які приймають участь у відповіді. 

 

ПСОАЕ та КСВП ми реєстрували на приладі «Нейро-Аудіо». Прилад 

має відповідні документи, які свідчать про якість та точність результатів, що 

надає апарат. Обстеження проводилось в спеціальній шумоізоляційній 

кімнаті, з виключенням емоційного та фізичного впливів на результати 

дослідження.  

Оцінка функції ЗВК внутрішнього вуха проводилась за числовим 

показником співвідношення сигнал/шум який виражається в децибелах (дБ) 

та був отриманий на наступних частотах правого та лівого вух: 1000 Гц, 

1429 Гц, 2000 Гц, 2657 Гц, 4000 Гц, 5714 Гц та 8000 Гц.  

Під час оцінки результатів КСВП ми брали до уваги латентності та 

амплітуди I, III та V піків і міжпікові інтервали (I-III, III-V, I-V), всі дані 

вимірювались в мілісекундах. Стимулювання проводилося короткими 

звуками (клацання) з кожної сторони, в кількості 2000 раз, з силою звуку 

80 дБ. 

 

2.5 Біохімічні та імунологічні методи дослідження 

Гормональний стан оцінювали шляхом визначення наступних 

показників: тиреотропного гормону (ТТГ), вільного тироксину (Т4), вільного 

трийодтироніну (Т3). 

Дані про гормональний стан та рівні антитіл до тиреоглобіліну та 

тиреопероксидази ми отримували завдяки проведенню хемілюмінісцентного 

імуноаналізу.   
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Дослідження проводили на аналізаторі Cobas 6000 (е 601 модуль) з 

використанням тест-системи Roche Diagnostics (Швейцарія). Референтними 

значеннями були наступні показники: ТТГ – 0,27-4,20 мкМО/мл, Т4 вільний 

– 0,93-1,70 нг/дл, Т3 вільний – 2,5-4,3 пг/мл, антитіла до тиреоглобуліну – до 

115 мкМО/мл, антитіла до тиреопероксидази – до 34 МО/мл. 

Престін 

Рівень білка престіну в сироватці периферичної крові обстежених 

пацієнтів та здорових осіб визначався методом імуноферментного аналізу 

(ІФА) за допомогою набору реагентів Human Prestin (SLC26A5) ELISA Kit 

(MyBioSource, California, San Diego, USA, Cat No: MBS282125). Оптична 

щільність у лунках мікропланшету вимірювалась при довжині хвилі  

=450 нм на імуноферментному аналізаторі SUNRISE RC, Tecan Trading AG, 

Switzerland. Мануфактурний діапазон чутливості набору складав 15,6-

1000 пг/мл.  

Імунологічний статус обстежених пацієнтів оцінювався за відносним 

та абсолютним рівнем лімфоїдних клітин, гейтування яких проводилось по  

інтенсивності флюоресценції СD45birght проти SSC. Диференціація 

субпопуляцій лімфоцитів в периферичній крові проводилась з використанням 

комбінацій моноклональних антитіл до CD4/8/45/3; CD3/DR/19; CD3/16/56; 

CD38/45/18 поверхневих антигенів (фірми Beckman Coulter, U.S.A.), мічених 

Fluorescein isothiocyanate (FITC) та Phycoerythrin (PE), Phycoerythrin Texas 

Red-X (ECD), (Phycoerythrin Cyanin 5.1 (PC5) флюорохромами   чотирьох 

кольоровим Flow Cytometry методом), на аналізаторі Cytomics FC-500, 

Beckman Coulter, U.S.A. Розраховувався імнорегуляторний індекс (Іreg.) за 

співвідношенням відносних CD4+/CD8+ клітин.  Для збудження 

використовували аргоновий лазер потужністю 25мВт (довжина хвилі 488 

нм).  Вміст Ig класів G, M, A у ПК визначали методом турбідіметрії за 

допомогою наборів реагентів (Cormay, Польща) біохімічному аналізаторі 

ABX Pentra 400 . 
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2.6. Методи математичного аналізу 

Статистичний опис вибірок здійснювали методами оцінки варіаційних 

рядів за Мінцером (2003) та Трухачевою (2012) [264,265]. Визначали середнє 

арифметичне (М) і його стандартне відхилення (SD), медіану (Ме) та її 

інтерквартільний розмах – значення 25-го (Lower Quartile – LQ) і 75-го 

процентелів  (Upper Quartile - UQ), що включає 50% значень ознаки у вибірці. 

Тип розподілу параметрів у варіаційному ряду встановлювали за критерієм 

Шапіро-Уілкі. 

Значимість відмінностей між вибірками (групами обстежених) 

оцінювали за допомогою параметричних (t-критерій Стьюдента) і 

непараметричних (W-критерій Вілкоксона, U-критерій Манна-Уїтні) методів 

для залежних і незалежних вибірок.  

Значимість відмінностей між вибірками оцінювали за допомогою 

параметричних (t-критерій Стьюдента) і непараметричних методів для 

залежних (Т-критерій Вілкоксона) і незалежних (U-критерій Манна-Уїтні) 

вибірок. Відмінності між відносними частотами для двох вибірок 

встановлювали по t-критерію Стьюдента. Критерієм достовірності оцінок 

служив рівень значущості з вказівкою вірогідності помилкової оцінки (р). 

Оцінка різниці середніх вважалася значущою при р<0.05.  

Взаємозв'язок між кількісними ознаками вивчався шляхом визначення 

коефіцієнта Спірмена (r), а між якісними ознаками, які були формалізовані 

балами, – обчисленням критерію відповідності хі-квадрат (2) Пірсона з їх 

рівнями значущості (ймовірність помилкової оцінки). 

Обробка даних дослідження виконувалася за допомогою програмного 

продукту Statistical Package for the Social Sciences 17 та STATISTICA v 13.3. 

 

ICC коефіцієнт 

У статистиці внутрішньокласова кореляція або коефіцієнт 

внутрішньокласового кореляції (ICC) [59] є видом описової статистики, який 

використовується для кількісного вимірювання одиниць, що організовані у 
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групи. Він описує, наскільки сильно одиниці в одній групі подібні. Це 

розглядається як тип кореляції, але на відміну від більшості інших кореляцій, 

метод діє на дані, структуровані як групи, а не дані, структуровані як парні 

спостереження. 

Внутрішньокласова кореляція зазвичай використовується для 

кількісної оцінки ступеня, за яким особи нагадують один одного за 

кількісною ознакою. Іншим важливим застосуванням є оцінка узгодженості 

або відтворюваності кількісних вимірів, зроблених різними спостерігачами, 

що вимірюють однакову кількість. 

Цикчетті (1994) [28] дає наступні часто цитовані керівні принципи для 

інтерпретації ICC: 

Менше 0,40 – слабкий. 

Між 0,40 і 0,59 – ймовірний. 

Між 0,60 і 0,74 – добрий. 

Між 0,75 і 1,00 – відмінний 

В нашому досліджені ІСС використовується з метою характеристики 

симетричності такої ознаки, як частотність порушення слуху. На нашу думку 

порушення слуху при АІТ повинні носити симетричний характер ураження. 

Про це як раз може свідчити числове вираження ІСС. 
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РОЗДІЛ 3 

ВПЛИВ АВТОІМУННОГО ПРОЦЕСУ У ЩИТОПОДІБНІЙ ЗАЛОЗІ НА 

РІВЕНЬ І ХАРАКТЕР УРАЖЕННЯ СЛУХОВОЇ СИСТЕМИ У ЩУРІВ В 

ЕКСПЕРИМЕНТІ 

 

Моделювання АІТ проводили на самцях білих щурів віком 8 тижнів. 

Щури були поділені на дві групи: контрольну, яка налічувала 10 тварин та 

основну – 15 щурів, у яких експериментально був викликаний АIТ. Медіана 

ваги щурів складала 173,00 (148,00; 202,00) г. Протягом 112 діб щури 

основної групи отримували йодид натрію з питною водою в концентрації, що 

у 100 разів перевищує нормальну концентрацію йоду у питній воді. Щури 

контрольної групи протягом цього ж терміну отримували звичайну питну 

воду.  

Для підтвердження розвитку автоімунного процесу в щитовидній залозі 

щурів основної групи на 110 добу експерименту, за допомогою ферментного 

імуносорбційного аналізу, визначили рівні АТТГ. Показник був виражений в 

одиницях оптичної щільності (ОЩ) в сироватці крові тварин (рис 3.1). 

Значення медіан рівнів гормонів щитовидної залози у щурів основної 

групи майже не відрізнялися від відповідних показників в контрольній групі 

(табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Рівні гормонів щитовидної залози щурів основної та 

контрольної груп (Ме (ВК;НК)) 

 

Показник 
Контрольна група 

(n=10) 

Основна група 

(n=15) 
р 

ТТГ (мкМО/мл) 0,162 (0,056; 0,201) 0,168 (0,041; 0,197) 0,2453 

Т3 (пг/мл) 1,097 (0,883; 1,771) 1,089 (0,983; 1,811) 0,3285 

Т4(нг/дл) 2,206 (1,091; 2,356) 2,196 (2,021; 2,294) 0,1359 
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Для підтвердження розвитку автоімунного процесу в щитовидній залозі 

щурів основної групи на 110 добу експерименту,за допомогою ферментного 

імуносорбційного аналізу, визначили рівні АТТГ. Показник був виражений в 

одиницях оптичної щільності (ОЩ) в сироватці крові тварин (рис. 3.1). 

 

Медіана рівня АТТГ у експериментальних тварин на початку 

моделювання АІТ в основній групі склала 0,46 (0,27;0,58), а у щурів 

контрольної групи – 0,45 (0,33;0,59) одиниць ОЩ (р=0,7811). На 110 добу 

експерименту показники АТТГ становили: основна група – 0,68 (0,58;0,77), 

контрольна група – 0,45 (0,33;0,54) одиниць ОЩ. Вказані значення рівнів 

АТТГ на 110 добу статистично значимо (p=0,0002) відрізнялись. 
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Рис.  3.1. Показники рівнів АТТГ в сироватці крові щурів основної 

групи зі змодельованим АIТ і контрольної групи, виражені в одиницях 

оптичної щільності оптичної денситометрії (112 доба експерименту). 

 

Далі був визначений стан функції внутрішнього вуха та 

ретрокохлеарних структур шляхом проведення на 113 добу експерименту 

щурам обох груп реєстрації ПСОАЕ та КСВП в стані медикаментозного сну. 

Для цього всім тваринам внутрішньо м’язово вводили розчин каліпсолу 

(75 мг/кг) та ксилазину (2 мг/кг). Доза препаратів розраховувалася згідно до 

ваги піддослідної тварини.  

p<0,0002 



58 

Щурів контрольної та експериментальної груп на 113 добу від початку 

експерименту виводили з експерименту шляхом декапітації в стані ефірного 

наркозу. Проводилось взяття щитовидної залози для вивчення 

патоморфологічних змін. Для вивчення структури завитки на 

світлооптичному рівні з організму щурів вилучалися тимпанальні були. 

 

3.1 Характеристика функціональних показників об`єктивної 

аудіометрії у щурів при експериментальному автоімунному тиреоїдиті 

 

Функція внутрішнього вуха у щурів визначалася шляхом реєстрації 

ПСОАЕ, на рис. 3.2 представлено типовий запис результату реєстрації 

функції зовнішніх волоскових клітин внутрішнього вуха. 

При першій реєстрації ПСОАЕ, яку проводили перед початком 

моделювання АІТ, була отримана відповідь у вигляді продукту спотворення 

ПСОАЕ у 100% щурів обох груп. Частотний діапазон відповідей продукту 

спотворення у щурів складав  від 2000 Гц до 8000 Гц, що співпадає з 

літературними даними [166,167,172,191,234,247].  

 

 

Рис. 3.2. Результати ПСОАЕ у щура №5 перед проведенням 

моделювання АІТ. 
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На 113 день експерименту була проведена повторна реєстрація ПСОАЕ 

у щурів обох груп. Отримані результати свідчили про відсутність змін і 

наявність відповідей ПСОАЕ у 100% щурів контрольної групи. При 

проведенні даного дослідження в основній групі виявлено відсутність 

ПСОАЕ у 73,3% щурів. На рис. 3.3 представлено приклад такого запису. 

 

 

 

Рис.  3.3. Результати ПСОАЕ у щура №5, який ввійшов у основну 

групу, на 113 день проведення експерименту з моделювання АІТ. 

 

 В табл. 3.2 наведені дані, що характеризують різницю сигнал/шум (С/Ш) 

і більш поглиблено і детально описують функціональний стан ЗВК на 

відповідних частотних відрізках при реєстрації ПСОАЕ у щурів основної та 

контрольної груп. 

 Результати, які ми отримали на DP-грамах при реєстрації на  обох 

сторонах дослідження  на частотах 1000 Гц, 1429 Гц, 2000 Гц, 2857 Гц, 4000 

Гц, 5714 Гц та 8000 Гц в основній групі, вказували на наявність пригнічення 

функції ЗВК внутрішнього вуха тварин в порівнянні з щурами контрольної 

групи, всі дані, що порівнювалися мали статистично значиму відмінність. 
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Таблиця 3.2    

Показник С/Ш при проведенні реєстрації ПСОАЕ на різних частотних 

відрізках у щурів основної та контрольної груп (Ме (ВК;НК)) 

 

Частотні відрізки та 

сторона дослідження при 

реєстрації ПСОАЕ 

Різниця показника сигнал/шум (дБ) 

Основна група 

(n=15) 

Контрольна група 

(n=10) 
Р 

С/Ш ліва (2000 Гц) 3,70 (2,10; 6,30) 9,25 (6,90; 11,20) 0,0004 

С/Ш права (2000 Гц 3,40 (2,90; 7,40) 10,50 (8,90; 12,30) 0,0003 

С/Ш ліва (2857 Гц) 3,50 (2,30; 7,40) 7,30 (6,80; 10,50) 0,0019 

С/Ш права (2857 Гц) 4,20 (2,90; 6,20) 9,50 (7,20; 10,60) 0,0008 

С/Ш ліва (4000 Гц) 3,90 (2,90; 6,80) 9,00 (8,10; 11,10) 0,0004 

С/Ш права (4000 Гц) 3,70 (2,70; 7,40) 10,20 (9,50; 13,50) 0,0005 

С/Ш ліва (5714 Гц) 3,90 (2,20; 6,20) 8,70 (6,30; 10,80) 0,0006 

С/Ш права (5714 Гц) 5,20 (3,10; 6,80) 10,80 (10,20; 12,30) 0,0001 

С/Ш ліва (8000 Гц) 3,50 (1,50; 6,80) 10,25 (9,60; 12,30) 0,0006 

С/Ш права (8000 Гц) 3,10 (1,70; 7,10) 9,55 (8,10; 11,80) 0,0008 

 

 

Результати показників піків хвиль КСВП, які отримані під час 

експерименту викладені в табл. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6. Як виходить з таблиць 3,3 і 

3.4, показники піків хвиль І, ІІІ і V в групі щурів із змодельованим АІТ до 

експерименту достовірно не відрізнялися від тих же показників щурів 

контрольної групи. 

При реєстрації КСВП через 113 днів після моделювання АIТ у щурів 

основної групи, в порівнянні з контрольною у 73,3% відмічались збільшення 

латентності І піку та відсутність збільшення тривалості міжпікових 

інтервалів I-V при реєстрації на лівій стороні дослідження (див. табл. 3.5 і 

3.6). 

За даними, які наведено в табл. 3.3, відмінність в часових показниках 

піків першої хвилі КСВП є статистично значимою (р<0,01). У щурів 

контрольної групи на 113 день медіана швидкості виникнення першої хвилі 



61 

КСВП склала 1,33 (1,23;1,34) мс, а у щурів основної групи – 1,85 (1,35;2,13) 

мс. При реєстрації латентності піку третьої хвилі встановлено, що у тварин 

контрольної групи вона була статистично значимо (р<0,01)  нижчою (3,52 

(3,45;3,75) мс) в порівнянні з цим показником в основній групи щурів (4,72 

(3,99; 4,83)мс). При аналізі показників п`ятих хвиль КСВП також відмічалась 

статистично достовірна різниця (основна група – 5,92 (5,68; 5,99) мс, 

контрольна група –  5,33 (5,17;5,75). На наш погляд це свідчить про первинне 

ураження саме периферичного відділу слухового аналізатора у щурів із 

змодельованим АІТ. 

 

Таблиця 3.3  

Результати КСВП у щурів під час експерименту на лівій стороні  

(Mе (ВК;НК)) 

 

Об’єкт 

дослідже-

ння 

Латентності хвиль КСВП, мс (стимул 80 дБ) 

І пік ІІІ пік V пік 

На 

початку 
113 день 

На  

початку 
113 день 

На 

початку 
113 день 

Щури 

контроль-

ної групи 

1,33 

(1,23;1,34) 

1,35  

(1,23;1,37)  

3,51 

(3,45;3,75) 

3,52  

(3,45;3,76) 

5,33 

(5,17;5,75) 

5,32 

(5,16;5,75) 

Щури 

основної 

групи 

1,29 (1,27; 

1,35)  

1,85 (1,35; 

2,13)** 

3,57 (3,34; 

3,83)  

4,72 (3,99; 

4,83)** 

5,35(5,19; 

5,83) 

5,92 (5,68; 

5,99) ** 

 

Примітка. В цій і наступних таблицях * – статистично значуща 

відмінність в порівнянні з контрольною групою з ймовірністю р < 0,05,  

** – р < 0,01, три зірочки *** – р < 0,001. 

 

Аналогічну тенденцію спостерігали при аналізі даних КСВП на правій 

стороні дослідження (табл. 3.3). Медіана латентності піку першої хвилі в 

щурів основної групи на 113 день експерименту була достовірно більшою 

(р<0,01) і дорівнювала 1,82 (1,33;2,25) мс, в контрольній групі – 1,30 
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(1,22;1,35) мс. Значення латентності піку третьої хвилі у тварин основної 

групи становило 4,73 (3,97; 4,85) мс, в контрольній групі цей показник 

дорівнював 3,45 (3,25;3,72) мс, що в порівнянні було статистично значимо 

(р<0,01). Медіана швидкості виникнення п’ятої хвилі у щурів основної групи 

дорівнювала 5,77 (5,73; 5,95), даний показник мав статистично достовірну 

відмінність від показника в контрольній групі – 5,25 (5,21; 5,32) 

 

Таблиця 3.4  

Результати КСВП у щурів під час експерименту на правій стороні  

(Mе (ВК;НК)) 

 

Об’єкт 

дослідження 

Латентності хвиль КСВП, мс (стимул 80 дБ) 

І пік ІІІ пік V пік 

На 

початку 
113 день 

На 

початку 
113 день 

На 

початку 
113 день 

Щури 

контрольної 

групи 

1,31 

(1,25; 

1,35)  

1,30 

(1,22; 

1,35)  

3,48 

(3,38; 

3,72)  

3,45 

(3,25; 

3,72)  

5,25 

(5,21; 

5,32) 

5,27 

(5,21; 

5,34) 

Щури 

основної 

групи 

1,29 

(1,24; 

1,35)  

1,82 

(1,33; 

2,25)** 

3,53 

(3,28; 

3,75)  

4,73 

(3,97; 

4,85)** 

5,38 

(5,25; 

5,77) 

5,77 

(5,73; 

5,95) ** 

 

Дані показників міжпікових інтервалів І-ІІІ, ІІІ-V і І-V, які 

демонструють швидкість проходження імпульсу між основними структурами 

провідних шляхів слухового аналізатора при реєстрації КСВП на лівій 

стороні дослідження, викладені в табл. 3.5. 

Значних відмінністей результатів у щурів із змодельованим АІТ на 113 

день експерименту при порівнянні з тваринами контрольної групи не 

знайдено. Відсутність збільшення тривалості міжпікового інтервалу 

пояснюється відсутністю порушення функції на ретрокохлеарному рівні і 

затримкою при формуванні піку першої хвилі у щурів основної групи. 
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Таблиця 3.5 

Результати КСВП у щурів під час експерименту на лівій стороні 

дослідження (Mе (ВК;НК)) 

 

Об’єкт 

дослідження 

Міжпікові інтервали КСВП, мс 

(стимул 80 дБ) 

І-ІІІ ІІІ-V І-V 

На 

початку 
113 день 

На 

початку 
113 день 

На 

початку 
113 день 

Щури 

контрольної 

групи 

2,26 

(2,06; 

2,39) 

2,27 

(2,07; 

2,41) 

1,75 

(1,59; 

2,05) 

1,79 

(1,60; 

2,08) 

4,03 

(3,88; 

4,48) 

4,01 

(3,86; 

4,45) 

Щури 

основної 

групи 

2,16 

(2,02; 

2,50) 

2,26 

 (2,18; 

2,78) 

1,79 

(1,48; 

2,42) 

1,73 

 (1,49; 

1,87) 

4,03 

(3,90; 

4,57)  

3,94 

 (3,77; 

4,23) 

 

При реєстрації міжпікових інтервалів КСВП через 113 днів після 

моделювання АIТ у щурів основної групи при реєстрації на правій стороні 

дослідження статистично значущих відмінностей в порівнянні з 

контрольною групою не знайдено (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Результати КСВП у щурів під час експерименту на правій стороні 

дослідження (Mе (ВК;НК)) 

 

 

 

Об’єкт 

дослідження 

Латентності хвиль КСВП, мс       

(стимул 80 дБ) 

І-ІІІ ІІІ-V І-V 

На 

початку 
113 день 

На 

початку 
113 день 

На 

початку 
113 день 

Щури 

контрольної 

групи 

2,17 

(2,06; 

2,35) 

2,18 

(1,97; 

2,35) 

1,78 

(1,56; 

2,00) 

1,81 

(1,57; 

2,04) 

3,95  

(3,90; 

4,10) 

3,97 

(3,91; 

4,12) 

Щури 

основної 

групи 

2,40 

(2,10; 

2,37) 

2,45 

 (2,43; 

3,00) 

1,90  

(1,44; 

2,16) 

1,80 

(1,30; 

2,07) 

4,04 

(3,93; 

4,50) 

3,95  

(3,73; 

4,17) 
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Таким чином, наведені дані, отримані на 113 день експерименту, 

вказують на відсутність відповідей при реєстрації ПСОАЕ та збільшення 

тривалості виникнення піку хвилі І, ІІІ і V КСВП і відсутність збільшення 

тривалості міжпікових інтервалів у щурів основної групи в порівнянні з 

тваринам контрольної групи. 

 

3.2 Характеристика морфологічних змін структур внутрішнього 

вуха та щитовидної залози щурів при автоімунному тиреоїдиті в 

експерименті. 

