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З кожним роком кількість людей з се-
нсоневральною приглухуватістю збільшу-
ється, а її рання діагностика та лікування і 
до сьогодні значною мірою залишаються 
невирішеними проблемами [8, 23, 29]. Вва-
жається, що на кожну тисячу новонародже-
них народжується 1 дитина з глухотою, а у 
3 дітей зниження слуху спостерігається 
протягом перших 3 років життя [3, 6, 7, 9, 
25]. За результатами 10-річного скринінго-
вого обстеження, проведеного Інститутом 
фізіології та патології слуху (м. Варшава, 
Польща), порушення звукосприйняття діаг-
ностується у 4-5 дітей на 1000 новонаро-
джених, а у дітей першого року життя – у 2-
4 % [4]. Саме тому доцільність активної 
ранньої діагностики порушень слуху у дітей 
не викликає сумніву.  

Можливість неінвазивного фізіологіч-
ного дослідження рецепторного відділу 
слухової системи у людини, починаючи з 
перших днів життя, з'явилась завдяки відк-
риттю отоакустичної емісії (ОАЕ) англійсь-
ким ученим Девідом Кемпом [28]. В основі 
генерації ОАЕ лежить властивість електро-
мотильності зовнішніх волоскових клітин 
(ЗВК) – їх здатність змінювати свою довжи-
ну при акустичному або електричному 
впливі. В результаті цих скорочень виникає 
ОАЕ – слабкі коливання, які є результатом 
активних механічних процесів, що відбува-
ються в органі Корті, а саме у ЗВК, переда-
ються основній мембрані, індукуючи хви-
лю, яка досягає підніжної пластинки стре-

мінця і призводить до руху всього ланцюга 
кісточок, барабанну перетинку і стовп пові-
тря, які можна зареєструвати в зовнішньому 
слуховому проході за допомогою високочу-
тливого мікрофону [12, 13]. 

Отоакустична емісія досить широко 
використовується для клінічного діагности-
чного скринінгу у новонароджених та наба-
гато рідше – в експериментальних дослі-
дженнях на тваринах [5]. Bayindir T., 
Pavlidis P., Yu J. та інші закордонні автори 
дослідження слухової функції у тварин про-
водили за допомогою ОАЕ [24, 30, 34]. Се-
ред різних типів ОАЕ для виявлення ранніх 
порушень слухової функції, які автори ви-
користовували, було показано, що саме за-
вдяки ОАЕ на частоті продукту спотворен-
ня можна відмітити ранні прояви зниження 
слуху, так як вона є об’єктивним, неінвази-
вним та швидким у проведені тестом. Од-
нак, результати, отриманні під час ОАЕ, не 
дають можливості визначити ступінь пору-
шення слуху і не реєструється при певних 
втратах слуху. 

Тест ОАЕ на частоті продуктів спо-
творення (DPOAE – англ.) – це акустичні 
сигнали, які можуть бути визначені у зов-
нішньому слуховому ході об’єкта з норма-
льно функціонуючими зовнішніми волоско-
вими клітинами (ЗВК) після стимуляції слу-
хової системи 2-ма чистими тонами f1 та f2. 
Емісія, що виникає у результаті, є продук-
том спотворення тону на частоті 2f1-f2. 
Отримана інформація відбиває функціона-
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льний стан зовнішніх волоскових клітин від 
основи до верхівки завитки [1, 22]. Завдяки 
даному методу