 

При макроскопічному дослідженні щитовидна залоза щурів 

контрольної групи звичайних розмірів, поверхня залози має злегка помітну 

дольчатість, подекуди зустрічаються дрібні округлі вузлики. Поверхня 

щитовидної залози вкрита тонкою прозорою фіброзною капсулою, через яку 

просвічуються повнокровні судини. На розрізі паренхіма темно-червоного 

кольору, щільно-еластичної консистенції, м’ясистого напівпрозорого 

вигляду, що обумовлено наявністю колоїду.  

Мікроскопічно паренхіма щитовидної залози представлена 

множинними фолікулами різної форми та розмірів, просвіти яких заповнені 

еозинофільним колоїдом (рис. 3.4). Стінка фолікула складається з одного 

шару епітеліальних клітин тиреоцитів. Кожен фолікул оточений густою 

капілярною сіткою, між фолікулами розміщений інтерфолікулярний епітелій, 

який є джерелом утворення нових фолікулів (рис. 3.5). 
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Рис.  3.4. Гістоструктура щитовидної залози щура контрольної групи. 

Забарвлення гематоксилін-еозином. Зб. 100. 

 

 

Рис.  3.5. Гістоструктура фолікулів щитовидної залози щура 

контрольної групи. Забарвлення гематоксилін-еозином. Зб. 400. 

 

Макроскопічно тимпанальна була щурів контрольної групи зовні 

покрита напівпрозорою кістковою тканиною, крізь яку просвічує кістковий 

скелет завитки та слухових кісточок. При препаруванні з просвіту лабіринту 

виділяється прозора рідина. 
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Внутрішнє вухо, розміщене в товщі піраміди скроневої кістки та 

складається з присінку, напівокружних каналів та завитки. Завитка 

розміщена майже горизонтально, верхівкою направлена до євстахієвої труби, 

основою повернута до внутрішнього слухового проходу. Вона утворює 2,5 

оберти навколо кісткової осі. Від вільного краю спіральної пластинки 

відходять 2 мембрани: нижня – основна (базилярна) та верхня – Рейснерова 

мембрани (рис. 3.6).  

 

Рис.  3.6.  Гістоструктура завитки щура контрольної групи. Забарвлення 

гематоксилін-еозином. Зб. 50. 

   

Зазначені мембрани розходяться під кутом та з’єднуються з 

протилежною стінкою завитки, утворюючи перетинчастий канал, який 

закінчується сліпо на верхівці завитки. Зовні між вищевказаними 

мембранами та стінками завитки утворюються відповідно вестибулярні та 

барабанні сходи. Завитковий хід виповнений ендолімфою, вестибулярні та 

барабанні сходи – перилімфою. Зовнішня стінка каналу завитки відокремлена 

окістям, яке зрощене з судинною смужкою. По всій довжині перетинкового 

лабіринту на основній мембрані розміщений спіральний (Кортіїв) орган, який 

відмежований від вестибулярних сходів вестибулярною мембраною, а від 

барабанних сходів – базилярною мембраною (рис. 3.7). 
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Рис.  3.7. Гістоструктура каналу завитки щура контрольної групи. 

Забарвлення гематоксилін-еозином. Зб. 100. 

      

Вестибулярна мембрана (мембрана Рейснера) – тонка двошарова 

пластинка, яка тягнеться від спірального лімбу до спіральної зв’язки, вкрита 

одношаровим плоским епітелієм з щільними контактами з боку ендолімфи та 

ендотеліем – з боку перилімфи, приймає участь у транспорті води та 

електролітів між пери- и ендолімфою (рис. 3.8). 

Базилярна мембрана – складається з пучків тонких колагенових 

волокон, які розміщені в аморфній основній речовині, натягнута між 

спіральною зв’язкою та барабанною губою лімба. Нижня поверхня 

базилярної мембрани вкрита одношаровим епітелієм мезенхімальної природи 

(мезотелієм), на верхній поверхні розміщений спіральний (Кортієв) орган 

(рис. 3.9). 
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Рис.  3.8. Гістоструктура вестибулярної мембрани щура контрольної 

групи.  Забарвлення за методом Ван-Гізона. Зб. 1000. 

 

 

Рис.  3.9. Гістоструктура базилярної мембрани щура контрольної групи. 

Забарвлення гематоксилін-еозином. Зб. 1000. 

 

В спіральному органі виділяють 2 групи клітин – підтримуючі (опорні) 

та сенсорні (волоскові), які в свою чергу підрозділяються на зовнішні та 

внутрішні, між якими розміщений тунель. В тунелі проходять нервові во-

локна від спірального ганглію до сенсорних клітин. 
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Внутрішні волоскові епітеліоцити розміщені в один ряд на розширеній 

основі,  на апікальній частині кожної клітини знаходятся волоскоподібні 

вирости - стереоцилії. Зовнішні волоскові клітини розміщені  в 3-5 рядів, на 

апікальній поверхні також розміщені стереоцилії. Стереоцилії внутрішніх і 

зовнішніх сенсорних клітин контактують з покрівною мембраною. Опорні 

клітини формують ложе для волоскових клітин, розподіляються на стовбові, 

фалангові та пограничні (рис. 3.10). 

 

 

 

Рис.  3.10. Гістоструктура Кортієвого органу щура контрольної групи. 

Забарвлення гематоксилін-еозином. Зб. 1000. 

     

 Покрівна (текторіальная) мембрана зв’язана з епітелієм вестибулярної 

губи. Представлена пластинкою желеподібної консистенції, яка контактує з 

верхівками волоскових клітин. Ця пластинка складається з тонких радіально 

направлених колагенових волокон. Між волокнами знаходиться прозора 

основна речовина, яка містить глікозаміноглікани (рис. 3.11).  

Поверхня  спірального лімбу вкрита плоским епітелієм, зі здатністю до 

секреції. Спіральна борозда вистелена кількома рядами сплощених 
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полігональных клітин, які беспосередньо переходять в підтримуючі 

епітеліоцити спірального органу (рис. 3.12). 

 

 

 

Рис.  3.11. Гістоструктура спірального органа та покрівної мембрани 

щура контрольної групи. Забарвлення гематоксилін-еозином. Зб. 200 

 

 

Рис.  3.12. Гістоструктура спірального лімба щура контрольної групи. 

Забарвлення гематоксилін-еозином. Зб. 400. 
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В основі спіральної зв’язки розташований спіральний ганглій, який є 

сукупністю нейронів. Нейрони в спіральному ганглії зустрічаються двох 

типів: нейрони першого типу – великі за розміром біполярні клітини з 

крупним ядром і рівномірно розпорошеним хроматином, нейрони другого 

типу – менші за розміром псевдоуніполярні нейрони з ексцентрично 

розміщеним ядром і конденсованим хроматином. Аксональні відростки цих 

клітин простираються до Кортієвого органу та іннервують волоскові клітини               

(рис. 3.13). 

Зовнішня стінка спірального органу утворена епітеліальною судинною 

смужкою, розміщеною на спіральній зв’язці. Судинна смужка — це 

незвичайний васкуляризований багаторядний епітелій, який складається з 

різних типів клітин. В судинній смужці розрізняють 3 види клітин: крайові, 

проміжні, базальні клітини (рис. 3.14). 

 

 

Рис. 3.13. Структура спірального ганглію щура контрольної групи. 

Забарвлення толуїдиновим синім. Зб. 400. 
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Рис. 3.14. Гістоструктура судинної смужки щура контрольної групи. 

Забарвлення гематоксилін-еозином. Зб. 400. 

 

При макроскопічному дослідженні тварин піддослідної групи 

щитовидна залоза дещо збільшена в розмірах, щільної консистенції, бліда. 

Поверхня розрізу білувато-рожева, непрозора, зі значною кількістю 

білуватих втягнутих тяжів, які розділяють паренхіму на дрібні частки, що 

виступають над поверхнею; зустрічаються дрібні вогнища сполучної 

тканини, які западають над поверхнею розрізу. 

Мікроскопічна структура щитовидної залози вирізняється мозаїчністю 

патоморфологічних змін. Більшість фолікулів зменшені в розмірах, подекуди 

зустрічаються збільшені кістознорозширені фолікули; кількість колоїду в 

просвіті фолікулів зменшена, а в частини - колоїд відсутній. Значна кількість 

фолікулів зруйновані, а їх базальна мембрана пошкоджена. Часто 

визначаються змінені фолікули оточені широкими тяжами фіброзної 

гіалінізованої тканини з лімфоплазмоцитарною інфільтрацією 

нерівномірного ступеня вираженості, подекуди відмічено формування 

лімфоїдних фолікулів (рис. 3.15).  
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Рис. 3.15. Гістоструктура щитовидної залози щура основної групи. 

Дискомплексація тиреоїдних фолікулів. Забарвлення гематоксилін-еозином. 

Зб. 100. 

 

Інфільтрати та розростання сполучної тканини викликають розрізнення 

та дискомплексацію тиреїдних фолікулів. Вогнищево відмічаються фолікули, 

заповнені колоїдом, вистелені сплощеним атрофічним епітелієм, в деяких 

фолікулах епітеліальна вистілка взагалі відсутня. Виявляються поширені 

ділянки зрілої сполучної тканини з ознаками формування дрібних гранульом 

в товщі відмічаються поодинокі дрібні фолікули з атрофічним епітелієм (рис. 

3.16). В окремих ділянках щитовидної залози серед лімфоплазмоцитарної 

інфільтрації спостерігається регенераторний ріст епітелію у вигляді дрібних 

вогнищ світлих клітин з макрофагами та без утворення фолікулів (рис.3.17). 

Стінки судин щитовидної залози потовщені, шари стінок майже не 

диференціюються за рахунок гіалінозу, ендотелій з ознаками дистрофії та 

некротичними змінами. Периваскулярно відмічаться склеротичні зміни та 

запальна інфільтрація лімфогістіоцитарного характеру (рис. 3.18).  
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Рис. 3.16. Гістоструктура щитовидної залози щура основної групи.  

Ділянки склерозу з поодинокими атрофічними фолікулами. Забарвлення 

гематоксилін-еозином. Зб. 200. 

 

 

Рис. 3.17. Гістоструктура щитовидної залози щура основної групи. 

Вогнище регенерації епітелію на фоні атрофічних фолікулів. Забарвлення 

гематоксилін-еозином. Зб. 100. 
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Рис. 3.18. Гістоструктура щитовидної залози щура основної групи. 

Склеротичні зміни судинної стінки, лімфогістіоцитарний інфільтрат. 

Забарвлення гематоксилін-еозином. Зб. 200. 

 

     Макроскопічно тимпанальна була зберігає повітряність, контури 

кісткових каналів добре контуруються, при препаруванні з порожнистих 

структур виділяється прозора рідина.  

    Вестибулярна мембрана щурів піддослідної групи потовщена, 

ущільнена за рахунок гіалінозу, зрідка відмічаються дрібні вогнища 

мукоїдного та фібриноїдного набряку. Поверхневий одношаровий епітелій 

дещо сплощений, структура збережена, відмічаються дистрофічні зміни ядер 

деяких епітеліоцитів, з боку перилімфи ендотелій майже на всьому протязі 

десквамований, збережені ендотеліоцити з глибокими некробіотичними 

змінами (збільшення в розмірах за рахунок набряку та вакуольної дистрофії, 

порушення цілісності цитолеми, зміна форми та розміру ядер). Виявлені 

зміни епітелію рейснерової мембрани свідчать про порушення транспорту 

води між пери- та ендолімфою (рис. 3.19).  
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Рис. 3.19. Гістоструктура вестибулярної мембрани щура основної 

групи.  Склеротичні зміни, некроз епітелію. Забарвлення гематоксилін-

еозином. Зб. 1000. 

     

  Базилярна мембрана виявляє виражені ознаки мукоїдного та 

фібриноїдного набряку, розволокнення та вогнищевих некрозів колагенових 

волокон з розширенням міжпучкових просторів. На фоні глибоких 

дистрофічних змін виявляються поширені за площею зони активного 

фібрилогенезу. Відмічаються вогнища молодої грануляційної тканини зі 

значною кількістю фібробластів, зони зріючої грануляційної тканини зі 

зменшенням клітинності, поля гомогенізації та гіалінозу пучків колагенових 

волокон. В товщі базилярної мембрани відмічається дрібновогнищева 

інфільтрація лімфоцитами, плазмоцитами. Епітеліоцити на значному протязі 

десквамовані, виявляються поширені зони оголення базальної мембрани. 

Значна кількість епітеліальних клітин некротизовані, вирізняються апоптичні 

тільця, багато клітин виявляють глибокі дистрофічні зміни з пікнотичними 

ядрами, подекуди відмічаються молоді епітеліальні клітини меншого 

розміру, поодинокі фігури мітозу (рис. 3.20).  
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Рис. 3.20. Гістоструктура базилярної мембрани щура основної групи. 

Набряк та склеротичні зміни, дистрофічні та некротичні зміни епітелію. 

Забарвлення гематоксилін-еозином. Зб. 1000. 

    

  Структурні зміни в Кортієвому органі виявляють глибокі та 

незворотні некробіотичні зміни. На значному протязі відмічається відрив 

покрівної мембрани від верхівок волоскових клітин. Волоскові та 

підтримуючі клітини спірального органу виявляють мозаїчний характер 

патоморфологічних змін: в значної кількості клітин виявляють глибокі 

дистрофічні та некротичні зміни з вакуолізацією цитоплазми,  ознаками 

порушення цілісності цитолеми, конденсацією хроматину, проявами 

каріопікнозу та каріорексису ядер, формуванням апоптичних тілець. В 

цитоплазмі волоскових клітин відмічається поява буро-жовтих гранул 

ліпофусцину, що є ознакою порушення процесів перекисного окислення 

(рис. 3.21, 3.22). 
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Рис. 3.21. Гістоструктура спірального органа щура основної групи. 

Відрив покрівної мембрана, вакуольна дистрофія та некрози волоскових 

клітин. Забарвлення толуїдиновим синім. Зб. 400. 

 

 

Рис. 3.22. Гістоструктура спірального органа щура основної групи. 

Дистрофічні, некротичні зміни волоскових та підтримуючих клітин. 

Забарвлення гематоксилін-еозином. Зб. 1000. 

  

Поверхневий епітелій спірального лімба сплощений, кількість секрету 

в клітинах секреторного епітелію зменшена, виявляються дрібновогнищеві 
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дистрофічні та некротичні зміни. Ядра клітин стромального компоненту з 

ознаками конденсації хроматину, пікнозу. Епітеліальна вистилка спіральної 

борозди з некробіотичними змінами (рис. 3.23).     

При проведенні світлової мікроскопії спірального ганглію відмічається 

нерівномірне кровонаповнення судин мікроциркуляцї, помірний 

периваскулярний та перицелюлярний набряк, ділянки розростання сполучної 

тканини з формуванням гліальних рубців, зони склерозування и проліферації 

глії,  зрідка зустрічаються дрібні некротичні зміни гліального компонента. В 

ділянках склерозу відмічається формування дрібних гранульом. Кількість 

нейронів значно зменшена, нейрони обох типів зменшені в розмірах, 

неправильної форми, нейролема нечітка, подекуди контур не визначається. 

Значна частина нейронів з глибокими дистрофічними та некротичними 

змінами з проявами просвітлення, вакуолізації та глибкоутворення 

цитоплазми, явищами каріопікнозу, каріорексису та літичними змінами ядра, 

появою «танучих» нейронів та «нейронів-тіней» (рис. 3.24). 

 

 

Рис. 3.23. Гістоструктура вестибулярного лімба щура основної групи.  

Дистрофічні зміни та сплощення покровного епітелію. Забарвлення 

гематоксилін-еозином. Зб. 400. 
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     Рис. 3.24. Гістоструктура спірального ганглію щура основної  групи. 

Зменшення кількості нейронів, ознаки нейроцитолізису. Забарвлення 

толуідиновим синім. Зб. 400. 

      

Судинна смужка значно потовщена, різко ущільнена за рахунок 

вираженного диффузно-вогнищевого склерозу. На фоні виражених 

фібропластичних процесів (активне фібрилоутворення, гіперцелюлярний 

матрикс, зони зріючої грануляційної тканини) відмічаються ділянки набряку 

стромального компоненту з дрібними вогнищами продуктивного 

гранульоматозного запалення (рис. 3.25). При забарвленні по методу Ван-

Гізону в судинній смужці визначаються новоутворені (фуксинофільні) 

колагенові волокна, переважає вогнищевий фібрилогенез з локалізацією в 

глибоких відділах судинної смужки, в стінках мікросудин, периваскулярних 

просторах (рис. 3.26). Стінки судин мікроциркуляторного русла різко 

потовщені за рахунок склерозу та гіалінозу, відмічається гомогенізація шарів 

судинної стінки. Ендотелій лише частково збережений, більшість збережених 

ендотеліоцитів з явищами білкової та вакуольної дистрофії. Периваскулярно 

відмічаються склеротичні зміни з дрібними ділянками некрозу та 

лімфогістіоцитарною  інфільтрацією (рис. 3.27). 
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Рис. 3.25. Гістоструктура судинної смужки щура основної групи.  

Виражені склеротичні зміни з ділянками галінозу. Забарвлення гематоксилін-

еозином. Зб. 200. 

 

 

Рис. 3.26. Гістоструктура судинної смужки щура основної групи. 

Вогнищевий склероз на фоні набряку. Забарвлення за методом Ван-Гізона. 

Зб. 400. 
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Рис. 3.27. Гістоструктура судинної смужки щура основної групи.   

Склерозування судинної стінки, запальний інфільтрат. Забарвлення за 

методом Ван-Гізона. Зб. 400. 

 

Таким чином, результати патоморфологічного дослідження щитовидної 

залози щурів при моделюванні автоімунного тиреоїдиту виявляють 

порушення фолікулярної структури (дискомплексація), порушення структури 

та функції фолікулярного епітелію (атрофія, некробіоз, зменшення кількості 

колоїду), реактивну дифузну лімфоплазмоцитарну інфільтрацію з 

формуванням лімфоїдних фолікулів, розростання сполучної тканини з 

ознаками продуктивного гранульоматозного запалення. 

При вивченні патоморфологічних змін в структурах завитки щурів 

екпериментальної групи визначаються такі зміни: виявляється інтенсивна 

проліферація фібробластів з формуванням гранульом, запальні 

лімфогістіоцитарні інфільтрати, дистрофічні та некротичні зміни епітелію, 

волоскових клітин, часткова втрата нервових клітин в спіральному ганглії, 

склеротичні зміни судинної смужки та судин мікроциркуляторного русла.  

Узагальнення результатів досліджень, представлених в розділі 

1. В експерименті зі щурами із змодельованим автоімунним 

тиреоїдитом визначено порушення функції слуху у вигляді відсутності 
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відповідей при реєстрації ПСОАЕ та збільшення тривалості виникнення піку 

хвилі І і ІІІ КСВП і зменшення тривалості міжпікових інтервалів  I-V в 

порівнянні зі щурами контрольної групи, що вказує на негативний вплив 

автоімунного процесу в щитовидній залозі на функціональний стан 

внутрішнього вуха.  

2. При моделюванні автоімунного тиреоїдиту у щурів виявлені 

патоморфологічні зміни в структурах завитки внутрішнього вуха, які 

проявляються  інтенсивною проліферацією фібробластів з формуванням 

гранульом, запальними лімфогістіоцитарними інфільтратами, дистрофічними 

та некротичними змінами епітелію, волоскових клітин, частковою втратою 

нервових клітин в спіральному ганглії, склеротичними змінами судинної 

смужки та судин мікроциркуляторного русла.  

Результати, представлені в даній главі, були висвітлені в 

наступних публікаціях: 

Науменко О.М. Характеристика функціональних порушень слуху у 

щурів з автоімунним тиреоїдитом в експерименті / О.М. Науменко, Ю.В. 

Дєєва, М.В. Тарасенко // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2016. 

- №3. - С. 38-42.  

Тарасенко М.В. Аналіз порушень слуху у щурів при моделюванні стану 

автоімунного ураження щитоподібної залози за даними слухових викликаних 

потенціалів і світлової мікроскопії / О.М. М.В. Тарасенко, Науменко, Ю.В. 

Дєєва // Український Науково-медичний молодіжний журнал. - 2016. - №3 

(96). - С. 34-39 

М.В. Тарасенко / Аналіз функціональних змін структур внутрішнього 

вуха у щурів при моделюванні стану автоімунного ураження щитовидної 

залози // Український Науково-медичний молодіжний журнал. - 2013.  

- Спеціальний випуск №2. - C. 146.  

M. Tarasenko. Characteristic of functional and organic hearing disorders in 

rats with experimental autoimmune thyroiditis. Folia Otorhinolaryngologiae.  

– 2014. - Volume 20. - №2. - C. 76. 
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РОЗДІЛ 4 

СТАН СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ У ХВОРИХ НА АВТОІМУННИЙ 

ТИРЕОЇДИТ 

 

В цьому розділі дослідження вивчено стан  слухової функції пацієнтів з 

АІТ в фазі еутиреозу в порівнянні з умовно здоровими особами. Для цього 

проаналізовані дані методів об`єктивної аудіометрії, якими є реєстрація 

ПСОАЕ та КСВП. Аналізувалися частота виявлення порушень функції ЗВК 

на різних частотних відрізках за даними ПСОАЕ і латентність піків, 

амплітуда хвиль та тривалість міжпікових інтервалів за результатами КВСП. 

Частота виявлення порушень функції ЗВК на різних частотних 

відрізках досліджена за допомогою реєстрації ПСОАЕ. В табл. 4.1 наведені 

дані про частоту виявлення порушення функції ЗВК на всіх частотних 

відрізках при реєстрації ПСОАЕ. Поширеність порушення функції ЗВК на 

частоті 1000 Гц, 1429 Гц, 2000 Гц, 2857 Гц та 4000 Гц  при реєстрації на обох 

сторонах дослідження в основній групі була вищою ніж в групі контролю, 

але статистично  не значимо. При цьому, результат аналізу одномоментного 

ураження правого і лівого вуха за ІСС складав близько 1,00 що характеризує 

високу симетричність процесу. 

Аналіз порушення слуху на частоті 5714 Гц виявив відсутність 

статистично значимої різниці у порушенні функції ЗВК у хворих на АІТ у 

порівнянні з контрольною групою. З табл. 4.1 виходить, що відсоток 

відсутності інтервалу (> 6 Дб) між кривими продуктів спотворення і шумом 

на частоті 5714 Гц в групі хворих з АІТ праворуч склав 11,9%, в контрольній 

групі – 6,9% (р=0,470). Відсоток порушення функції ЗВК ліворуч в групі 

хворих з АІТ склав 13,6%, в контрольній групі – 6,9% (р=0,355). При цьому, 

аналіз одномоментного ураження правого і лівого вуха за коефіцієнтом ІСС 

склав 0,961 (95% ДІ від 0,935 до 0,977, р<0,001), що характеризує високу 

симетричність процесу. Тобто на частоті 5714 Гц у обстежуваних нами 

пацієнтів не було визначено порушення слухової функції у хворих з АІТ у 
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стані еутиреозу. Слухова функція у цих пацієнтів не відрізнялась від 

показників у здорових осіб контрольної групи. 

Таблиця 4.1 

Аналіз частоти виявлення порушення функції зовнішніх волоскових 

клітин за даними ПСОАЕ (абс., %) 

 

Частотні відрізки 

та сторона 

дослідження при 

реєстрації ПСОАЕ 

Групи обстежених 

Основна група 

(n=59) 

Контрольна група 

(n=29) 

Абс. % Абс. % 

R1000 4 6,8 1 3,4 

L1000 4 6,8 1 3,4 

R1429 5 8,5 2 6,9 

L1429 4 6,8 2 6,9 

R2000 3 5,1 1 3,4 

L2000 3 5,1 1 3,4 

R2857 3 5,1 1 3,4 

L2857 3 5,1 1 3,4 

R4000 2 3,4 0 0 

L4000 2 3,4 0 0 

R5714 7 11,9 2 6,9 

L5714 8 13,6 2 6,9 

R8000 20 33,9* 4 13,8 

L8000 18 30,5* 3 10,3 

 

Примітка. В цій та наступних таблицях * – статистично значущі 

відмінності в порівнянні з контрольною групою з ймовірністю р < 0,05,  

** – р < 0,01, *** — р < 0,001. 

 

Подальший аналіз даних табл. 4.1. виявив, що кількість пацієнтів з 

порушенням функції ЗВК, про що свідчила відсутність різниці (> 6 Дб) між 

кривими емісії і шуму, на частоті 8000 Гц DP-грам в групі хворих з АІТ 

праворуч склала 33,9%, в групі контролю – 13,8%, що було статистично 

значимо більше  (р=0,047). Відсоток порушення функції ЗВК ліворуч в групі 

хворих з АІТ склав 30,5%, що теж було значно більшим показником щодо 

результату в контрольній групі – 10,3% (р=0,037). При аналізі 

одномоментного ураження правого і лівого вуха ІСС склав 0,917 (95 ДІ від  

0,861 до 0,951, р<0,001). Це говорить про досить високий показник 
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симетричності порушення на частоті 8000 Гц і вказує на переважно 

двобічний характер ураження. 

Отже, при дослідженні особливостей ураження функції ЗВК при 

автоімунному тиреоїдиті нами отримано дані, які свідчать про переважання 

порушень звукосприйняття на більш високих частотах. Далі було вирішено 

об`єднати частоти і виділити частотні діапазони, на яких був виявлений 

більший відсоток порушень функції ЗВК (5714 Гц і 8000 Гц) і менший 

відсоток (1000 Гц, 1429 Гц, 2857 Гц та 4000 Гц) і додатково проаналізувати 

поширеність порушення функції ЗВК внутрішнього вуха досліджуваних осіб. 

Узагальнюючі показники частоти порушення функції ЗВК в 

частотному діапазоні від 1000 Гц до 4000 Гц, було виявлено, що в осіб 

основної групи з правого боку даний показник складає 25,4%, з лівого боку – 

23,7%. В осіб контрольної групи даний показник склав 13,8% з обох сторін. 

Між вказаними значеннями частоти порушень функції ЗВК основної і 

контрольної груп як з лівого (р=0,213), так і з правого боку  (р=0,166) 

статистично значимих відмінностей не встановлено (рис. 4.1). 

 

 

Рис.  4.1. Аналіз частоти порушення функції зовнішніх волоскових 

клітин за даними ПСОАЕ, в діапазоні частот 1000 Гц - 4000 Гц, у групі 

хворих з АІТ та контрольній групі праворуч та ліворуч. 
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Як видно з рис. 4.2, відсоток порушення функції ЗВК праворуч в 

частотному діапазоні 5714 Гц - 8000 Гц в групі хворих з АІТ склала 40,7%, в 

контрольній групі – 13,8%, що є статистично значимим результатом 

(р=0,011). Поширеність порушення функції ЗВК ліворуч в групі хворих з АІТ 

склала 37,3%, що є майже в три рази перевищувало результат контрольної 

групи – 13,8% (р=0,023). При аналізі одномоментного ураження правого і 

лівого вуха отримано наступний результат:  коефіцієнт ІСС склав 0,925 (95% 

ДІ від 0,874 до 0,955, р<0,001).  

 

 

Рис.  4.2. Аналіз частоти порушення функції зовнішніх волоскових 

клітин за даними ПСОАЕ, в діапазоні частот 5714Гц - 8000 Гц, у групі 

хворих з АІТ та контрольній групі праворуч та ліворуч 

 

Отже, при дослідженні поширеності ураження функції ЗВК у діапазоні 

частот 5714-8000 Гц виявлено, що відсоток порушення праворуч складає 

40,7%, ліворуч — 37,3%, що значно і статистично значимо перевищує 

показники контрольної групи (13,8%). 

 При проведенні реєстрації ПСОАЕ дослідник отримує велику кількість 

числових даних, найважливішим з яких є різниця двох показників: перший – 

це сигнал (показник відповіді ЗВК на подразнення шумом, результат руху 

ЗВК), другий – це шум, що є безпосередньо подразником, який спонукає до 
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руху ЗВК, котрий ми реєструємо приладом. На приладах для клінічного 

обстеження, таких як «Нейро-Аудіо», прийнято вважати функціонально 

повноцінною різницю між показником «сигнал» та показником «шум» 

більшою за 6 дБ. 

 В табл. 4.2 наведені дані, що характеризують різницю сигнал/шум (С/Ш) 

і більш поглиблено і детально описують функціональний стан ЗВК на 

відповідних частотних відрізках при реєстрації ПСОАЕ. 

Таблиця 4.2    

Показник С/Ш при проведенні реєстрації ПСОАЕ на різних частотних 

відрізках у досліджених (Ме (ВК;НК)) 

 

Частотні відрізки та 

сторона дослідження при 

реєстрації ПСОАЕ 

Різниця показника сигнал/шум (дБ) 

Основна група 

(n=59) 

Контрольна група 

(n=29) 
Р 

С/Ш ліва (1000 Гц) 9,00 (6,90;11,20) 10,50 (7,70; 13,00) 0,0653 

С/Ш права (1000 Гц) 9,10 (6,70; 11,40) 9,90 (8,50; 10,50) 0,2555 

С/Ш ліва (1429 Гц) 9,60 (7,50; 14,10) 11,90 (9,20; 14,30) 0,0765 

С/Ш права (1429 Гц) 10,40 (7,80; 13,90) 12,00 (8,10; 15,80) 0,2057 

С/Ш ліва (2000 Гц) 10,80 (8,10; 11,60) 10,80 (7,80; 18,40) 0,3156 

С/Ш права (2000 Гц 10,00 (7,10; 14,60) 12,00 (8,70; 19,00) 0,1404 

С/Ш ліва (2857 Гц) 8,80 (6,50; 13,40) 8,70 (7,20; 14,10) 0,3697 

С/Ш права (2857 Гц) 13,00 (9,20; 16,20) 15,70 (7,50; 17,40) 0,6315 

С/Ш ліва (4000 Гц) 12,10 (8,50; 14,30) 11,00 (7,80; 14,20) 0,3940 

С/Ш права (4000 Гц) 10,00 (7,30; 15,60) 10,40 (7,30; 12,20) 0,4969 

С/Ш ліва (5714 Гц) 8,90 (6,60; 11,50) 11,00 (7,30; 14,40) 0,0687 

С/Ш права (5714 Гц) 9,40 (6,90; 11,90) 10,10 (7,50; 13,90) 0,2447 

С/Ш ліва (8000 Гц) 7,30 (5,30; 9,80) 9,00 (7,60; 10,80) 0,0454 

С/Ш права (8000 Гц) 6,70 (3,40; 8,50) 9,00 (7,00; 14,20) 0,0006 

 

 Результати, які ми отримали на DP-грамах при реєстрації на  обох 

сторонах дослідження  на частотах 1000 Гц, 1429 Гц, 2000 Гц, 2857 Гц, 

4000 Гц та 5714 Гц в основній групі, вказували на наявність зниження 

функції ЗВК в порівнянні з особами контрольної групи, проте вони 

статистично значимо не відрізнялись.  
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 При дослідженні показника С/Ш на частоті 8000 Гц на правому вусі в 

групі осіб з АІТ встановлено статистично значиме (р=0,0006) зниження 

показника С/Ш – 6.70 (3.40; 8.50) дБ в порівнянні з особами контрольної 

групи – 9.00 (7.00; 14.20) дБ. На лівому вусі в групі осіб з АІТ також 

виявлено суттєве (р=0,0454) зниження показника С/Ш – 7.30 (5.30; 9.80) дБ 

на відміну від осіб контрольної групи – 9.00 (7.60;10.80) дБ.  

З літературних джерел відомо, що жінки хворіють на АІТ значно 

частіше ніж чоловіки [33]. Це твердження ми спробували перевірити по 

відношенню до слухової функції і проаналізували поширеність порушення 

функції ЗВК внутрішнього вуха досліджуваних основної групи в залежності 

від статі. Частотний діапазон аналізу вирішено було скоротити до частот 

5714 Гц і 8000 Гц, так як при попередньому аналізі отриманих даних ПСОАЕ 

вагома і достовірна різниця спостерігається саме в цьому частотному 

діапазоні з обох сторін дослідження. 

Як видно з даних на рис. 4.3, функція ЗВК праворуч на частоті 5714 Гц 

у жінок з групи хворих на АІТ постраждала у 15,2% (5/33), у чоловіків з АІТ 

– 7,7% (2/26), що є статистично незначимим результатом (р=0,379). 

Порушення функції ЗВК ліворуч на частоті 5714 Гц у жінок з групи хворих 

на АІТ виявлено у 18,2% (6/33), у чоловіків з АІТ – 7,7% (2/26), що також є 

статистично незначимою відмінністю (р=0,243). Аналіз порушень функції 

ЗВК в контрольній групі дав наступні результати: правобічне порушення – 

жінки – 5,6% (1/18), чоловіки 9,1% (1/11) (р=0,715); лівобічне порушення – 

жінки – 5.6% (1/18), чоловіки – 9,1% (1/11) (р=0,715). При аналізі 

симетричності порушення функції ЗВК правого і лівого вуха на частоті 

5714 Гц встановлено значення коефіцієнта ІСС у жінок – 0,944 (95% ДІ від 

0,888 до 0,972 (р<0,001), у чоловіків – 1 (100% симетричність порушення). 
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Рис.  4.3 Результати аналізу порушення функції ЗВК за даними 

ПСОАЕ, на частоті 5714 Гц в залежності від статі досліджуваних хворих  

(А – праве вухо, В – ліве вухо) 

 

На рис. 4.4 наведені дані, що показують як поширене порушення 

функції ЗВК на частоті 8000 Гц залежно від статі хворих. Порушення функції 

ЗВК, при дослідженні з правого боку, на частоті 8000 Гц у жінок з групи 

хворих на АІТ відмічалося у 45,5% (15/33), у чоловіків з АІТ – у 19,2% (5/26), 

що є статистично значимою різницею (р=0,035). Частота порушення функції 

ЗВК ліворуч на частоті 8000 Гц у жінок з групи хворих на АІТ склала 42,4% 

(14/33), у чоловіків з АІТ – 15,4% (4/26), що також є статистично значимим 

результатом (р=0,025). При аналізі порушень функції ЗВК в контрольній 

групі отримано наступні результати: частота правобічних порушень у жінки 

– 16,7% (3/18), у чоловіків – 9,1% (1/11) (р=0,566); частота лівобічних 

порушень у жінок – 11.1% (2/18), у чоловіків – 9,1% (4/11) (р=0,862). При 

аналізі симетричності порушення функції ЗВК правого і лівого вуха на 

частоті 8000 Гц за коефіцієнтом ІСС у жінок встановлено його значення 

0,901 (95% ДІ від 0,802 до 0,951, р<0,001), у чоловіків – 0,931 (95% ДІ від 

0,847 до 0,969, р<0,001), що вказує на досить високий рівень симетричності 

порушення функції. 

 



91 

 

Рис.  4.4. Результати аналізу порушення функції ЗВК за даними 

ПСОАЕ, на частоті 8000 Гц, в залежності від статі досліджуваних хворих  

(А – праве вухо, В – ліве вухо). 

 

На рис. 4.5 видно, що поширеність порушення функції ЗВК праворуч в 

частотному діапазоні 5714-8000 Гц у жінок з групи хворих на АІТ склала 

54,5% (18/33), у чоловіків з АІТ – 23,1% (6/26), що є статистично значимим 

результатом (р=0,015). Частота порушення функції ЗВК ліворуч на частоті 

5714-8000 Гц у жінок з групи хворих на АІТ склала 51,5% (17/33), у чоловіків 

з АІТ – 19,2% (5/26), що є статистично значущою відмінністю (р=0,011). При 

аналізі порушень функції ЗВК в контрольній групі отримано наступні 

результати: правобічне порушення у жінок встановлено в 16,7% (3/18), у 

чоловіків – в 9,1% (1/11) випадків (р=0,566); лівобічне порушення у жінки 

виявлено в 16.7% (3/18), у чоловіків – в 9,1% (1/11) випадків (р=0,566). При 

аналізі симетричності порушення функції ЗВК правого і лівого вуха на 

частоті 5714-8000 Гц за коефіцієнтом ІСС у жінок встановлено його значення 

0,903 (95% ДІ від 0,804 до 0,952, р<0,001), у чоловіків – 0,941 (95% ДІ від 

0,870 до 0,973, р<0,001). Це говорить про високий рівень симетричності 

порушення функції. 
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Рис.  4.5. Результати аналізу порушення функції ЗВК за даними 

ПСОАЕ, в діапазоні частот 5714 Гц - 8000 Гц, в залежності від статі 

досліджуваних хворих (А – праве вухо, В – ліве вухо) 

 

Отже, виявлено статистично достовірну і більшу поширеність 

порушення функції ЗВК у жінок з основної групи в порівнянні з чоловіками 

цієї групи. На основі отриманих даних можна стверджувати, що в частотному 

діапазоні 5714-8000 Гц, у жінок, хворих на АІТ в стані еутиреозу слух 

порушується частіше ніж у чоловіків, які мають ту саму патологію з боку 

ЩЗ.   

Окрім реєстрації ПСОАЕ особам обох груп дослідження було 

проведено реєстрацію КСВП. Стимуляцію проведено короткими звуковими 

стимулами (клацання). Клацання, як різновид широкосмугового сигналу, 

створювались електричним імпульсом тривалістю 100 мікросекунд і в 

абсолютних цифрах становив 2000 сигналів. В табл. 4.3 представлені дані, які 

отримано при реєстрації КСВП на лівій стороні дослідження. Аналізуючи 

статистично достовірні відмінності, можна сказати, що відмічається 

збільшення латентності піку першої хвилі до 2,13 (1,92;2,33) мс в осіб 

основної групи в порівнянні з контрольною групою – 1,63 (1,43;1,83) мс 

(р=0,0001). Було відсутнє подовження тривалості міжпікових інтервалів I-III 

та I-V в осіб основної групи по відношенню до даних в контрольній групі. 
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Таблиця 4.3 

Результати реєстрації КСВП на лівій стороні дослідження  

(Ме (ВК;НК)) 

Ділянка реєстрації – 

ліве вухо 

(стимул 80 дБ) 

Латентність, тривалість та амплітуда 

(мс) 
Р 

Основна група 

(n=59) 

Контрольна група 

(n=29) 

I хвиля 2,13 (1,92; 2,28) 1,63 (1,43; 1,83) 0,0001 
III хвиля 3,78 (3,57; 3,98) 3,73 (3,57; 3,87) 0,7057 
V хвиля 5,86 (5,52; 6,07) 5,85 (5,60; 5,99) 0,7024 
Міжпіковий інтервал I-III 2,25 (1,88; 2,68) 2,22 (1,94; 2,36) 0,8735 
Міжпіковий інтервал III-V 2,05 (1,70; 2,32) 1,95 (1,74; 2,20) 0,7390 
Міжпіковий інтервал I-V 4,21 (3,98; 4,28) 4,13 (3,86; 4,22) 0,5031 

 

При проводенні аналізу даних при реєстрації КСВП на правій стороні 

(табл. 4.4) можна відмітити подібні зміни. Спостерігалось подовження 

латентності піку першої хвилі КСВП в осіб основної групи становило 2,05 

(1,90;2,30) мс), контрольної групи – 1,65 (1,48;1,87) мс (р=0,0000). 

Відмічалась відсутність подовження тривалості міжпікового інтервалу I-III та 

I-V в осіб основної групи, порівнюючи ці дані з показниками контрольної 

групи. 

 

Таблиця 4.4 

Результати реєстрації КСВП на правій стороні дослідження  

(Ме (ВК;НК))  

 

Ділянка реєстрації –  

праве вухо           

(стимул 80 дБ) 

Латентність, тривалість та 

амплітуда (мс) 

 

 

Р 
Основна група 

(n=59) 

Контрольна група 

(n=29) 

I хвиля 2,05 (1,90; 2,30) 1,65 (1,48; 1,87) 0,0000 
III хвиля 3,88 (3,60; 4,00) 3,83 (3,67; 3,91) 0,5818 
V хвиля 5,88 (5,52; 5,99) 5,73 (5,43; 5,95) 0,6282 
Міжпіковий інтервал I-III 2,23 (1,85; 2,52) 2,18 (1,85; 2,27) 0,8105 
Міжпіковий інтервал III-V 2,01 (1,69; 2,23) 1,88 (1,51; 2,20) 0,3698 
Міжпіковий інтервал I-V 4,01 (3,90; 4,15) 4,05 (3,78; 4,18) 0,6307 
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Таким чином, за результати реєстрації КСВП на обох сторонах 

дослідження відмічається збільшення латентності піку першої хвилі в осіб 

основної групи по відношенню до контрольної групи. Спостерігається 

відсутність подовження міжпікових інтервалів І-ІІІ і І-V в хворих на АІТ в 

порівнянні з відносно здоровими особами з обох сторін дослідження, що 

підтверджує відсутність порушення функції на ретрокохлеарному рівні. 

 

Узагальнення результатів досліджень, представлених в розділі 

1. У хворих на АІТ у фазі еутиреозу має місце порушення 

звукосприйняття на високих частотах: поширеність порушення функції ЗВК 

у діапазоні частот 5714-8000 Гц становить 37,3-40,7%,  що суттєво (в три 

рази) і статистично значимо перевищує цей показник у відносно здорових 

осіб (13,8%). Подовження латентності піку першої хвилі КСВП, відсутність 

подовження тривалості міжпікових інтервалів І-ІІІ і І-V вказує на відсутність 

ураження саме на ретрокохлеарному рівні і наявність в рецепторному відділі 

при АІТ. 

2. При АІТ у фазі еутиреозу поширеність порушення функції ЗВК в 

частотному діапазоні 5714-8000 Гц у жінок є статистично значимо більшою – 

51,5-54,5% (17-18/33) в порівнянні з чоловіками – 19,2-23,1% (5-6/26). 

Отримані дані свідчать про необхідність проведення скринінгу порушень 

слуху у жінок з АІТ, адже дана патологія частіше зустрічається саме у них. 
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наступних публікаціях: 
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під час сприйняття звуків у діапазоні високих частот у хворих з автоімунним 

тиреоїдитом у стадії еутиреозу в залежності від статі / О.М. Науменко, 

Ю.В. Дєєва, М.В. Тарасенко, Н.М. Кобиляк // Актуальні проблеми сучасної 

медицини. - 2017. - випуск 2 (58). - С. 140-144.  
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Тарасенко М.В. Анализ влияния аутоиммунного процесса в 

щитовидной железе на функциональное состояние наружных волосковых 

клеток внутреннего уха пациентов. / М.В.Тарасенко, Н.Н. Кобыляк, Ю.В. 

Деева, А.Н. Науменко // Оториноларингология Восточная Европа. - 2018. - 

том 8. - №1. - С. 8-21. 

М.В. Тарасенко / Вплив автоімунної та функціональної активності при 
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РОЗДІЛ 5 

ВПЛИВ АВТОІМУННОГО ПРОЦЕСУ В ЩИТОВИДНІЙ ЗАЛОЗІ НА 

СТАН СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ В ОСІБ, ХВОРИХ НА АВТОІМУННИЙ 

ТИРЕОЇДИТ В СТАДІЇ ЕУТИРЕОЗУ 

 

Функціональний стан ЩЗ оцінювали шляхом визначення основних 

гормонів – трийодтиронін, тироксин та тиреотропний гормон. Автоімунний 

процес, що відбувався в ЩЗ, описували шляхом визначення антитіл до 

тиреопероксидази та тиреоглобуліну. 

Стан слуху вивчався в залежності від автоімунної активності, яка була 

виражена кількісними значеннями рівнів АТТГ і АТПО. Оцінка 

функціонального стану внутрішнього вуха проводилася за методикою, яка 

описана раніше, шляхом реєстрації ПСОАЕ. Основну групу обстежених осіб 

додатково розділили на підгрупи в залежності від рівня показників АТПО 

або АТТГ – серонегативні та серопозитивні. Додатково проведено оцінку 

функції слуху з урахуванням специфічних біохімічних показників, зокрема 

білку престіну. 

Як виявилося в попередній частині роботи, порушення функції ЗВК у 

пацієнтів з АІТ в стані еутиреозу спостерігалося переважно в частотному 

діапазоні 5714-8000 Гц, тому подальший аналіз даних вирішено проводити 

саме на цьому частотному відрізку. 

 

5.1 Гормональні та біохімічні аспекти впливу автоімунного 

процесу в щитовидній залозі на стан слухової функції в осіб, хворих на 

автоімунний тиреоїдит в стадії еутиреозу 

Оцінка функції щитовидної залози  

Проведені дослідження функції ЩЗ у хворих основної групи показали, 

що медіана рівня ТТГ у хворих основної групи склала 2,87 (2,05;3,49) 

мкМО/мл, рівня Т3 вільного –3,19 (2,88;3,88) пг/мл, рівня Т4 вільного – 1,11 

(1,00;1,34) нг/дл, що відповідало нормальним показникам. У осіб контрольної 
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групи медіана рівня ТТГ становила 3,04 (2,55;3,46) мкМО/мл, рівняТ3 – 3,12 

(2,88;3,77) пг/мл, рівня Т4– 1,09 (1,01;1,35) нг/дл (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Рівні гормонів ЩЗ в осіб контрольної та основної групи 

(Ме (ВК;НК)) 

 

Показник 
Контрольна група 

(n=29) 

Основна група 

(n=59) 
р 

ТТГ (мкМО/мл) 3,04 (2,55; 3,46) 2,87 (2,05; 3,49) 0,2625 

Т3 (пг/мл) 3,12 (2,88; 3,77) 3,19 (2,88; 3,88) 0,6634 

Т4(нг/дл) 1,09 (1,01; 1,35) 1,11 (1,00; 1,34) 0,9090 

 

Оцінка автоімунної активності у ЩЗ 

Медіана вмісту АТТГ у осіб основної групи становила 167.30 

(98.00;290.00) мкМО/мл, в контрольній групі – 76.00 (68.00;84.00) мкМО/мл 

(р<0,0000). Показник АТПО в основній групі за медіаною був на рівні 48.00 

(37.00;89.20) МО/мл, в контрольній групі – 14.00 (9.00;19.00) МО/мл 

(р<0,0000). 

Наведені дані свідчили про достовірне підвищення показників 

автоімунної активності в основній групі в порівнянні з контрольною групою і 

нормальну функцію ЩЗ у всіх досліджених. 

 

Оцінка функція слуху залежно від автоімунної активності 

Для полегшення розуміння наступного матеріалу показник нормальної 

функції ЗВК умовно назвали «позитивна відповідь на DP-грамі», при 

порушенні функції ЗВК користувались умовним позначенням «негативна 

відповідь на DP-грамі».  

Залежність показника сигнал/шум (С/Ш > 6дБ) від рівня АТПО у 

досліджених представлена в табл. 5.2. На частоті 5714 Гц зниження 

показника С/Ш як на правому, так і на лівому вусі у «серонегативних» і 

«серопозитивних» хворих основної групи було незначним і статистично 

незначимим в порівнянні з особами контрольної групи.   
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Проте на частоті 8000 Гц на правому вусі у «серонегативних» осіб 

(рівень антитіл відповідає нормі) основної групи зниження показника С/Ш є 

статистично значимим в порівнянні з контрольною групою, величина якого  

відповідно становило 6,70 (4,50;7,90) дБ і 9,00 (7,00;14,20)дБ (р < 0,001). Це 

стосується і «серопозитивних» осіб (рівень антитіл достатньо високий) 

основної групи, у яких також виявлено статистично значиме зниження 

показника С/Ш до 6,70(3,20;8,50) дБ в порівнянні з контрольною групою –

9,00 (7,00; 14,20) дБ (р < 0,001). На лівому вусі за тих же умов дослідження 

таких закономірностей залежності показника С/Ш від рівня АТПО не 

встановлено (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Залежність показника сигнал/шум (С/Ш > 6дБ) 

від рівня АТПО у досліджених(Ме (ВК;НК)) 

 

Частотні відрізки та 

сторона дослідження 

при реєстрації ПСОАЕ 

Різниця показника С/Ш (дБ) 

Основна група (n=59) 
Контрольна 

група (n=29) 
АТПО- 

(n=14) 

АТПО+ 

(n=45) 

С/Ш ліва (5714 Гц) 
9,35 

(6,70;11,20) 

8,90 

(6,60;11,60) 

11,00  

(7,30; 14,40) 

С/Ш права (5714 Гц) 
9,35 

(6,50;10,60) 

10,00 

(7,00;11,90) 

10,10  

(7,50; 13,90) 

С/Ш ліва (8000 Гц) 
7,90  

(6,60; 9,60) 

8,10 

(4,90;10,20) 

8,80  

(7,00; 10,60) 

С/Ш права (8000 Гц) 
6,70 

(4,50; 7,90)** 

6,70 

(3,20;8,50)** 

9,00  

(7,00; 14,20) 

 

Примітка. В цій та наступних таблицях * — статистично значущі 

відмінності при р < 0,05 , ** — р < 0,01, *** — р < 0,001 в порівнянні з 

контролем. 

 

В табл. 5.3 представлені дані залежності показника сигнал/шум 

(С/Ш>6дБ) від рівня АТТГ у досліджених осіб. На частоті 5714 Гц зниження 

показника С/Ш як на правому, так і на лівому вусі у «серонегативних» і 

«серопозитивних» хворих основної групи за рівнем АТТГ було незначним і 

статистично незначимим в порівнянні з особами контрольної групи.   



99 

На частоті 8000 Гц на правому вусі у «серопозитивних» осіб виявлено 

статистично значуще (р<0,05) зниження показника С/Ш та становило 6,45 

(2,65;8,05) дБ,  в порівнянні з контрольною групою (9,00 (7,00;14,20) дБ). 

Проте у «серонегативних» осіб такої закономірності не встановлено. На 

лівому вусі за тих же умов дослідження вказаної закономірності залежності 

показника С/Ш від рівня АТТГ також не встановлено (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 

Залежність показника сигнал/шум (С/Ш > 6дБ) 

від рівня АТТГ у досліджених осіб (Ме (ВК;НК)) 

 

Частотні відрізки та 

сторона дослідження 

при реєстрації 

ПСОАЕ 

Різниця показника С/Ш (дБ) 

Основна група (n=59) 
Контрольна група 

(n=29) АТТГ- (n=19) АТТГ+ (n=40) 

С/Ш ліва (5714 Гц) 8,90(5,70;11,40) 9,10(7,60;11,85) 11,00 (7,30; 14,40) 

С/Ш права (5714 Гц) 7,60(3,50;11,90) 9,90(7,10;11,85) 10,10 (7,50; 13,90) 

С/Ш ліва (8000 Гц) 8,30(6,30;11,00) 7,55(3,45;9,60) 9,00 (7,60; 10,80) 

С/Ш права (8000 Гц) 8,40(6,00;10,50) 6,45(2,65;8,05)* 9,00 (7,00; 14,20) 

 

 З метою більш ретельного аналізу впливу автоімунного процесу в 

щитовидній залозі на стан слухової функції у хворих на АІТ було вирішено 

доповнити дослідження так званим «зворотнім» аналізом. Для цього 

досліджено рівні антитіл в залежності від стану функції внутрішнього вуха 

осіб. 

В табл.5.4 наведені значення АТПО в залежності від функції ЗВК на 

DP-грамах у досліджуваних основної групи, тобто хворих на АІТ. Із цієї 

таблиці видно, що на частоті 5714 Гц немає залежності між рівнем АТПО і 

позитивною чи негативною відповіддю на DP-грамі. Проте, на частоті 8000 

Гц позитивна відповідь на DP-грамі як праворуч, так і ліворуч реєструється 

при рівні АТПО відповідно 31,50 (15,00;46,00) МО/мл і 31,00 (14,00;46,00) 

МО/мл, а негативна відповідь на DP-грамі реєструється при значно вищих 

рівнях (в 2,5-3 рази більше) АТПО: праворуч – 84,10 (26,90;165,15) МО/мл 

(р=0,0024), ліворуч – 89,20 (29,20;165,30) МО/мл (р=0,0001).  
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Таблиця 5.4 

Значення АТПО в залежності від функції ЗВК 

на DP-грамах у досліджуваних основної групи (МО/мл)(Ме (ВК;НК)) 

 

Частотні відрізки та 

сторона дослідження 

при реєстрації ПСОАЕ 

Порушена функція 

ЗВК (< 6, дБ) 

Нормальна функція 

ЗВК (> 6, дБ) 
Р 

ліва 5714 71,25(31,00;79,00) 32,50 (15,70;51,00) 0,1694 

права 5714 69,00(31,00;78,00) 33,00 (15,70;52,00) 0,2858 

ліва 8000 89,20 (29,20;165,30) 31,00 (14,00;46,00) 0,0001 

права 8000 84,10 (26,90;165,15) 31,50 (15,00;46,00) 0,0024 

 

Подібна залежність виявлена і для показника АТТГ. З табл. 5.5 витікає, 

що на частоті 5714 Гц немає залежності між рівнем АТТГ і позитивною чи 

негативною відповіддю на DP-грамі. На частоті 8000 Гц позитивна відповідь 

на DP-грамі як праворуч, так і ліворуч реєструється при рівні АТТГ 92,00 

(70,00;152,10) МО/мл і 93,00 (70,00;167,30) МО/мл відповідно, що значно 

менше (майже в 3 рази), ніж реєструється негативна відповідь на DP-грамі: 

рівень АТТГ праворуч – 282,50 (83,50;416,80)МО/мл (р=0,0014), ліворуч – 

290,00 (82,00;421,30)МО/мл (р=0,0052).  

Таблиця 5.5 

Значення АТТГ в залежності від функції ЗВК  

на DP-грамах у досліджуваних основної групи  

(мкМО/мл)(Ме(ВК;НК)) 

 

Частотні відрізки та 

сторона 

дослідження при 

реєстрації ПСОАЕ 

 

Порушена функція 

ЗВК (< 6, дБ) 

 

Нормальна функція 

ЗВК (> 6, дБ) 

 

Р 

ліва 5714 91,50 (67,30;178,40) 99,35 (73,00; 217,20) 0,6500 

права 5714 85,00 (67,30;103,00) 100,40 (73,00;219,20) 0,3016 

ліва 8000 290,00 (82,00;421,30) 93,00 (70,00;167,30) 0,0052 

права 8000 282,50 (83,50;416,80) 92,00 (70,00;152,10) 0,0014 

 

Отже, більш високі рівні показників АТПО і АТТГ відповідають 

відсутності відповіді на DP-грамах, що свідчить про порушення функції ЗВК. 



101 

Це дозволяє стверджувати про залежність порушень слуху від рівня 

специфічних антитіл при АІТ. 

 

Оцінка функції слуху залежно від рівнів специфічних біохімічних 

показників 

Для розуміння патогенетичних механізмів розвитку порушень слуху 

при АІТ проведено аналіз рівня специфічного білку престіну, який 

розміщений в мембрані ЗВК і відіграє головну роль в такому 

електрофізіологічному процесі, як електромотильність ЗВК. Для цього було 

визначено середні рівні білка престіну в групах дослідження. На рис.5.1 

видно, що середній рівень престіну в периферичній крові осіб основної групи  

дорівнює 134,30 (108,80;184,20)пг/мл, що перевищує значення цього 

показника в осіб контрольної групи, де його рівень становив 98,30 

(81,10;104,30) пг/мл (р<0,0004). 

 

 

 
 

Рис. 5.1. Рівні білку престіну в периферичній крові у осіб основної і 

контрольної груп 
 

На рис. 5.2 подані значення престіну в залежності від рівня АТПО в 

крові досліджених основної групи. У «серопозитивних» осіб медіана рівня 
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престіну дорівнювала 140,27 (109,10;214,20) пг/мл і була статистично 

значимо (р=0,0005) більшою, ніж у «серонегативних» хворих – 100,80 

(88,60;118,20) пг/мл.  

 

Рис. 5.2. Рівні білку престіну в периферичній крові в залежності від 

рівня АТПО у осіб основної групи 

 

 

За рівнем АТТГ медіана престіну у серопозитивній підгрупі основної 

групи також була статистично значимо (р˂0,0000) більшою – 145,10 

(115,70;286,00) пг/мл, ніж у серонегативній підгрупі, де вона становила 98,30 

(77,50;113,00) пг/мл)(рис 5.3). 

 

Рис. 5.3. Рівні білку престіну в периферичній крові в залежності від 

рівня АТТГ у осіб основної групи 
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Далі вивчено вміст білку престіну в крові хворих на АІТ залежно від 

наявності чи відсутності порушень функції ЗВК у частотному діапазоні 5714-

8000 Гц, що продемонстровано в табл. 5.6. З цієї таблиці виходить, що на 

частоті 5714 Гц немає залежності між рівнем престіну в крові та функцією 

ЗВК у вигляді позитивної чи негативної відповіді на DP-грамі. В свою чергу, 

на частоті 8000 Гц позитивна відповідь на DP-грамі (нормальна функція 

слуху) праворуч реєструвалася при рівні престіну106,55 (88,60;139,50) пг/мл, 

ліворуч – 110,10 (88,60;140,27) пг/мл, що є статистично значимо менше, коли 

негативна відповідь на DP-грамі (порушена функція слуху) реєструвалася 

при рівні престіну праворуч 139,00 (114,20;289,45)пг/мл (р=0,0007) при 

реєстрації ПСОАЕ на частоті 8000 Гц і ліворуч – 133,30 (114,20;286;70) пг/мл 

(р=0,0039). 

Отже, при реєстрації ПСОАЕ, на частоті 8000 Гц, функція ЗВК на  

DP-грамах у осіб з АІТ залежить від рівня престіну в крові: чим більше 

рівень престіну, тим більше порушення функції ЗВК має місце.  

 

Таблиця 5.6 

Рівні престіну в крові досліджених та функція ЗВК  

на DP-грамах у осіб основної групи (пг/мл)(Ме (ВК;НК)) 

 

Частотні відрізки 

та сторона 

дослідження при 

реєстрації 

ПСОАЕ 

Порушена функція 

ЗВК (< 6, дБ) 

Нормальна функція 

ЗВК (> 6, дБ) 
Р 

ліва 5714 111,65 (98,30;174,80) 114,20 (98,30;145,50) 0,8849 

права 5714 109,10 (98,30;174,80) 114,20 (98,30;145,50) 0,8686 

ліва 8000 133,30 (114,20;286;70) 110,10 (88,60;140,27) 0,0039 

права 8000 139,00 (114,20;289,45) 106,55 (88,60;139,50) 0,0007 

 

Таким чином, отримані дані дозволяють стверджувати, що у хворих на 

АІТ в стані еутиреозу функція ЗВК при реєстрації ПСОАЕ на частоті 8000 Гц 

залежить від рівня в крові АТПО, АТТГ і білка престіну. У цьому частотному 

діапазоні порушення функції рецепторного апарату слухового аналізатора 
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реєструються як у «серопозитивних», так і у «серонегативних» хворих за 

рівнем АТПО, а також у «серопозитивних» хворих за рівнем АТТГ. При АІТ 

в стані еутиреозу порушення функції ЗВК визначається при достовірно більш 

високих рівнях в крові АТПО, АТТГ і білка престіну, ніж за відсутності 

порушень функції рецептору. Все це вказує на негативний вплив підвищення 

рівнів АТПО, АТТГ і білка престіну на функцію ЗВК внутрішнього вуха 

хворих на АІТ в стані еутиреозу.   

 

5.2 Імунологічні аспекти впливу автоімунного процесу в 

щитовидній залозі на стан слухової функції осіб, хворих на автоімунний 

тиреоїдит в стані еутиреозу 

При розвитку будь якого автоімунного процесу, навіть такого 

органоспецифічного, як АІТ, впливу піддається не тільки орган-мішень, а і 

весь організм. В даному підрозділі роботи описані особливості реакції 

імунної системи на підвищення рівнів АТПО і АТТГ та її вплив на функцію 

ЗВК внутрішнього вуха досліджених. Проведено вимірювання основних 

показників, які характеризують функціональних стан імунної системи 

організму (Т-лімфоцитів, В-лімфоцитів, імуноглобулінів А, М та G). 

В табл. 5.7 наведені значення показників імунної системи у 

досліджених обох груп. У хворих основної групи встановлено суттєве 

підвищення вмісту Т-лімфоцитів (CD3+19-) – 73,40 (67,90;78,50) % (в 

контрольній групі – 61,70 (52,40;66,20) %; р<0,0000), В-лімфоцитів – 12,70 

(9,00;15,00)) % (в контрольній групі –  10,50 (4,80;12,80) %; р=0,0313),  

Т-хелперів (CD4+8-) – 48,40(41,10;54,80) % (в контрольній групі– 40,00 

(36,5;44) %; р=0,0001). Показник індексу відношення хелперних клітин до 

цитотоксичних (CD4+/CD8+) у осіб основної групи був на рівні 

2,06(1,61;3,17), що було статистично значимо більшим в порівнянні з цим 

показником у осіб контрольної групи – 1,76 (1,21;2,26) % (р=0,0394). 
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Таблиця 5.7 

Показники функціонального стану імунної системи у хворих на АІТ в 

еутиреоїдному стані та осіб контрольної групи (Ме (ВК;НК)) 

Показник 
Основна група 

(n=59) 

Контрольна група 

(n=29) 
р 

Т-лімфоцити (CD3+19-),% 73,40 (67,90;78,50) 61,70(52,40;66,20) 0,00000 

В-лімфоцити (CD3-19+),% 12,70(9,00;15,00) 10,50 (4,80;12,80) 0,03132 

NK-лімфоцити (CD3-

16+56+),% 
11,70(6,80;16,10) 12,9 0(6,10;17,90) 0,49986 

Т-хелпери (CD4+8-),%  48,40(41,10;54,80) 40,00 (36,50;44,00) 0,00009 

Т-цитотоксичні (CD4-

8+),% 
22,10(17,30;28,50) 23,30 (20,10;28,70) 0,62221 

ІРІ (CD4+/CD8+), ум.од. 2,06(1,61;3,17) 1,76 (1,21;2,26) 0,03944 

Т-регуляторні 

(CD4+25+),% 
2,00(0,80;2,80) 3,76 (2,81;5,14) 0,00000 

В-активовані 

(CD38+19+),% 
1,10 (0,20;2,70) 0,50 (0,10;1,50) 0,04779 

IgA, г/л 2,72(1,45;3,67) 1,90 (1,30;2,62) 0,07803 

IgM, г/л 1,31(0,97;1,79) 0,91 (0,58;1,55) 0,03537 

IgG, г/л 16,04(11,00;18,40) 10,67(8,46;12,42) 0,00001 

 

Також в основній групі вміст Т-регуляторних (CD4+25+) клітин був  

значно нижчим – 2,00(0,80;2,80)%, ніж в контрольній групі – 3,76 

(2,81;5,14) % (р<0,0000), а В-активованої популяції клітин – суттєво вищим – 

1,10 (0,20;2,70) % в порівнянні з контрольною групою – 0,50 (0,10;1,50) % 

(р=0,0478). 

Встановлені відмінності між сформованими групами і за рівнями 

деяких імуноглобулінів. Так, рівень IgM в крові хворих основної групи був 

вищим і становив 1,31(0,97;1,79) г/л, ніж у осіб контрольної групи – 0,91 

(0,58;1,55) г/л (р=0,0354), а рівень IgG – 16,04 (11,00;18,40) г/л у 1,5 рази 

переважав такий в порівнянні з контрольною групою, де він становив 

10,67(8,46;12,42) % (р=0,0000). 

Отже, хворі, що страждають АІТ в стані еутиреозу, мають суттєві зміни 

функції імунної системи, яка виявляється у підвищенні вмісту у крові  



106 

Т-лімфоцитів, В-лімфоцитів, Т-хелперів, В-активованих лімфоцитів, IgМ, 

IgG, значення І-регуляторного індексу (ІРІ) та у зниженні вмісту  

Т-регуляторних лімфоцитів. 

В табл. 5.8 наведені дані, які характеризують стан імунної системи у 

хворих на АІТ в залежності від рівня АТПО. За імунним станом 

серопозитивна і серонегативна підгрупи статистично значимо відрізняються 

лише за вмістом Т-регуляторних (CD4+25+) лімфоцитів, яких значно менше 

при серопозитівній формі АІТ – 1,50 (0,80;2,50) %, ніж при серонегативній – 

3,30 (2,70;4,18) % (р=0,0004).  

При порівнянні серопозитивної підгрупи за рівнем АТПО з 

контрольною групою у «серопозитивних» осіб виявлені зміни за рівнями   

Т-лімфоцитів, В-лімфоцитів, Т-хелперів, Т-регуляторних, В-активованих 

лімфоцитів, IgМ, IgG та за значенням ІРІ (8 показників з 11). Порівнюючи 

серонегативну підгрупу хворих з дослідженими контрольної групи, можна 

відзначити у «серонегативних» осіб суттєві відмінності лише за вмістом у 

крові Т-лімфоцитіві Т-регуляторних лімфоцитів (2 показники з 11). В 

порівнянні з контрольною групою значення показників Т-лімфоцитів,  

В-лімфоцитів, Т-хелперів, ІРІ, В-активованих лімфоцитів, IgМ і IgG були 

підвищеними, Т-регулятивних лімфоцитів – зниженими в серопозитивній 

підгрупі хворих. В серонегативній підгрупі спостерігалась подібна тенденція, 

але не всі відмінності мали статистичну значимість. 

Дані в табл. 5.9 демонструють стан імунної системи в залежності від 

рівня АТТГ. В цьому випадку хворі на АІТ також поділені на 

«серонегативних» та «серопозитивних». З табл. 5.9 витікає, що відмінностей 

між хворими «серонегативної» та «серопозитивної» підгруп немає. При 

порівнянні серопозитивної підгрупи за рівнем АТТГ з контрольною групою у 

«серопозитивних» осіб виявлені зміни за рівнями вмісту Т-лімфоцитів, В-

лімфоцитів, Т-хелперів, Т-регулятивних лімфоцитів, IgG та за значенням ІРІ 

(6 показників з 11). В свою чергу, при порівнянні серонегативної підгрупи за 

рівнем АТТГ з контрольною групою у «серонегативних»хворих встановлені 
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зміни за рівнями вмісту Т-лімфоцитів, Т-хелперів, Т-регулятивних 

лімфоцитів, IgG та за значенням ІРІ (5 показників з 11). В порівнянні з 

контрольною групою значення показників Т-лімфоцитів, Т-хелперів, IgG в 

обох підгрупах хворих були підвищеними, Т-регулятивних лімфоцитів – 

зниженими. 

Отже, відмінностей стану імунної системи залежно від 

серопозитивного чи серонегативного типів у підгрупах за рівнями в крові 

антитіл до тиреопероксидази та тіреоглобуліну між собою не встановлено, за 

винятком лише вмісту Т-регуляторних (CD4+25+) лімфоцитів, яких значно 

менше при серопозитивному типі, ніж при серонегативному типі АІТ за 

рівнем АТПО. Однак, за рівнем АТПО, так і за рівнем АТТГ при 

серопозитивному типі АІТ більшість показників (у першому випадку 8 із 11, 

у другому – 6 із 11) за своїми значеннями відрізняється від нормальних 

величин. При серонегативному типі АІТ за рівнем АТТГ значення частини 

показників імунної  системи (5 із 11) також суттєво відрізняється від 

нормальних значень. 
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Таблиця 5.8 

Показники функціонального стану імунної системи у хворих на АІТ в еутиреоїдному стані та осіб контрольної 

групи в залежності рівня АТПО (Ме (ВК;НК)) 

 

Показник 

Основна група 

(n=59) Контрольна група 

(n=29) 

р 

АТПО+ АТПО- АТПО+/- 
АТПО+/ 

контроль 

АТПО-/ 

контроль 

Т-лімфоцити  

(CD3+19-), % 
73,40 (67,90;77,20) 64,70 (56,20;73,90) 61,70 (52,40;66,20) 0.63679 0.00000 0.00099 

В-лімфоцити  

(CD3-19+), % 
12,7 (10,10;14,80) 11,00 (6,80;16,90) 10,50 (4,80;12,80) 0.53279 0.04933 0.09452 

NK-лімфоцити 

(CD3-16+56+), % 
11,7 (8,70;16,10) 12,00 (5,20;17,90) 12,9 0(6,10;17,90) 0.32704 0.72307 0.25950 

Т-хелпери 

(CD4+8-),  %  
48,40 (43,00;55,50) 41,00 (36,50;47,60) 40,00 (36,50;44,00) 0.18143 0.00003 0.09455 

Т-цитотоксичні  

(CD4-8+), % 
21,90 (17,10;27,60) 24,30 (20,10;28,90) 23,30 (20,10;28,70) 0.17004 0.34656 0.45226 

IРІ (CD4+/CD8+), 

ум.од. 
2,12 (1,68;3,18) 1,75 (1,21;2,24) 1,76 (1,21;2,26) 0.09223 0.01272 0.86621 

Т-регуляторні 

(CD4+25+), % 
1,50 (0,80;2,50) 3,30 (2,70;4,18) 3,76 (2,81;5,14) 0.00044 0.00000 0.02577 

В-активовані 

(CD38+19+), % 
1,10 (0,30;2,70) 0,50 (0,10;1,60) 0,50 (0,10;1,50) 0.97864 0.04569 0.27431 

IgA, г/л 2,95 (1,45;3,93) 2,00 (1,39;3,30) 1,90 (1,30;2,62) 0.85857 0.09671 0.21346 

IgM, г/л 1,38 (0,97;1,79) 1,09 (0,63;1,56) 0,91 (0,58;1,55) 0.61781 0.04105 0.17771 

IgG, г/л 17,10 (12,23;18,45) 10,82 (8,80;13,04) 10,67 (8,46;12,42) 0.28103 0.00001 0.07177 
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Таблиця 5.9 

Показники функціонального стану імунної системиу хворих на АІТ в еутиреоїдному стані та осіб контрольної 

групи в залежності рівня АТТГ (Ме (ВК;НК)) 

 

Показник 
Основна група 

(n=59) 
Контрольна 

група (n=29) 

р 

АТТГ+/- 
АТТГ+/ 

контроль 

АТТГ-/ 

контроль АТТГ+ АТТГ- 

Т-лімфоцити  

(CD3+19-), % 
74,45 (68,25;79,60) 65,70 (57,45;73,50) 

61,70 

(52,40;66,20) 
0.36361 0.00001 0.00023 

В-лімфоцити  

(CD3-19+), % 
12,70 (9,65;14,90) 11,25 (6,25;14,95) 10,50 (4,80;12,80) 0.65544 0.03139 0.17052 

NK-лімфоцити 

(CD3-16+56+), % 
11,40 (6,75;13,75) 12,85 (7,00;18,30) 12,90 (6,10;17,90) 0.29534 0.42584 0.83301 

Т-хелпери 

(CD4+8-), %  
48,85 (40,50;55,15) 43,85 (37,70;48,10) 

40,00 

(36,50;44,00) 
0.74559 0.00185 0.00011 

Т-цитотоксичні  

(CD4-8+), % 
23,20 (17,70;28,55) 22,35 (19,20;28,65) 

23,30 

(20,10;28,70) 
0.52163 0.80789 0.46052 

IРІ (CD4+/CD8+), 

ум.од. 
1,93 (1,59;3,02) 1,94 (1,26;2,30) 1,76 (1,21;2,26) 0.40347 0.10461 0.03882 

Т-регуляторні 

(CD4+25+), % 
2,05 (0,75;2,80) 2,90 (2,11;4,13) 3,76 (2,81;5,14) 0.92240 0.00000 0.00002 

В-активовані 

(CD38+19+), % 
1,25 (0,25;3,30) 0,50 (0,15;1,55) 0,50 (0,10;1,50) 0.65495 0.05876 0.15659 

IgA, г/л 3,18 (1,63;3,67) 1,91 (1,33;2,80) 1,90 (1,30;2,62) 0.11555 0.02089 0.86605 

IgM, г/л 1,27 (0,97;1,80) 1,18 (0,65;1,75) 0,91 (0,58;1,55) 0.64380 0.05950 0.08573 

IgG, г/л 17,61 (11,77;18,59) 10,89 (8,88;14,33) 10,67(8,46;12,42) 0.11937 0.00000 0.01404 
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Далі нами було проаналізовано функціональний стан імунної системи у 

хворих на АІТ у стані еутиреозу залежно від функції ЗВК в частотному 

діапазоні 5714 – 8000 Гц, де поширеність порушень слуху є переважаючою у 

даного контингенту. 

В табл. 5.10 наведені дані про функціональний стан імунної системи 

залежно від порушення функції ЗВК (на лівій стороні) у хворих основної 

групи на частоті 5714 Гц. Лише за рівнем в крові IgA встановлено 

статистично значущі відмінності: при порушеній функції ЗВК значення цього 

показника становило 1,56 (1,11; 1,91) г/л, що було меншим в порівнянні з 

особами з нормальною функцією ЗВК – 2,44 (1,42; 3,65)г/л (р=0.0195).  

Таблиця 5.10 

Показники функціонального стану імунної системи залежно від функції 

ЗВК при реєстрації на лівій стороні на DP-грамах у досліджуваних 

основної групи на частоті 5714 Гц (Ме (ВК;НК)) 

Показник 
Порушена функція 

ЗВК (< 6, дБ) 

Нормальна функція 

ЗВК (> 6, дБ) 
р 

Т-лімфоцити  

(CD3+19-) (%) 
75,35 (67,90; 76,40) 71,05 (58,80; 77,00) 0.61057 

В-лімфоцити  

(CD3-19+) (%) 
13,30 (10,40; 15,80) 11,90 (8,10; 14,80) 0.45148 

NK-лімфоцити 

(CD3-16+56+) (%) 
8,25 (4,00; 11,50) 12,15 (7,90; 17,90) 0.21090 

Т-хелпери 

(CD4+8-) (%)  
47,60 (45,80; 57,80) 43,90 (37,40; 50,90) 0.30844 

Т-цитотоксичні  

(CD4-8+) (%) 
1,95 (1,78; 2,79) 1,93 (1,28; 2,61) 0.92942 

IРІ (CD4+/CD8+) 

(ум.од.) 
23,35 (20,70; 26,40) 22,35 (18,70; 28,70) 0.60285 

Т-регуляторні 

(CD4+25+) (%) 
2,15 (1,60; 3,30) 2,60 (1,40; 3,50) 0.77332 

В-активовані 

(CD38+19+) (%) 
0,65 (0,20; 1,30) 0,75 (0,20; 2,00) 0.17965 

IgA (г/л) 1,56 (1,11; 1,91) 2,44 (1,42; 3,65) 0.01948 

IgM (г/л) 1,24 (0,97; 1,40) 1,21 (0,84; 1,79) 0.09456 

IgG (г/л) 12,88 (9,06; 18,03) 12,72 (10,20; 17,63) 0.58750 
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З даних в табл. 5.11 виходить, що при реєстрації функції ЗВК на правій 

стороні статистично значущі відмінності між особами з нормальною і 

порушеною функцією слуху також встановлено лише за рівнем IgA: при 

порушеній функції ЗВК значення цього показника становило 1,66 (1,11; 

1,91) г/л, при нормальній функції ЗВК – 2,39 (1,42; 3,65)г/л (р=0.33064). 

Тобто, при порушеній функції ЗВК рівень в крові IgA був суттєво нищим. 

Отже, при оцінці стану імунної системи залежно від функції ЗВК на 

частоті 5714 Гц з обох сторін лише за вмістом в крові IgA були встановлені 

суттєві відмінності між хворими на АІТ в стані еутиреозу, які мали або не 

мали порушення слуху.  

Таблиця 5.11 

Показники функціонального стану імунної системизалежно від функції 

ЗВКпри реєстрації на правій стороні на DP-грамах у досліджуваних 

основної групи на частоті 5714 Гц (Ме (ВК;НК)) 
 

Показник 
Порушена функція 

ЗВК (< 6, дБ) 

Нормальна функція 

ЗВК (> 6, дБ) 
р 

Т-лімфоцити  

(CD3+19-) (%) 
74,80 (67,90; 76,40) 71,20 (58,80; 77,00) 0.69025 

В-лімфоцити  

(CD3-19+) (%) 
13,60 (10,40; 15,80) 12,00 (8,10; 14,80) 0.43220 

NK-лімфоцити 

(CD3-16+56+) (%) 
5,60 (4,00; 10,90) 12,10 (7,90; 17,90) 0.20136 

Т-хелпери 

(CD4+8-) (%)  
48,30 (46,20; 57,80) 44,00 (37,40; 50,90) 0.19730 

Т-цитотоксичні  

(CD4-8+) (%) 
2,07 (1,83; 2,79) 1,88 (1,28; 2,61) 0.58976 

IРІ (CD4+/CD8+) 

(ум.од.) 
22,10 (20,70; 25,30) 22,50 (18,70; 28,90) 0.33066 

Т-регуляторні 

(CD4+25+) (%) 
2,20 (1,80; 3,30) 2,60 (1,40; 3,50) 0.43888 

В-активовані 

(CD38+19+) (%) 
0,80 (0,20; 1,30) 0,70 (0,20; 2,00) 0.39141 

IgA (г/л) 1,66 (1,11; 1,91) 2,39 (1,42; 3,65) 0.03487 

IgM (г/л) 1,27 (1,12; 1,40) 1,20 (0,82; 1,79) 0.21840 

IgG (г/л) 10,77 (9,06; 17,11) 12,83 (10,20; 17,68) 0.33064 
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Наведені дані в табл. 5.12 та 5.13 вказують, що на частоті 8000 Гц 

відмінностей за функціональним станом імунної системи залежно від стану 

функції слуху хворих на АІТ більше, ніж на частоті 5714 Гц.  Так, при 

реєстрації слуху на лівій стороні встановлено суттєве переважання при 

порушеній функції ЗВК вмісту в крові Т-лімфоцитів (CD3+19-) – 76,40 

(73,10; 79,20) % (при нормальній функції – 67,90 (58,20; 74,00) %; р=0.0246), 

Т-хелперів (CD4+8-) – 52,90 (44,20; 57,80) % (при нормальній функції – 43,30 

(37,40; 48,90) %; р=0.0082), IgG – 17,59 (11,30; 18,73) г/л (при нормальній 

функції – 12,23 (9,06; 16,04) г/л; р=0.0572), а також зниження вмісту  

Т-регуляторних  (CD4+25+) лімфоцитів – 1,60 (0,80; 2,70) % (при нормальній 

функції – 2,73 (1,80; 3,70) %; р=0.0519) (табл. 5.12).  

Таблиця 5.12 

Показники функціонального стану імунної системи залежно від функції 

ЗВК при реєстрації на лівій стороні на DP-грамах у досліджуваних 

основної групи на частоті 8000Гц (Ме (ВК;НК)) 

Показник 
Порушена функція 

ЗВК (< 6, дБ) 

Нормальна функція 

ЗВК (> 6, дБ) 
р 

Т-лімфоцити  

(CD3+19-) (%) 
76,40 (73,10; 79,20) 67,90 (58,20; 74,00) 0.02462 

В-лімфоцити  

(CD3-19+) (%) 
12,40 (10,30; 13,60) 12,30 (8,40; 16,10) 0.23580 

NK-лімфоцити 

(CD3-16+56+) (%) 
10,90 (8,70; 12,70) 12,00 (6,70; 17,90) 0.69882 

Т-хелпери 

(CD4+8-) (%)  
52,90 (44,20; 57,80) 43,30 (37,40; 48,90) 0.00823 

Т-цитотоксичні  

(CD4-8+) (%) 
2,64 (1,78; 3,28) 1,79 (1,28; 2,34) 0.35227 

IРІ (CD4+/CD8+) 

(ум.од.) 
19,50 (18,10; 26,50) 24,20 (20,10; 28,70) 0.07407 

Т-регуляторні 

(CD4+25+) (%) 
1,60 (0,80; 2,70) 2,73 (1,80; 3,70) 0.05190 

В-активовані 

(CD38+19+) (%) 
0,80 (0,20; 2,00) 0,70 (0,20; 1,90) 0.99342 

IgA (г/л) 3,34 (1,47; 3,93) 2,05 (1,39; 3,34) 0.11211 

IgM (г/л) 1,20 (1,04; 1,63) 1,26 (0,84; 1,91) 0.30347 

IgG (г/л) 17,59 (11,30; 18,73) 12,23 (9,06; 16,04) 0.05724 
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Подібні зміни виявлено і при реєстрації DP-грам на правій стороні 

(табл. 5.13). При порушеній функції ЗВК статистично значимо підвищеними 

були вмісти в крові Т-лімфоцитів (CD3+19-)– 75,90 (72,55; 78,85) % (при 

нормальній функції – 67,90 (57,90; 74,50 %; р=0.0644), Т-хелперів (CD4+8-) – 

50,40 (44,45; 56,65)% (при нормальній функції – 42,95 (37,20; 48,60); 

р=0.0128), IgА– 3,43 (1,57; 3,98) г/л (при нормальній функції – 2,05 (1,39; 

3,28)г/л; р=0.0319) та IgG– 17,51 (11,04; 18,80) г/л (при нормальній функції – 

12,17 (9,04; 15,88) г/л; р=0.0381).  

Таблиця 5.13 

Показники функціонального стану імунної системи залежно від функції 

ЗВК при реєстрації на правій стороні на DP-грамах у досліджуваних 

основної групи на частоті 8000Гц (Ме (ВК;НК)) 

Показник 
Порушена функція 

ЗВК (< 6, дБ) 

Нормальна функція 

ЗВК (> 6, дБ) 

 

Р 

Т-лімфоцити  

(CD3+19-) (%) 
75,90 (72,55; 78,85) 67,90 (57,90; 74,50) 0.06437 

В-лімфоцити  

(CD3-19+) (%) 
12,20 (8,65; 13,65) 12,35 (8,50; 16,30) 0.17339 

NK-лімфоцити 

(CD3-16+56+) (%) 
11,10 (8,80; 13,40) 12,00 (6,55; 18,25) 0.83507 

Т-хелпери 

(CD4+8-) (%)  
50,40 (44,45; 56,65) 42,95 (37,20; 48,60) 0.01277 

Т-цитотоксичні  

(CD4-8+) (%) 
2,28 (1,77; 3,07) 1,78 (1,26; 2,37) 0.40499 

IРІ (CD4+/CD8+) 

(ум.од.) 
20,80 (18,40; 26,45) 24,30 (19,45; 28,800 0.09426 

Т-регуляторні 

(CD4+25+) (%) 
1,70 (0,75; 3,25) 2,73 (1,90; 3,54) 0.06654 

В-активовані 

(CD38+19+) (%) 
0,65 (0,20; 1,90) 0,85 (0,20; 1,95) 0.60773 

IgA (г/л) 3,43 (1,57; 3,98) 2,05 (1,39; 3,28) 0.03187 

IgM (г/л) 1,17 (1,04; 1,64) 1,27 (0,83; 1,880 0.17343 

IgG (г/л) 17,51 (11,04; 18,80) 12,17 (9,04; 15,88) 0.03810 
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Отже, при оцінці стану імунної системи в залежності від функції ЗВК 

на частоті 8000 Гц у хворих на АІТ встановлені відмінності за вмістом в 

крові Т-лімфоцитів, Т-хелперів, IgА, IgG та Т-регуляторних лімфоцитів. В 

цьому випадку при порушенні функції ЗВК вміст в крові Т-лімфоцитів,  

Т-хелперів, IgА та IgG був підвищеним, а Т-регуляторних лімфоцитів – 

зниженим в порівняні з хворими без порушення функції слуху. 

Таким чином, хворі на АІТ в стані еутиреозу мають суттєві зміни 

функції імунної системи, яка виявляється у підвищенні вмісту у крові  

Т-лімфоцитів, В-лімфоцитів, Т-хелперів, В-активованих лімфоцитів, IgМ, 

IgG, значення ІРІ та у зниженні вмісту Т-регуляторних лімфоцитів.  

Відмінностей стану імунної системи залежно від серопозитивного чи 

серонегативного типів за рівнями в крові антитіл до тиреопероксидази та 

тіреоглобуліну в групах між собою не встановлено, за винятком лише вмісту 

Т-регуляторних (CD4+25+) лімфоцитів, яких значно менше при 

серопозитівному типі, ніж при серонегативному типі АІТ за рівнем АТПО. 

Однак, за рівнем АТПО, так і за рівнем АТТГ при серопозитивному типі АІТ 

більшість показників (у першому випадку 8 із 11, у другому – 6 із 11) за 

своїми значеннями відрізняється від нормальних величин. При 

серонегативному типі АІТ за рівнем АТТГ значення частини показників 

імунної  системи (5 із 11) також суттєво відрізняється від нормальних 

значень. 

При оцінці стану імунної системи залежно від функції ЗВК на частоті 

5714 Гц лише за вмістом в крові IgA були встановлені суттєві відмінності 

між хворими на АІТ в стані еутиреозу, які мали або не мали порушення 

слуху. Проте на частоті 8000 Гц таких відмінностей було більше і вказані 

хворі з порушенням функцій ЗВК відрізнялися від тих, що не мали порушень 

слуху, за вмістом в крові Т-лімфоцитів, Т-хелперів, IgА, IgG та  

Т-регуляторних лімфоцитів. При порушенні функції ЗВК на частоті 8000 Гц  

вміст в крові Т-лімфоцитів, Т-хелперів, IgА та IgG був підвищеним, а  
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Т-регуляторних лімфоцитів – зниженим в порівняні з хворими без порушення 

функції слуху. 

 

Узагальнення результатів досліджень, представлених в розділі 

1. У хворих на АІТ в стані еутиреозу функція ЗВК при реєстрації 

ПСОАЕ на частоті 8000 Гц залежить від рівня в крові АТПО, АТТГ і білка 

престіну. На цій частоті порушення функції слуху реєструються  як у 

«серопозитивних», так і у «серонегативних» хворих за рівнем АТПО, а також 

у «серопозитивних» хворих за рівнем АТТГ. При АІТ в стані еутиреозу 

порушення функції ЗВК визначається при достовірно більш високих рівнях в 

крові АТПО, АТТГ і білка престіну, ніж за відсутності порушень функції 

слуху. 

2. Хворі на АІТ в стані еутиреозу мають суттєві зміни функції імунної 

системи, які виявляється у підвищенні вмісту у крові Т-лімфоцитів,  

В-лімфоцитів, Т-хелперів, В-активованих лімфоцитів, IgМ, IgG, значення ІРІ 

та у зниженні вмісту Т-регуляторних лімфоцитів.  

3. Відмінностей стану імунної системи залежно від серопозитивного чи 

серонегативного типів за рівнями в крові антитіл до тиреопероксидази та 

тіреоглобуліну не встановлено, за винятком лише вмісту Т-регуляторних 

(CD4+25+) лімфоцитів, яких значно менше при серопозитівному типі, ніж 

при серонегативному типі АІТ за рівнем АТПО. Як за рівнем АТПО, так і за 

рівнем АТТГ при серопозитивному типі АІТ більшість показників (у 

першому випадку 8 із 11, у другому – 6 із 11) за своїми значеннями 

відрізняється від нормальних величин. При серонегативному типі АІТ за 

рівнем АТТГ значення частини показників імунної  системи (5 із 11) також 

суттєво відрізняється від нормальних значень. 

4. При реєстрації ПСОАЕ на частоті 5714 Гц суттєві відмінності між 

хворими на АІТ в стані еутиреозу, які мали або не мали порушення слуху, 

виявлені лише за вмістом в крові IgA. Дані реєстрації ПСОАЕ на частоті 8000 

Гц показали, що таких відмінностей встановлено більше і вказані хворі з 
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порушенням функцій ЗВК відрізнялися від тих, що не мали таких порушень, 

за вмістом в крові Т-лімфоцитів, Т-хелперів, IgА, IgG та Т-регуляторних 

лімфоцитів. При порушенні функції ЗВК на частоті 8000 Гц  вміст в крові  

Т-лімфоцитів, Т-хелперів, IgА та IgG був підвищеним, а Т-регуляторних 

лімфоцитів – зниженим в порівняні з хворими без порушення функції слуху. 

 

Результати, представлені в даній главі, були висвітлені в 

наступних публікаціях: 

 

Науменко О.М. Порушення функції внутрішнього вуха у хворих з 

автоімунним тиреоїдитом у стадії еутиреозу / О.М. Науменко, Ю.В. Дєєва, 

М.В. Тарасенко, Н.М. Кобиляк // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. 

- 2018. - №1. - С. 37-46. 

М.В. Тарасенко / Стан слуху у хворих на автоімунний тиреоїдит (від 

експерименту до клінічних даних) // Журнал вушних, носових і горлових 

хвороб. – 2018. - №3-с.  - C. 160-161. 
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РОЗДІЛ 6 

АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ АВТОІМУННОЮ АКТИВНІСТЮ, 

ГОРМОНАЛЬНИМ СТАНОМ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ, СТАНОМ 

ІМУННОЇ СИСТЕМИ І УРАЖЕННЯМ СЛУХОВОЇ СИСТЕМИ У 

ХВОРИХ НА АВТОІМУННИЙ ТИРЕОЇДИТ 

 

Для встановлення залежності функції слухової системи у хворих на 

АІТ від стану функції та автоімунної активності в ЩЗ, імунної системи та 

рівня білка престіну використані кореляційний та регресійний аналізи. Для 

виявлення можливих механізмів порушення слуху у цих хворих проведено 

багатомірний факторний аналіз, який дозволяє на основі об'єктивно існуючих 

кореляційних взаємозв'язків та ознак виявляти приховані узагальнюючі 

характеристики структури досліджуваних об'єктів і їх властивості. 

Попередньо було встановлено, що функція ЗВК у хворих на АІТ як в 

основній, так і в контрольній групі не залежала від їх віку. Однак, на частоті 

8000 функція слуху залежала від статі хворих на АІТ як зліва (χ2=5,015, 

p=0,02512), так і справа (χ2=4,463,p=0,03463). 

 

 6.1 Залежність функції ЗВК від стану функції та автоімунної 

активності  щитовидної залози, імунної системи та рівня білка престіну у 

хворих на АІТ 

 Кореляційним аналізом вивчені зв’язки між станом функції ЗВК та 

гормональними, імунологічними і біохімічними показниками в різних 

частотних діапазонах слуху. В табл. 6.1 представлені дані, що 

характеризують такі зв’язки при реєстрації ПСОАЕ на частоті 2000 Гц. Дану 

частоту ми обрали для порівняння і більш детальної характеристики 

залежності між відповідними показниками. Ця частота відноситься до 

діапазону розмовної мови, тому описання взаємозв’язку між показниками та 

функцією ЗВК в даному випадку може в перспективі довести наше 

твердження про відсутність суб’єктивного відчуття погіршення слуху у 
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хворих з АІТ. В основній групі як зліва, так і справа не виявлено статистично 

значущих зв’язків  між функцією слуху та дослідженими показниками. В 

контрольній групі на цій частоті функція ЗВК на лівій стороні статистично 

значимо прямо пов’язана з рівнем АТПО (r=0,421), на правій стороні – з 

вмістом в крові В-лімфоцитів (r=0,394) і зворотно з IgG (r=-0,373). 

Таблиця 6.1 

Зв’язок гормональних, імунологічних і біохімічних показників з 

функцією ЗВК при дослідженні слуху на частоті 2000 Гц 

 (коефіцієнт Спірмена) 

 

Показники 

Функція ЗВК при 

проведенні ПСОАЕ 

(ліва сторона) 

Функція ЗВК при 

проведенні ПСОАЕ 

(права сторона) 

Основна група 
Контрольна 

група 

Основна 

група 

Контрольна 

група 

ТТГ -0,177 0,070 0,010 0,256 

Т3 0,157 0,012 0,132 -0,058 

Т4 -0,035 0,327 0,044 0,165 

АТТГ 0,131 -0,096 -0,117 -0,170 

АТПО 0,114 0,421* -0,125 0,354 

Т-л 0,167 -0,145 0,152 0,051 

В-л 0,104 0,037 -0,123 0,394* 

NK-л -0,247 0,052 -0,158 -0,044 

Т-х -0,092 -0,120 -0,103 -0,074 

Т-ц 0,207 -0,018 0,102 0,102 

IРІ -0,175 -0,247 -0,094 -0,117 

Т-р 0,033 -0,181 0,043 0,161 

В-а -0,134 0,006 0,072 0,159 

IgA -0,135 0,221 -0,188 -0,197 

IgM -0,047 -0,044 -0,153 -0,079 

IgG 0,024 0,299 -0,061 -0,373* 

престін 0,106 0,269 -0,017 0,029 

Примітка. Тут і в наступних таблицях * – статистично значущість 

коефіцієнту Спірмена з ймовірністю р < 0,05, ** –р < 0,01, три зірочки ***  

– р < 0,001. 

 

 Аналіз зв’язків функції слуху при реєстрації ПСОАЕ на частоті 5714 Гц 

з гормональними, імунологічними і біохімічними показниками показав 

відсутність статистично значущих  кореляцій в контрольній групі як зліва, 
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так і справа (табл. 6.2).  В свою чергу, в основній групі з лівого боку 

дослідження виявлено статистично значимий зворотній зв’язок функції ЗВК з 

рівнем АТПО (r=-0,325), вмістом Т-хелперів (r=-0,336), значенням ІРІ  

(r=-0,267) та прямий зв’язок з рівнем IgM (r=0,311). При дослідженні функції 

ЗВК з правого боку виявлено статистично значимий прямий зв’язок функції 

ЗВК лише з рівнем IgA (r=0,334). 

 

Таблиця 6.2 

Зв’язок гормональних, імунологічних і біохімічних показників з 

функцією ЗВК при дослідженні слуху на частоті 5714Гц 

(коефіцієнт Спірмена) 

 

Показники 

Функція ЗВК при проведенні 

ПСОАЕ 

(ліва сторона) 

Функція ЗВК при проведенні 

ПСОАЕ 

(права сторона) 

Основна 

група 

Контрольна 

група 

Основна 

група 

Контрольна 

група 

ТТГ 0,143 -0,187 0,114 -0,328 

Т3 0,061 0,104 0,054 0,067 

Т4 -0,054 0,017 -0,011 -0,038 

АТТГ -0,082 -0,053 0,090 -0,194 

АТПО -0,325* 0,077 0,020 0,088 

Т-л -0,064 0,145 0,008 0,095 

В-л -0,090 -0,269 -0,054 -0,266 

NK-л 0,060 0,228 0,040 0,311 

Т-х -0,336** 0,198 -0,019 0,116 

Т-ц 0,202 -0,112 0,052 -0,043 

ІРІ  -0,267* 0,196 -0,051 0,139 

Т-р 0,094 0,188 -0,043 0,212 

В-а -0,108 -0,082 -0,172 -0,236 

IgA 0,101 0,228 0,334** 0,169 

IgM 0,311* -0,109 0,221 0,014 

IgG -0,029 0,154 0,138 0,123 

престін -0,115 0,198 0,033 0,040 

 

 В табл. 6.3 наведені дані про зв’язки функції слуху при реєстрації 

ПСОАЕ на частоті 8000 Гц з дослідженими гормональними, імунологічними 

і біохімічними показниками. В контрольній групі з лівої сторони виявлені 
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два статистично значущих зв’язки функції ЗВК: прямий з Т-цитотоксичними 

лімфоцитами (r=0,401) і зворотній з ІРІ (r=-0,380). В цій групі на правій 

стороні дослідження статистично значущих зв’язків не виявлено.  

На частоті 8000 Гц в основній групі функція ЗВК була статистично 

значимо пов’язана з багатьма показниками. Так, на лівій стороні функція 

ЗВК була зворотно пов’язана з рівнями АТТГ (r=-0,357), АТПО (r=-0,347),  

Т-лімфоцитів (r=-0,295), Т-хелперів (r=-0,414), ІРІ (r=-0,309) та білку престіну 

(r=-0,285). З правого боку дослідження функція ЗВК була зворотно пов’язана 

з рівнями АТТГ (r=-0,543), АТПО (r=-0,438), Т-хелперів (r=-0,344), ІРІ  

(r=-0,305), IgA (r=-0,399), IgG (r=-0,303) та білку престіну (r=-0,479). 

 

Таблиця 6.3 

Зв’язок гормональних, імунологічних і біохімічних показників з 

функцією ЗВК при дослідженні слуху на частоті 8000 Гц 

(коефіцієнт Спірмена) 

 

Показники 

Функція ЗВК при проведенні 

ПСОАЕ 

(ліва сторона) 

Функція ЗВК при проведенні 

ПСОАЕ 

(права сторона) 

Основна 

група 

Контрольна 

група 

Основна 

група 

Контрольна 

група 

ТТГ -0,120 0,033 -0,144 -0,026 

Т3 -0,101 0,031 -0,035 0,003 

Т4 -0,034 0,095 -0,117 0,266 

АТТГ -0,357** -0,126 -0,543*** 0,278 

АТПО -0,347** 0,236 -0,438*** -0,098 

Т-л -0,295* -0,033 -0,182 0,110 

В-л 0,143 -0,099 0,167 0,172 

NK-л 0,032 0,068 0,004 -0,136 

Т-х -0,414*** -0,041 -0,344** -0,198 

Т-ц 0,203 0,401* 0,196 0,112 

IРІ -0,309* -0,380* -0,305* -0,095 

Т-р 0,184 -0,116 0,245 -0,263 

В-а -0,084 -0,020 -0,044 0,189 

IgA -0,178 0,324 -0,399** -0,029 

IgM 0,192 -0,155 0,118 0,030 

IgG -0,175 0,197 -0,303* -0,084 

престін -0,285* 0,161 -0,479*** -0,042 
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Узагальнення описаного вище кореляційного аналізу наведено в 

табл. 6.4, в якій подані достовірні зв’язки функції ЗВК з гормональними, 

імунологічними і біохімічними показниками на різних частотних відрізках 

при реєстрації ПСОАЕ. У хворих на АІТ порушення функції ЗВК в 

частотному діапазоні 2000 Гц не пов’язані з якими-небудь з досліджених 

показників стану функції ЩЗ, імунної системи та білку престіну. У цих 

хворих в частотному діапазоні 5714 Гц функції слуху достовірно пов’язана з 

одним автоімунним та чотирма імунологічними показниками (всього 5 

зв’язків), а в частотному діапазоні 8000Гц – вже з двома автоімунними, 

п’ятьма імунологічними та одним біохімічним показником (всього 8 

зв’язків).  

В частотному діапазоні 5714 Гц погіршення функції ЗВК у хворих на 

АІТ пов’язане зі збільшенням в крові рівнів АТПО і Т-хелперів та 

зменшенням в крові рівнів IgА і IgG,  а в частотному діапазоні 8000 Гц – зі 

зростанням в крові рівнів АТПО, АТТГ, Т-лімфоцитів, Т-хелперів, ІgA, IgG 

та білку престіну. 

Наступним етапом дослідження було проведення аналізу зв’язків 

функції ЗВК з показниками стану ЩЗ, імунної системи та рівня білка 

престіну залежно від рівнів в крові антитіл до тиреоглобуліну і 

тиреопероксидази у хворих на АІТ у фазі еутиреозу. 
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Таблиця 6.4 

Статистично значущі зв’язки функції ЗВК з гормональними, 

імунологічними і біохімічних показниками на різних частотних відрізках 

при реєстрації ПСОАЕ 

 

Частотні відрізки та 

сторона дослідження 

при реєстрації 

ПСОАЕ 

Основна група Контрольна група 

L2000 — +АТПО 

R2000 
— 

+В-лімфоцити 

-IgG 

L5714 -АТПО 

-Т-хелпери 

-ІРІ 

+IgМ 

— 

R5714 +IgА — 

L8000 -АТТГ 

-АТПО 

-Т-лімфоцити 

-Т-хелпери 

-ІРІ 

-престін 

+Т-цитотоксичні,  

-ІРІ 

R8000 -АТТГ 

-АТПО 

-Т-хелпери 

- ІРІ 

-IgА 

-IgG 

-престін 

— 

 

Примітка. Плюс перед показником – прямий зв’язок, мінус – зворотній 

зв’язок.  

  

В табл. 6.5 подані кореляційні зв’язки функції ЗВК з гормональними, 

імунологічними і біохімічними показникамизалежно від рівня АТПО. З цієї 

таблиці виходить, що на частоті 5714 Гц з лівої сторони у «серопозитивних» 

осіб встановлені статистично значущі зворотні зв’язки функції ЗВК з вмістом 

в крові Т-хелперів – r=-0,381 (р=0,0099) та значенням ІРІ – r=-0.313 

(р=0,0363), а у «серонегативних» осіб – з вмістом в крові Т-регуляторних 
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лімфоцитів (r=-0.721; р=0,0036). В останньому випадку зв’язок сильний.  З 

правої сторони дослідження на частоті 5714 Гц відмічається наявність у 

«серонегативних» осіб статистично значущого сильного зворотного зв`язку 

функції ЗВК з В-лімфоцитами –  r=-0,629 (р=0,0159). 

 При реєстрації на частоті 8000Гц на лівій стороні у «серонегативних» 

осіб встановлено достовірний зворотній середньої сили зв’язок функції ЗВК з 

рівнем Т-лімфоцитів– r=-0,579 (р=0,0302). За таких умов у «серопозитивних» 

осіб виявилися статистично значущі як зворотні, так і прямий зв’язки функції 

ЗВК з рівнями в крові білку престіну – r=-0,330 (р=0,0268), Т-хелперів –  

r=-0,485 (р=0,0007), Т-цитотоксичних клітин – r=0,310 (р=0,0386) та зі 

значенням ІРІ – r=-0,399 (р=0,0066). 

 На правій стороні дослідження при реєстрації на частоті 8000 Гц 

статистично значущі зв’язки функції ЗВК виявлені лише у «серопозитивних» 

осіб.  У цих хворих встановлені зворотні зв’язки функції ЗВК з рівнем в крові 

білку престіну (r=-0,551, р=0,0001), Т-хелперів (r=-0,403, р=0,0061), IgA  

(r=-0,443, р=0,0023), IgG (r=-0,408, p=0,0054) та зі значенням ІРІ (r=-0,372, 

р=0,0119). 
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Таблиця 6.5 

Зв’язок функції ЗВК з гормональними, імунологічними і біохімічними показникамипри дослідженні слуху  

на частоті 5714 і 8000 Гц у хворих на АІТ залежно від рівня АТПО (коефіцієнт Спірмена) 

 

Показники 
L5714 R5714 L8000 R8000 

АТПО+ АТПО- АТПО+ АТПО- АТПО+ АТПО- АТПО+ АТПО- 

Престін -0,173 0,251 0,043 0,046 -0,330* -0,086 -0,551*** -0,026 

ТТГ 0,031 0,410 0,020 0,483 -0,095 -0,195 -0,128 -0,242 

Т3 0,015 0,057 -0,014 0,262 -0,069 -0,240 0,011 -0,363 

Т4 0,031 -0,468 0,017 0,022 0,018 -0,329 -0,064 -0,327 

Т-л -0,112 -0,064 -0,128 0,466 -0,218 -0,579* -0,119 -0,427 

В-л 0,034 -0,381 0,144 -0,629* 0,041 0,326 0,091 0,392 

NK-л -0,088 0,503 -0,027 0,261 0,111 -0,051 0,068 -0,213 

Т-х -0,381** -0,121 -0,061 0,004 -0,485*** -0,112 -0,403** -0,066 

Т-ц 0,241 -0,119 -0,021 0,343 0,310* -0,295 0,288 -0,222 

ІРІ -0,313* 0,090 -0,006 -0,229 -0,399** 0,099 -0,372** -0,044 

Т-р 0,196 -0,721** 0,036 -0,267 0,199 0,036 0,363 -0,369 

В-а -0,200 0,235 -0,223 -0,175 -0,179 0,362 -0,137 0,340 

IgA 0,034 0,381 0,288 0,484 -0,150 -0,152 -0,443** -0,178 

IgM 0,292 0,407 0,244 0,264 0,148 0,513 0,075 0,433 

IgG -0,048 -0,106 0,141 0,048 -0,255 0,128 -0,408** 0,084 
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В табл. 6.6 подані кореляційні зв’язки функції ЗВК з гормональними, 

імунологічними і біохімічними показниками залежно від рівня АТТГ. В 

цьому випадку на частоті реєстрації 5714 Гц з лівої сторони дослідження у 

«серопозитивних» осіб встановлено статистично значущій зв’язок функції 

ЗВК з рівнем в крові Т-хелперів (зворотній) – r=-0,339 (р=0,0324) та IgM 

(прямий) – r=0,358  (р=0,0234). При дослідження правої сторони у 

«серопозитивних» осіб виявлено статистично значущий зворотній зв’язок 

функції ЗВК з рівнем в крові В-активованих лімфоцитів – r=-0,445 

(р=0,0040), а у «серонегативних» осіб – прямий зв’язок з рівнем в крові ІgМ –   

r=0,594 (р= 0,0073). 

Досліджуючи ліву сторону на частоті 8000 Гц з’ясувалося, що 

«серопозитивних» осіб є статистично значущий зворотній зв’язок функції 

ЗВК з рівнями в крові Т-лімфоцитів – r=-0,345 (р= 0,0290) і Т -хелперів –  

r=-0,315 (р=0,0477), а у «серонегативних» осіб – зворотні і статистично 

значущі зв’язки з Т-хелперами (r=-0,793, р=0,0001) та І-регуляторним 

індексом (r=-0,690, р=0,0011), а також прямий зв’язок з рівнем в крові  

Т-цитотоксичних лімфоцитів (r=0,566, р=0,0116). На правій стороніу 

«серопозитивних» осіб виявлено статистично значущий зворотній зв’язок 

функції ЗВК з рівнем в крові IgA– r=-0,327  (р=0,0396), а у «серонегативних» 

осіб – зворотні зв’язки з Т-хелперами (r=-0,593, р=0,0075) та І-регуляторним 

індексом (r=-0,541, р=0,0167).  

Отже, порушення функції ЗВК в деякій мірі залежить від рівня в крові 

АТТГ і АТПО. Це менше стосується рівня в крові АТТГ, оскільки кількість 

достовірних зв’язків функції ЗВК з іншими дослідженими показниками у 

«серопозитивних» осіб (3 зв’язки) при частоті 5724 Гц незначно переважала 

такі у «серонегативних» осіб (1 зв’язок), а при частоті 8000 Гц була 

однаковою (по 3 зв’язки). Проте, за рівнем в крові АТПО при частоті 8000 Гц 

встановлено значне переважання кількості достовірних зв’язків функції ЗВК 

у «серопозитивних» осіб (6 зв’язків) в порівнянні з «серонегативними» 

особами (1 зв’язок). 
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Таблиця 6.6 

Зв’язок функції ЗВК з гормональними, імунологічними і біохімічними показниками при дослідженні слуху  

на частоті 5714 і 8000 Гц у хворих на АІТ залежно від рівня АТТГ (коефіцієнт Спірмена) 

 

Показники 
L5714 R5714 L8000 R8000 

АТТГ+ АТТГ- АТТГ+ АТТГ- АТТГ+ АТТГ- АТТГ+ АТТГ- 

Престін -0,204 -0,104 -0,186 0,101 -0,154 -0,343 -0,271 -0,458* 

ТТГ 0,100 0,174 0,138 0,071 -0,117 0,006 -0,083 -0,150 

Т3 -0,198 0,363 0,013 0,068 -0,268 0,188 -0,269 0,298 

Т4 -0,012 -0,166 0,047 -0,085 -0,063 -0,025 -0,112 -0,280 

Т-л -0,100 0,017 0,173 -0,376 -0,345* -0,049 -0,133 -0,041 

В-л -0,185 -0,006 -0,149 -0,014 0,131 0,224 0,285 0,061 

NK-л 0,125 0,062 -0,039 0,299 0,033 -0,007 -0,214 0,254 

Т-х -0,339* -0,327 -0,072 0,031 -0,315* -0,793*** -0,282 -0,593** 

Т-ц 0,246 0,000 0,293 -0,418 0,061 0,566* 0,138 0,445 

ІРІ -0,287 -0,048 -0,240 0,367 -0,199 -0,690** -0,274 -0,541* 

Т-р 0,034 0,156 -0,095 -0,019 0,154 0,211 0,172 0,337 

В-а -0,255 0,176 -0,445** 0,375 0,004 -0,298 0,030 -0,186 

IgA 0,141 -0,059 0,297 0,295 -0,052 -0,243 -0,327* -0,436 

IgM 0,358* 0,307 0,085 0,594** 0,302 -0,204 0,162 -0,053 

IgG -0,128 0,151 0,020 0,361 -0,199 -0,109 -0,254 -0,362 
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Узагальнюючи отримані результати в цьому підрозділі, можна 

стверджувати, що у хворих на АІТ функція ЗВК характеризується різними 

взаємовідносинами з показниками автоімунного процесу, імунної системи та 

з рівнем білка престіну. З наростанням частоти коливань звуку при реєстрації 

ПСОАЕ збільшується кількість зв’язків функції ЗВК (при частоті 5714Гц – 5, 

при частоті 8000 Гц – 8 зв’язків) з іншими дослідженими показниками, що 

вказує на розширення патогенетичних механізмів формування порушення 

слуху, особливо в частотному діапазоні 8000 Гц.  Виявлено, що в цілому 

погіршення функції ЗВК у хворих на АІТ пов’язане зі зростанням в крові 

рівнів АТПО, АТТГ, Т-лімфоцитів, Т-хелперів, ІgA, IgGта білка престіну. 

Порушення функції ЗВК у хворих на АІТ також залежить від рівня в 

крові АТПО. Показано, що у «серопозитивних» осіб за рівнем АТПО при 

частоті 8000 Гц виявляється більша кількість достовірних зв’язків функції 

ЗВК з іншими дослідженими показниками (6 зв’язків) в порівнянні з 

«серонегативними» особами (1 зв’язок). При цьому має місце суттєвий вплив 

на функцію ЗВК збільшення рівнів в крові білку престіну, Т-хелперних і  

Т-цитотоксичних лімфоцитів, IgA та IgG при підвищеному рівні АТПО. 

 

6.2 Вплив показників стану щитовидної залози, імунної системи та 

рівня білка престіну в порушення функції ЗВК у хворих на АІТ 

Для визначення вкладу показників стану ЩЗ, імунної системи та рівня 

білка престіну в порушення функції ЗВК у хворих на АІТ був застосований 

регресійний аналіз. За допомогою регресійного аналізу можна побудувати 

рівняння, яке кількісно описує залежність між параметрами дослідження і 

дозволяє прогнозувати значення одного параметра залежно від значень 

інших параметрів. При побудові регресійного рівняння для незалежних 

параметрів (предикторів) знаходяться коефіцієнти регресії, які і можуть за 

певних умов вказувати на вплив кожного параметра на прогноз значення 

залежного параметру. Такою умовою є стандартизування значень 

предикторів. Тобто для можливості порівняння коефіцієнтів регресії треба 
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побудувати стандартизоване рівняння регресії, коли всі предиктори 

(незалежні параметри)  подають в однаковому стандартизованому масштабі.  

Було побудовано декілька лінійних стандартизованих рівнянь регресії з 

використанням прямого покрокового методу. В якості залежного параметру 

виступала функція ЗВК (з лівої чи з правої сторони) на відповідному 

діапазоні частоті звуку, незалежними параметрами були наступні 16 

показників: 

• ТТГ; 

• Т3; 

• Т4; 

• АТТГ; 

• АТПО; 

• T-лімфоцити (СD3+19-); 

• B-лімфоцити (СD3-19+); 

• NK-лімфоцити (СD3-16+56+); 

• T-хелпери (СD4+8-); 

• T-цитотоксичні (СD4-8+); 

• T-регуляторні (СD4+25+); 

• В-активовані (СD38+19+); 

• IgA; 

• IgM; 

• IgG; 

• престін. 

Зміна рівнів саме цих показників обґрунтовано доводять наявність в 

організмі людини процесу, що може передувати аутоагресії або дефіциту 

функції імунітету, що можуть саме гострий або хронічний характер розвитку. 

Всі значення незалежних показників були стандартизовані. 

Стандартизовані рівняння регресії були побудовані для функції ЗВК на 

частотних діапазонах з виявленими порушеннями слуху (5714Гц і 8000 Гц). 
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Узагальнені результати цієї роботи подані в табл. 6.7. Показники, які склали 

достовірні рівняння регресії, розміщені в клітинках таблиці зверху вниз за 

величиною коефіцієнту регресії, де зверху знаходиться показник з 

найбільшим коефіцієнтом регресії.   

Таблиця 6.7 

Узагальнення результатів багатомірного регресійного аналізу 

залежності функціїЗВКвід стану функції ЩЗ, імунної системи та рівня 

білка престіну у обстежених осіб 

  

Частотні відрізки та 

сторона дослідження 

при реєстрації ПСОАЕ 

Показники, що склали достовірні рівняння 

регресії 

Контрольна група Основна група 

L5714 +АТПО 

-T-цитотоксичні 

+Т-лімфоцити* 

-В-лімфоцити 

+Т-регуляторні 

+Т3 

+IgA 

+IgА* 

-T-хелпери  

-АТПО 

+ТТГ 

-АТТГ 

R5714 +Т-регуляторні* 

-ТТГ 

-В-лімфоцити  

+IgM 

+Т-лімфоцити 

-B-активовані 

+IgA* 

+IgM 

+ТТГ 

L8000 +T-цитотоксичні* 

+IgG 

+IgA 

-IgM 

-NK-лімфоцити 

-T-регуляторні 

-АТПО* 

-АТТГ* 

-T-лімфоцити 

 

 

R8000 +АТТГ* 

-АТПО 

-T-хелпери 

+Т4* 

+T-цитотоксичні 

-АТПО* 

-АТТГ* 

-IgA* 

+NK-лімфоцити 

+IgM 

-Т4 

-ТТГ 

Примітка. Плюс і мінус перед показником – відповідний знак 

показника в рівнянні регресії, зірочка вказує на наявність статистичної 

значущості показника в рівнянні регресії. Залежним показником виступала 

функція ЗВК на вказаних частотних відрізках при реєстрації ПСОАЕ. 
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За наведеними складовими побудованих рівнянь регресії можна 

підкреслити, що у хворих на АІТ (основна група) у формуванні регресійного 

рівняння залежності функції ЗВК на частоті 5714 Гц базовою ознакою 

(наявність статистичної значущості) виявився рівень в крові IgA, а на частоті 

8000 Гц додатково до IgA ще й АТПО і АТТГ. Це може вказувати на те, що 

IgA може приймати участь у зміні функції ЗВК на частотах 5714-8000 Гц у 

хворих з АІТ. 

Таким чином, за результатами регресійного аналізу можна 

стверджувати, що у хворих на АІТ функція ЗВК на частотах 5714-8000 Гц 

багато в чому залежить від рівня IgA, а не тільки від стану автоімунного 

процесу (рівнів АТПО і АТТГ). 

 

6.3 Особливості патогенетичних механізмів порушення функції 

ЗВК у  хворих на АІТ 

На цей час в повній мірі не описані патогенетичні механізми 

порушення функції ЗВК у хворих на АІТ. Для вирішення цього завдання в 

межах відібраної для дослідження сукупності показників, що 

характеризували стан функції ЩЗ,  імунної системи та рівень білка престіну 

в крові, нами було проведено багатомірний факторний аналіз.   

Факторний аналіз дозволяє на основі об’єктивно існуючих 

кореляційних взаємозв'язків ознак виявляти приховані узагальнюючі 

характеристики структури досліджуваних об’єктів і їх властивості. Такі 

узагальнюючі характеристики формуються на основі аналізу взаємин між 

декількома одночасно спостережуваними показниками шляхом об'єднання їх 

в головні сукупності (виділення головних факторів). Також при цьому аналізі 

визначаються вагові коефіцієнти і місце виділених головних факторів у 

структурі досліджуваного об’єкта (процесу). 

Для виявлення особливостей патогенетичних механізмів перебігу АІТ в 

стадії еутиреозу в цілому та з урахуванням стану функції слухової системи 

вся сукупність даних про обстежених (в основній групі n=59, в контрольній 
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групі n=29) була представлена цільним об’єктом дослідження, який включав 

значення 16 показників дослідження (v=16), що характеризували стан 

функції ЩЗ,  імунної системи та рівень білка престіну в крові. Перелік цих 

показників подано в попередньому підрозділі. Перед виконанням факторного 

аналізу значення всіх цих показників були стандартизовані.   

Спочатку був проведений факторний аналіз окремо в групі хворих на 

АІТ (n=59) і в групі здорових осіб (n=29) без урахування функції слуху. 

Результати цього факторного аналізу у вигляді сформованої структури 

факторів в двох групах обстежених представлені в табл. 6.8 і 6.9. З цих 

таблиць випливає, що механізми формування стану здоров’я як у хворих на 

АІТ, так і у здорових осіб визначалися, в цілому, шістьма головними 

факторами. Також видно, що сформовані «факторні портрети» суттєво 

відрізнялися за своїми структурами. Останнє вказувало на різні 

патофізіологічні чи фізіологічні механізми формування стану здоров’я 

обстежених осіб.   

Таблиця 6.8 

Сформовані фактори та факторні навантаження показників 

дослідження, що характеризують стан функції ЩЗ,  імунної системи  

та рівень білка престіну в крові, в описанні стану хворих на АІТ 

(основна група) 

 

Показники 

дослідження 

Факторні навантаження 

Фактор  

1 

Фактор  

2 

Фактор  

3 

Фактор 

4 

Фактор 

5 

Фактор 

6 

Престін 0,679 -0,098 -0,411 0,005 -0,147 -0,110 

ТТГ 0,021 0,005 0,053 -0,119 0,189 -0,782 

Т3 -0,110 -0,073 0,525 0,337 0,210 -0,374 

Т4 0,023 -0,090 0,100 0,044 -0,819 0,148 

АТТГ 0,550 -0,206 -0,059 0,106 -0,221 -0,523 

АТПО 0,572 -0,080 -0,433 -0,159 0,155 -0,159 

T-лімфоцити 0,053 -0,871 0,143 0,272 0,246 0,038 

B-лімфоцити -0,222 0,455 0,004 0,686 -0,146 -0,168 

NK-лімфоцити -0,002 0,262 -0,050 -0,872 0,053 -0,210 

T-хелпери 0,121 -0,366 -0,742 0,177 0,338 0,031 

T-цитотоксичні -0,071 -0,405 0,841 0,065 -0,112 0,004 

T-регуляторні -0,460 0,033 0,103 0,173 -0,498 0,034 
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Продовження табл. 6.8 

 

В-активовані 0,259 0,582 -0,189 0,117 0,286 0,009 

IgA 0,729 0,243 0,006 -0,188 0,208 0,121 

IgM 0,227 0,704 0,277 0,080 0,249 0,226 

IgG 0,820 0,284 0,088 0,060 0,039 0,024 

ЗД, власні значення 3,56 2,34 1,67 1,47 1,35 1,09 

Частка в ЗД, % 22,23 14,61 10,42 9,16 8,43 6,78 

Примітка. ЗД – загальна дисперсія. Жирним шрифтом виділені значущі 

навантаження показників у факторі. 

 

Таблиця 6.9 

Сформовані фактори та факторні навантаження показників 

дослідження, що характеризують стан функції ЩЗ,  імунної системи та 

рівень білка престіну в крові, в описанні стану здорових осіб 

(контрольна група) 

 

Показники 

дослідження 

Факторні навантаження 

Фактор  

1 

Фактор  

2 

Фактор  

3 

Фактор 

4 

Фактор 

5 

Фактор 

6 

Престін 0,123 0,796 0,097 -0,006 -0,097 -0,102 

ТТГ -0,229 0,015 0,836 0,039 -0,108 -0,026 

Т3 0,124 -0,290 -0,071 0,162 -0,100 0,658 

Т4 -0,112 0,037 0,047 -0,081 0,912 -0,090 

АТТГ -0,268 0,363 0,156 -0,177 -0,025 0,708 

АТПО 0,072 0,895 -0,196 0,018 0,115 0,009 

T-лімфоцити -0,220 -0,179 -0,078 -0,801 0,058 -0,049 

B-лімфоцити -0,879 0,001 0,049 0,155 0,320 -0,097 

NK-лімфоцити 0,790 0,197 -0,121 0,189 -0,022 -0,204 

T-хелпери 0,085 0,098 0,042 -0,680 0,189 0,310 

T-цитотоксичні -0,013 0,278 -0,108 -0,524 -0,268 -0,241 

T-регуляторні 0,066 0,229 0,498 0,160 -0,083 -0,490 

В-активовані 0,258 -0,119 0,605 -0,356 0,328 0,009 

IgA 0,593 0,079 0,130 0,384 0,406 0,028 

IgM -0,061 -0,156 0,512 0,109 0,362 0,094 

IgG 0,489 0,009 -0,313 0,539 0,295 0,050 

ЗД, власні значення 2,96 2,08 1,93 1,52 1,40 1,20 

Частка в ЗД, % 18,51 13,03 12,08 9,55 8,75 7,51 

Примітка. ЗД – загальна дисперсія. Жирним шрифтом виділені значущі 

навантаження показників у факторі. 
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Предметний зміст наведених факторів може служити патогенетичною 

(у хворих) чи фізіологічною (у здорових) характеристиками стану 

обстежених. Описання цих характеристик подано в табл. 6.10. Як виходить з 

наведеної таблиці, в основній групі найбільш значущим фактором (22,2% ЗД) 

в характеристиці стану здоров’я хворих на АІТ стала сукупність показників, 

що відображають стан специфічних компонентів імунітету (IgA, IgG). Друге 

місце за значимістю (14,6% ЗД) зайняли показники, які описували взаємодію 

Т-лімфоцитів зі  специфічними компонентами імунітету (Т-лімфоцити, IgМ). 

В цьому випадку мова може йти про вплив Т-лімфоцитів на процес 

вироблення специфічних компонентів імунітету, тобто імуноглобулінів.   На 

третьому місці (10,4% ЗД) виявилися субпопуляції Т-лімфоцитів, що було 

позначено нами як взаємодія субполуляцій Т-лімфоцитів. Четверте місце 

(9,2% ЗД) у цій факторній структурі зайняли NK-лімфоцити. Цей фактор 

нами позначено як стан неспецифічного цитотоксичного клітинного захисту. 

Стан функції ЩЗ за показником Т4 виявився на п’ятому місці (8,4% ЗД), а 

регуляція функції ЩЗ за показником ТТГ зайняла останнє шосте місце (6,8% 

ЗД) в аналізованій факторній структурі.  

Отже, патогенетичні особливості стану здоров’я хворих на АІТ можна 

описати дев’ятьма показниками: IgA, IgG, Т-лімфоцити, IgМ, Т-хелпери,  

Т-цитотоксичні, NK-лімфоцити, Т4,ТТГ. З цих показників в перших трьох 

факторах, які за сумою складають не менше 50% ЗД, містяться всі досліджені 

імуноглобуліни (IgA, IgG, IgМ) та показники Т-клітинного імунітету  

(Т-лімфоцити, Т-хелпери, Т-цитотоксичні). Тобто переважання специфічних 

компонентів імунітету, як кінцевого результату дії імунної системи, при, 

вірогідно, неадекватній регуляції чи неповноцінному впливу на їх 

вироблення Т-клітинами, як початкової ланки імунітету, є патогенетичною 

суттю патологічного процесу при АІТ в стадії еутиреозу. У цих осіб стан і 

регуляція функції ЩЗ в описі їх стану здоров’я грають другорядну роль.  

При аналізі факторної структури досліджених показників у здорових 

осіб, яку можна вважати фізіологічними механізмами їх стану здоров’я 
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спостерігалося наступне. Із даних табл. 6.10 виходить, що  в контрольній 

групі перше місце (18,5% ЗД) в структурі факторів належить взаємодії  

В-клітинної ланки імунітету з неспецифічним цитотоксичним клітинним 

захистом (В-лімфоцити, NK-лімфоцити). Друге місце за значимістю (13,0% 

ЗД) зайняли показники білок престін і АТПО, що позначено нами як зв’язок 

рухової активності ЗВК з автоімунною активністю ЩЗ. На третьому місці 

(12,1% ЗД) виявилися регуляція функції ЩЗ за показником ТТГ, на 

четвертому (9,6% ЗД)– стан Т-клітинної ланки імунітету (Т-лімфоцити), на 

п’ятому (8,8% ЗД) – стан функції ЩЗ за показником Т4, на останньому 

шостому місці (7,5% ЗД) – автоімунна активність ЩЗ за показником АТТГ.  

У здорових осіб стан їх здоров’я в межах дослідженої системи 

показників можна описати восьма показниками: В-лімфоцити,  

NK-лімфоцити, Престін, АТПО, ТТГ, Т-лімфоцити, Т4, АТТГ. У цих осіб в 

перших трьох факторах, які за сумою складають не менше 50% ЗД, містяться 

показники, які відображають функції окремих органів / систем організму: 

імунної системи, синтезу білку престіну, регуляції функції ЩЗ. В цьому 

випадку немає однонаправленої дії лише однієї системи, як це було у хворих 

на АІТ, в яких на перших місцях факторної структури була відображена 

функція тільки імунної системи. Також у хворих на АІТ і здорових осіб 

суттєво різняться фактори, які описують імунну систему. У здорових осіб 

лише один фактор з перших трьох відображає функцію імунної системи, 

який описує взаємодію В-лімфоцитів і NK-лімфоцити. Це можна вважати 

фізіологічною ситуацією, оскільки імунна система представлена 

неактивованими В-лімфоцитамита неспецифічним клітинним захистом 

(відносно самостійні компоненти імунітету). В свою чергу у хворих на АІТ 

показниками імунної системи, які склали перші два фактори, були 

імуноглобуліни, тобто кінцеві продукти діяльності імунітету.   

Отже, факторним аналізом встановлені особливості функціонування 

ЩЗ, імунної системи та синтезу білка престіну у хворих на АІТ, які 

виявляються, головним чином, станом функції лише імунної системи у 
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вигляді переважання продукції специфічних компонентів імунітету 

(імуноглобулінів), як кінцевого результату дії імунної системи, а вже потім – 

станом Т-ланки імунітету та станом і регуляцією функції ЩЗ. 

Далі у хворих на АІТ нами були побудовані декілька факторних 

структур з залученням тих же показників дослідження та додатково 

показника функції ЗВК на різних частотних відрізках при реєстрації ПСОАЕ. 

Метою цього фрагменту роботи було  виявлення тих факторів, які будуть 

включати в себе показник функції ЗВК, встановлення його складових та 

місця в структурі факторів. Узагальнюючі результати цього фрагменту 

роботи надані в табл. 6.11. Для встановлення особливостей функціонування 

ЗВК на частоті, що відноситься до діапазону розмовної мови, створено 

факторні матриці на рівні 2000 Гц.  

Із табл. 6.11 виходить, що на частоті 2000 Гц функція ЗВК пов’язана з 

Т-цитотоксичними лімфоцитами (3 фактор в структурі), на частоті 5714 Гц – 

функція ЗВК активована з лівої сторони (3 фактор) та пов’язана з IgA з 

правої сторони (6 фактор). На частоті 8000 Гц функція ЗВК з лівої сторони 

складає фактор разом з АТТГ (1 фактор), а з правої сторони –  з АТТГ і 

престіном (1 фактор).   

Отже, на частоті 8000 Гц функція ЗВК суттєво пов’язана з автоімунним 

процесом (АТТГ) та синтезом білка престіну, що грає провідну роль (перше 

місце у факторній структурі) в патогенезі порушень слуху при АІТ в стадії 

еутиреозу.  
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Таблиця 6.10 

Механізми формування стану здоров’я обстежених осіб  

за факторними структурами досліджених показників 

Номер 

Основна група Контрольна група 

Частка 

в ЗД,% 
Показники Назва фактора 

Частка 

в ЗД,% 
Показники Назва фактора 

1 22,2 IgA 

IgG 

Стан специфічних 

компонентів імунітету 

18,5 В-лімфоцити 

NK-лімфоцити 

Взаємодія В-клітинної ланки 

імунітету з неспецифічним 

цитотоксичним клітинним 

захистом 

2 14,6 Т-лімфоцити 

IgМ 

Взаємодія Т-лімфоцитів зі  

специфічними 

компонентами імунітету  

13,0 Престін 

АТПО 

Зв’язок рухової активності 

ЗВК з автоімунною 

активністю ЩЗ 

3 10,4 Т-хелпери  

Т-цитотоксичні 

Взаємодія субполуляцій Т-

лімфоцитів 

12,1 ТТГ Регуляція функції ЩЗ 

4 9,2 NK-лімфоцити Стан неспецифічного 

цитотоксичного 

клітинного захисту  

9,6 Т-лімфоцити Стан Т-клітинної ланки 

імунітету 

5 8,4 Т4 Стан функції ЩЗ 8,8 Т4 Стан функції ЩЗ 

6 6,8 ТТГ Регуляція функції ЩЗ 7,5 АТТГ Автоімунна активність ЩЗ 
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Таблиця 6.11 

Перелік сукупності факторів, які утворені з залученням функції ЗВК у 

хворих на АІТ, що впливають на стан здоров’я  

Частотні відрізки та 

сторона дослідження при 

реєстрації ПСОАЕ 

Номер фактора 

в структурі 
Склад фактора 

L2000 — — 

R2000 3 ФЗВК, Т-цитотоксичні 

L5714 3 ФЗВК 

R5714 6 ФЗВК, IgA 

L8000 1 ФЗВК, АТТГ 

R8000 1 ФЗВК, АТТГ, престін 

 

Примітка. ФЗВК – функція ЗВК. 

 

Таким чином, можливою патогенетичною суттю патологічного процесу 

при АІТ в стадії еутиреозу є переважання функції імунної системи у вигляді 

продукції специфічних компонентів імунітету (імуноглобулінів), а вже потім 

– стан Т-ланки імунітету. Стан і регуляція функції ЩЗ в описані стану таких 

хворих грають другорядну роль. Функція ЗВК на частоті 8000 Гц суттєво 

пов’язана з автоімунним процесом (АТТГ) та синтезом білка престіну, що є 

провідним механізмом в патогенезі порушення слуху при АІТ в стадії 

еутиреозу. 

 

Узагальнення результатів досліджень, представлених в розділі 

1. У хворих на АІТ функція ЗВК характеризується різними 

взаємовідносинами з показниками автоімунного процесу, імунної системи та 

з рівнем білка престіну. З наростанням частоти коливань звуку при реєстрації 

ПСОАЕ збільшується кількість зв’язків функції ЗВК (при частоті 5714 Гц – 5, 

при частоті 8000 Гц – 8 зв’язків) з іншими показниками, що вказує на 

розширення патогенетичних механізмів формування порушення слуху, 

особливо в частотному діапазоні 8000 Гц.  В цілому погіршення функції ЗВК 

у хворих на АІТ пов’язане зі зростанням в крові рівнів АТПО, АТТГ, Т-

лімфоцитів, Т-хелперів, ІgA, IgG та білка престіну. 
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2. Порушення функції ЗВК у хворих на АІТ залежить від рівня в крові 

АТПО. Це виявляється тим, що у «серопозитивних» осіб за рівнем АТПО при 

частоті 8000 Гц реєструється більша кількість достовірних зв’язків функції 

ЗВК  з іншими дослідженими показниками  (6 зв’язків) в порівнянні з 

«серонегативними» особами (1 зв’язок), і вказує на суттєвий вплив на 

функцію ЗВК рівнів в крові білка престіну, Т-хелперних і Т-цитотоксичних 

лімфоцитів, IgAта IgG при підвищеному рівні АТПО. 

3. За результатами регресійного аналізу припущено, що у хворих на 

АІТ функція ЗВК на частотах 5714-8000 Гц багато в чому залежить від рівня 

IgA, а не тільки від стану автоімунного процесу (рівнів АТПО і АТТГ). 

4. Можливою патогенетичною суттю патологічного процесу при АІТ в 

стадії еутиреозу є переважання функції імунної системи у вигляді продукції 

специфічних компонентів імунітету (імуноглобулінів), а вже потім стан Т-

ланки імунітету.  Стан і регуляція функції ЩЗ грають другорядну роль в 

формуванні патологічного процесу у цих хворих. Функція ЗВК на частоті 

8000 Гц суттєво пов’язана з автоімунним процесом (АТТГ) та синтезом білка 

престіну, що може бути провідним механізмом в патогенезі порушення слуху 

при АІТ в стадії еутиреозу. 
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- випуск 3 (63). - С. 92-100. 

М.В.Тарасенко / Стан слуху у хворих на автоімунний тиреоїдит (від 

експерименту до клінічних даних) // Журнал вушних, носових і горлових 
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РОЗДІЛ 7 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

АІТ і СНП – це патології, які мають велике медико-соціальне значення, 

оскільки уражаються в основному люди працездатного віку. АІТ може 

перебігати без особливих суб’єктивних скарг та симптомів, при цьому на 

етапі, коли хвороба має вже яскраві клінічні прояви пацієнт має тяжкі 

порушення гормональної функції ЩЗ і разом з тим порушення функції слуху 

[25,48,67,80,96,97,102,124,250].  

Отже, на цей час встановлено вплив автоімунного процесу, що 

розгортається у ЩЗ, на стан слухової системи у хворих на АІТ. Проте зв’язок 

між порушеннями слуху і перебігом АІТ описано опосередковано, не 

наведені конкретні механізми впливу АІТ на слух як в експерименті так і в 

клініці. Відсутні дані про залежність між показниками рівнів автоімунної 

активності в ЩЗ, станом імунної системи, рівнем білка престину з 

ураженням слухової системи у хворих на АІТ. Порушення слуху, зазвичай, 

описані при вже значних змінах функцій ЩЗ при АІТ, а для клініки бажано  

мати  уявлення про початкові прояви порушень слуху при АІТ, особливості 

порушень слуху при еутиреозі. На цей час подібних досліджень не 

проведено. 

Виконання цього дослідження зумовлено необхідністю встановлення 

патогенетичних механізмів порушень слуху при АІТ для обґрунтування 

нових підходів до їх діагностики. На нашу думку, саме розуміння механізму 

взаємозв’язку між активацією автоімунного процесу у ЩЗ та розвитком 

порушення функції ЗВК внутрішнього вуха, дає можливість покращити 

точність діагностики ранніх проявів сенсоневральної приглухуватості при 

АІТ.  

Робочою гіпотезою цього дослідження було ствердження, що зміни 

активності автоімунного процесу в ЩЗ, імунної системи та рівня білка 
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престіну безпосередньо впливають на функцію ЗВК, що призводить до 

порушень слуху при АІТ. 

Метою дослідження було підвищення якості ранньої діагностики 

порушень функції слухового аналізатора при автоімунному тиреоїдиті 

шляхом вивчення ролі активності автоімунного процесу в щитовидній залозі, 

стану імунної системи та рівня білка престіну у формуванні порушень. 

Для доведення правомірності робочої гіпотези та досягнення 

поставленої мети були поставлені 4 завдання дослідження.  

 

Перше завдання дослідження передбачало вивчити вплив автоімунного 

процесу у щитоподібній залозі на рівень і характер ураження слухової 

системи в експериментальній моделі на щурах.  

Для вирішення цього завдання було проведене обстеження 25 білих 

щурів, які було поділено на дві групи. При цьому в основній групі був 

експериментально викликаний стан автоімунного ураження ЩЗ.  

Виконані наступні дослідження лабораторних тварин: визначення рівня 

АТТГ в периферичній крові щурів, проведено реєстрацію ПСОАЕ та КСВП. 

Крім того проведено патогістологічне дослідження структур тимпанальної 

були щурів, що є аналогом внутрішнього вуха людини. 

В результаті проведеної роботи нами встановлено, що на 113 день 

експерименту має місце відсутність відповіді при реєстрації ПСОАЕ та на 

збільшення тривалості виникнення піку хвилі І і ІІІ КСВП і відсутність 

подовження тривалості міжпікових інтервалів  I-V у щурів основної групи в 

порівнянні з тваринам контрольної групи. 

Також після проведення патоморфологічного дослідження щитовидної 

залози щурів при моделюванні автоімунного тиреоїдиту виявлені порушення 

фолікулярної структури (дискомплексація), порушення структури та функції 

фолікулярного епітелію (атрофія, некробіоз, зменшення кількості колоїду), 

реактивну дифузну лімфоплазмоцитарну інфільтрацію з формуванням 
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лімфоїдних фолікулів, розростання сполучної тканини з ознаками 

продуктивного гранульоматозного запалення. 

При вивченні патоморфологічних змін в структурах завитки щурів 

екпериментальної групи виявляється інтенсивна проліферація фібробластів з 

формуванням гранульом, запальні лімфогістіоцитарні інфільтрати, 

дистрофічні та некротичні зміни епітелію, волоскових клітин, часткова 

втрата нервових клітин в спіральному ганглії, склеротичні зміни судинної 

смужки та судин мікроциркуляторного русла.  

Одержані дані, що характеризували особливості впливу автоімунного 

процесу у щитоподібній залозі на рівень і характер ураження слухової 

системи були зіставлені з існуючими літературними даними [119,120,152, 

166,167,180,181,234]. В своїх наукових роботах вітчизняні та зарубіжні 

науковці описують схожі ознаки ураження функції внутрішнього вуха і його 

структур. Але науквою новизною роботи є вивчення впливу саме первинно 

існуючого автоімунного ураження ЩЗ і вже як результат проявів 

сенсоневрального порушення слуху у щурів. 

 

Друге завдання дослідження полягало у вивченні за допомогою 

психоакустичних та електрофізіологічних методів стану слухової функції у 

хворих на АІТ в стані еутиреозу. Для вирішення цього завдання було 

проведене обстеження 88 осіб, які були поділені на дві групи. 59 осіб 

увійшли в основну групу дослідження, вони мали діагноз АІТ в стані 

еутиреозу. 29 осіб контрольної групи не мали захворювань з боку 

ендокринної, серцево-судинної, нервової систем та хронічних захворювань 

ЛОР-органів. 

Проведені реєстрація ПСОАЕ та КСПВ у досліджених виявило 

збільшення частоти (кількості випадків) порушення функції ЗВК 

внутрішнього вуха у осіб основної групи. Відсутність відповіді при 

реєстрації ПСОАЕ у діапазоні частот 5714-8000 Гц становить 37,3-40,7%, що 

суттєво (в три рази) і статистично значимо перевищує цей показник у 
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відносно здорових осіб (13,8%). За результатами реєстрації КСВП на обох 

сторонах дослідження відмічається збільшення латентності піку першої хвилі 

в осіб основної групи по відношенню до контрольної групи. Спостерігається 

відсутність подовження міжпікових інтервалів І-ІІІ і І-V в хворих на АІТ в 

порівнянні з відносно здоровими особами з обох сторін дослідження, що 

підтверджує відсутність порушення функції на ретрокохлеарному рівні.  

При АІТ у фазі еутиреозу поширеність порушення функції ЗВК в 

частотному діапазоні 5714-8000 Гц у жінок є статистично значимо більшою – 

51,5-54,5% (17-18/33) в порівнянні з чоловіками – 19,2-23,1% (5-6/26). 

Отже, одержані нами результати підтверджують і доповнюють існуючі 

дані [5,42,100] про сенсоневральні розлади слуху у хворих на АІТ у стані 

еутиреозу.  

Отримані нами дані свідчать про доцільність дослідження функції ЗВК 

методом ПСОАЕ навіть у випадку, коли пацієнти з АІТ не висувають скарг 

на порушення слуху, оскільки це допоможе виявити можливі ранні зміни 

функції слухового рецептору у таких хворих. 

 

Третє завдання наукової роботи являло собою дослідження впливу 

імунної системи, автоімунного процесу у ЩЗ та білка престіну на стан 

слухової системи у хворих на АІТ. 

Для виконання даної частини роботи були застосовані наступні методи 

дослідження: біохімічний, імуносорбційний, імуноферментний та 

статистичний. 

Отримані дані дозволяють стверджувати, що у хворих на АІТ в стані 

еутиреозу функція ЗВК при реєстрації ПСОАЕ на частоті 8000 Гц залежить 

від рівня в крові АТПО, АТТГ і білка престіну. У цьому частотному діапазоні 

порушення функції слуху реєструються як у «серопозитивних», так і у 

«серонегативних» хворих за рівнем АТПО, а також у «серопозитивних» 

хворих за рівнем АТТГ. При АІТ в стані еутиреозу порушення функції ЗВК 

визначається при достовірно більш високих рівнях в крові АТПО, АТТГ і 
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білка престіну, ніж за відсутності порушень функції слуху. Все це вказує на 

негативний вплив підвищення рівнів АТПО, АТТГ і білка престіну на 

функцію ЗВК внутрішнього вуха хворих на АІТ в стані еутиреозу.   

Відмінностей стану імунної системи залежно від серопозитивного чи 

серонегативного типів за рівнями в крові антитіл до тиреопероксидази та 

тіреоглобуліну не встановлено, за винятком лише вмісту Т-регуляторних 

(CD4+25+) лімфоцитів, яких значно менше при серопозитівному типі, ніж 

при серонегативному типі АІТ за рівнем АТПО. Як за рівнем АТПО, так і за 

рівнем АТТГ при серопозитивному типі АІТ більшість показників (у 

першому випадку 8 із 11, у другому – 6 із 11) за своїми значеннями 

відрізняється від нормальних величин. При серонегативному типі АІТ за 

рівнем АТТГ значення частини показників імунної  системи (5 із 11) також 

суттєво відрізняється від нормальних значень. 

За нашими даними, хворі на АІТ в стані еутиреозу мають суттєві зміни 

функції імунної системи, яка виявляється у підвищенні вмісту у крові  

Т-лімфоцитів, В-лімфоцитів, Т-хелперів, В-активованих лімфоцитів, IgМ, 

IgG, значення ІРІ та у зниженні вмісту Т-регуляторних лімфоцитів.  

Відмінностей стану імунної системи залежно від серопозитивного чи 

серонегативного типів за рівнями в крові антитіл до тиреопероксидази та 

тіреоглобуліну не встановлено, за винятком лише вмісту Т-регуляторних 

(CD4+25+) лімфоцитів, яких значно менше при серопозитівному типі, ніж 

при серонегативному типі АІТ за рівнем АТПО. Як за рівнем АТПО, так і за 

рівнем АТТГ при серопозитивному типі АІТ більшість показників (у 

першому випадку 8 із 11, у другому – 6 із 11) за своїми значеннями 

відрізняється від нормальних величин. При серонегативному типі АІТ за 

рівнем АТТГ значення частини показників імунної  системи (5 із 11) також 

суттєво відрізняється від нормальних значень. 

При оцінці стану імунної системи залежно від функції ЗВК в 

частотному діапазоні 5714 Гц лише за вмістом в крові IgA були встановлені 

суттєві відмінності між хворими на АІТ в стані еутиреозу, які мали або не 
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мали порушення слуху. Проте в частотному діапазоні 8000 Гц таких 

відмінностей було більше і вказані хворі з порушенням функцій ЗВК 

відрізнялися від тих, що не мали порушень слуху, за вмістом в крові  

Т-лімфоцитів, Т-хелперів, IgА, IgG та Т-регуляторних лімфоцитів. При 

порушенні функції ЗВК в частотному діапазоні 8000 Гц  вміст в крові  

Т-лімфоцитів, Т-хелперів, IgА та IgG був підвищеним, а Т-регуляторних 

лімфоцитів – зниженим в порівняні з хворими без порушення функції слуху. 

Така закономірність у зміні показників функціонального стану імунної 

системи у хворих на АІТ у стані еутиреозу пояснюється активацією 

утворення антитіл до антиген-презентуючого фактору (в нашому дослідженні 

це продукти метаболізму ЩЗ). Це пояснює зростання рівня Т-лімфоцитів за 

рахунок Т-хелперів. Одночасно процес активації аутоагресії підтверджує 

підвищення І-регуляторного індексу. Гуморальна частина зміни 

функціонального стану імунітету характеризується хронічним перебігом 

патологічного процесу (враховуючи підвищений рівень IgG).  

При пошкодженні клітин ЩЗ вивільняються хемокіни, які активують і 

залучають до процесу антиген-презентуючі клітини, макрофаги, Т-клітини і 

В-клітини. Ці антиген-презентуючі клітини, що накопичуються в тиреоцитах 

стають антигеном тиреоглобуліну, пероксидази ЩЗ і індукують каскад 

процесів аутоагресії. Автоімунні процеси активують,  про/протизапальні 

реакції за рахунок збільшення аутоантитіл, які є цитотоксичними і 

модулюють нативну роботу клітини. Система Calcium/calmodulinpathway 

грає велику роль в автоімунних процесах за рахунок регуляції Т-клітин. Під 

дією АТПО і АТТГ, рівень яких змінюється при АІТ, модулюється експресія 

кіназних білків цієї системи, конкретніше кальцій-кальмодулін залежної 

протеїнкінази 4 (СaMK4). CaMK4 впливає безпосередньо на білок Престін, 

який в нормі знаходиться в мембрані ЗВК внутрішнього вуха людини. Білок 

має певні невпорядковані ланцюги в своїй структурі, так звані IDR ділянки. 

Впливаючи на ці ділянки СаМК4 викликає гіперполяризацію, чим змінює 

форму білка Престіну і унеможливлює подальше, нормальне розміщення 
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його в мембрані ЗВК. Він відокремлюється від клітини – цим пояснюється 

зростання концентрації престіну в периферичній крові, підвищена 

концентрація його у серопозитивних осіб основної групи дослідження. 

При порівнянні наших даних з інформацією, що представлена у 

світовій літературі [16,39,48,49,51,55,56,60,62,65,80,81,98,106,124,126,139, 

172,178,194,201-204,211,249] виявлені схожі результати, що вказують на 

важливість описання факторів, що можуть впливати на розвиток СНП 

(обов’язкове врахування показників роботи імунної системи, автоімунної 

активності в ЩЗ та рівні білка престіну). 

Окрім того, нами описано, що функція ЗВК на частотах 5714-8000 Гц 

залежить від рівня в крові АТПО, АТТГ і білка престіну. При АІТ у фазі 

еутиреозу описані зміни імунної системи в залежності від наявності чи 

відсутності порушень функції ЗВК. 

 

Четверте завдання дослідження передбачало аналіз залежність між 

станом імунної системи, автоімунною активністю та гормональним 

станом ЩЗ, білком престіном і ураженням слухової системи у хворих на 

АІТ. 

Виконання даного завдання стало можливим завдяки використанню 

кореляційного, регресійного та факторного методів статистичного аналізу 

отриманих в результаті дослідження даних. 

Так, у хворих на АІТ порушення функції ЗВК в частотному діапазоні 

2000 Гц не пов’язані з якими-небудь з досліджених показників стану функції 

ЩЗ, імунної системи та білку престіну. У цих хворих в частотному діапазоні 

5714 Гц функції слуху достовірно пов’язана з одним автоімунним та чотирма 

імунологічними показниками (всього 5 зв’язків), а в частотному діапазоні 

8000Гц – вже з двома автоімунними, п’ятьма імунологічними та одним 

біохімічним показником (всього 8 зв’язків).  

В частотному діапазоні 5714 Гц погіршення функції ЗВК у хворих на 

АІТ пов’язане зі збільшенням в крові рівнів АТПО і Т-хелперів та 
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зменшенням в крові рівнів IgА і IgG,  а в частотному діапазоні 8000 Гц – зі 

зростанням в крові рівнів АТПО, АТТГ, Т-лімфоцитів, Т-хелперів, ІgA, IgG 

та білку престіну. 

За отриманими результатами у хворих на АІТ, з наростанням частоти 

коливань звуку при реєстрації ПСОАЕ збільшується кількість зв’язків 

функції ЗВК (при частоті 5714Гц – 5, при частоті 8000 Гц – 8 зв’язків) з 

іншими дослідженими показниками, що вказує на розширення 

патогенетичних механізмів формування порушення слуху, особливо в 

частотному діапазоні 8000 Гц.  Виявлено, що в цілому погіршення функції 

ЗВК у хворих на АІТ пов’язане зі зростанням в крові рівнів АТПО, АТТГ,  

Т-лімфоцитів, Т-хелперів, ІgA, IgGта білка престіну. 

Порушення функції ЗВК у хворих на АІТ також залежить від рівня в 

крові АТПО. Показано, що у «серопозитивних» осіб за рівнем АТПО при 

частоті 8000 Гц виявляється більша кількість достовірних зв’язків функції 

ЗВК з іншими дослідженими показниками (6 зв’язків) в порівнянні з 

«серонегативними» особами (1 зв’язок). Це вказує на суттєвий вплив на 

функцію ЗВК рівнів в крові білку престіну, Т-хелперних і Т-цитотоксичних 

лімфоцитів, IgAта IgG при підвищеному рівні АТПО. 

За наведеними складовими побудованих рівнянь регресії не вдалося 

встановити якихось закономірностей впливу показників стану ЩЗ, імунної 

системи та рівня білка престіну на порушення функції ЗВК у хворих на АІТ. 

Можна лише підкреслити, що у хворих на АІТ (основна група) у формуванні 

регресійного рівняння залежності функції ЗВК на частоті 5714 Гц базовою 

ознакою (наявність статистичної значущості) виявився рівень в крові IgA, а 

на частоті 8000 Гц додатково до IgA ще й АТПО і АТТГ. Це може вказувати 

на те, що рівень в крові IgA може грати важливу роль у формуванні функції 

ЗВК на частотах 5714-8000 Гц. 

Таким чином, за результатами регресійного аналізу можна 

стверджувати, що у хворих на АІТ функція ЗВК на частотах 5714-8000 Гц 
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багато в чому залежить від рівня IgA, а не тільки від стану автоімунного 

процесу (рівнів АТПО і АТТГ). 

Отже, одержані нами дані підтверджують і доповнюють існуючі 

уявлення про взаємозв’язок порушень слуху та активністю автоімунного 

процесу в ЩЗ, рівнями основних показників, що характеризують роботу 

імунної системи та білка престіну. Окрім того, кореляційним аналізом 

показано, що погіршення функції ЗВК у цих хворих пов’язане зі зростанням в 

крові рівнів АТПО, АТТГ, Т-лімфоцитів, Т-хелперів, ІgA, IgG та білка 

престіну. Доповнені уявлення про патогенез АІТ в стадії еутиреозу: наведена 

за факторним аналізом клінічна значимість компонентів патологічного 

процесу і показаний суттєвий зв’язок автоімунного процесу з синтезом білка 

престіну на частоті 8000 Гц. 

Таким чином, у хворих на АІТ функція ЗВК характеризується різними 

взаємовідносинами з показниками автоімунного процесу, імунної системи та 

з рівнем білка престіну. З наростанням частоти коливань звуку при реєстрації 

ПСОАЕ збільшується кількість зв’язків функції ЗВК (при частоті 5714 Гц – 5, 

при частоті 8000 Гц – 8 зв’язків) з іншими показниками, що вказує на 

розширення патогенетичних механізмів формування порушення слуху, 

особливо в частотному діапазоні 8000 Гц.  В цілому погіршення функції ЗВК 

у хворих на АІТ пов’язане зі зростанням в крові рівнів АТПО, АТТГ,  

Т-лімфоцитів, Т-хелперів, ІgA, IgG та білка престіну. 

Порушення функції ЗВК у хворих на АІТ також залежить від рівня в 

крові АТПО. Це виявляється тим, що у «серопозитивних» осіб за рівнем 

АТПО при частоті 8000 Гц реєструється більша кількість достовірних 

зв’язків функції ЗВК  з іншими дослідженими показниками (6 зв’язків) в 

порівнянні з «серонегативними» особами (1 зв’язок), і вказує на суттєвий 

вплив на функцію ЗВК рівнів в крові білка престіну, Т-хелперних і  

Т-цитотоксичних лімфоцитів, IgAта IgG при підвищеному рівні АТПО. 
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За результатами регресійного аналізу припущено, що у хворих на АІТ 

функція ЗВК на частотах 5714-8000 Гц багато в чому залежить від рівня IgA, 

а не тільки від стану автоімунного процесу (рівнів АТПО і АТТГ). 

Головною патогенетичною суттю патологічного процесу при АІТ в 

стадії еутиреозу є переважання функції імунної системи у вигляді продукції 

специфічних компонентів імунітету (імуноглобулінів), а вже потім стан  

Т-ланки імунітету. Стан і регуляція функції ЩЗ грають другорядну роль в 

формуванні патологічного процесу у цих хворих. Функція ЗВК на частоті 

8000 Гц суттєво пов’язана з автоімунним процесом (АТТГ) та синтезом білка 

престіну, що є провідним механізмом в патогенезі порушення слуху при АІТ 

в стадії еутиреозу. 

  



149 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено обґрунтування та вирішення актуального 

науково-практичного завдання – підвищення якості ранньої діагностики 

порушень функції слухового аналізатора при автоімунному тиреоїдиті на 

основі вивчення ролі активності автоімунного процесу в щитовидній залозі, 

стану імунної системи та рівня білка престіну у формуванні порушень. 

1. В експерименті на щурах зі змодельованим АІТ визначено 

відсутність відповідей при реєстрації ПСОАЕ та збільшення (р≤0,05) 

латентності піку І до 1,82 (1,33;2,25)  мс, ІІІ до 4,72 (3,99; 4,83) мс і V до 5,77 

(5,73; 5,95) мс хвиль КСВП, що вказує на негативний вплив автоімунного 

процесу в щитовидній залозі на функцію рецепторного апарату слухової 

системи у тварин.  

2. Встановлено, що при реєстрації ПСОАЕ у хворих на АІТ у стані 

еутиреозу має місце суттєве (37,3-40,7%)  підвищення частоти порушення 

функції ЗВК у діапазоні частот 5714-8000 Гц, подовження латентності піку 

першої хвилі КСВП до 2,05 (1,90;2,30) мс в порівнянні з показниками 

контрольної групи (р≤0,05). Відсутність збільшення міжпікових інтервалів  

І-ІІІ і І-V підтверджує ураження саме структур внутрішнього вуха  

при АІТ. 

3. Визначено, що функція ЗВК при реєстрації ПСОАЕ у хворих на АІТ 

в стані еутиреозу на частоті 8000 Гц залежить від рівня в крові АТПО, АТТГ 

і білка престіну. Порушення функції ЗВК визначається при значно вищих 

(р≤0,05) рівнях в крові АТПО до 89,20 (29,20;165,30) МО/мл, АТТГ до 290,00 

(82,00;421,30) мкМО/мл і білка престіну до 139,00 (114,20;289,45) пг/мл в 

порівнянні з показниками в контрольній групі.  

4. Виявлено зміни імунологічних показників у хворих з АІТ в стані 

еутиреозу і порушенням функції ЗВК при реєстрації ПСОАЕ на частоті 

8000 Гц, що полягають у статистично достовірному підвищенні в крові  
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Т-лімфоцитів (75,90 (72,55;78,85)%), Т-хелперів (50,40 (44,45;56,65)%), IgА 

(3,43 (1,57;3,98) г/л), IgG (17,51 (11,04;18,80) г/л), (р≤0,05).  

5. За результатами багатофакторного аналізу виявлено, що у осіб з 

високим рівнем АТПО реєструється більша кількість достовірних зв’язків 

між порушенням функції ЗВК при реєстрації ПСОАЕ з іншими 

дослідженими показниками, такими як підвищення рівня білка престіну,  

Т-хелперних і Т-цитотоксичних лімфоцитів, IgA та IgG.  

6. За результатами регресійного аналізу показано, що у хворих з АІТ на 

функцію ЗВК при реєстрації ПСОАЕ в частотному діапазоні 5714-8000 Гц 

впливає не тільки рівень специфічних антитіл ЩЗ. Базовою ознакою 

(наявність статистичної значущості) є підвищення рівня IgA, а не тільки стан 

автоімунного процесу в ЩЗ (за рівнями АТПО і АТТГ).   
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Реєстрація ПСОАЕ та КСВП у осіб з АІТ в стані еутиреозу дозволяє 

визначити порушення функції слуху на ранній стадії, на частотах, що є 

вищими (5714-8000 Гц) ніж частотний діапазон розмовної мови (500-

4000 Гц). Окрім того співставлення даних дослідження слуху з показниками 

автоімунної активності в ЩЗ осіб з АІТ дозволяють провести певне 

прогнозування розвитку порушень слуху у відповідній категорії пацієнтів.  

2. Визначення показників специфічного білка престіну в 

периферичній крові досліджуваних осіб слугує маркером, який можна 

застосовувати при діагностиці ранніх проявів СНП.  

3. Підвищення рівнів Т-лімфоцитів за рахунок Т-хелперів, 

імуноглобулінів А і G може бути ознакою погіршення функції структур 

внутрішнього вуха у осіб з АІТ в стані еутиреозу. Доцільно використовувати 

визначення цих даних в комплексі обстеження таких пацієнтів. 
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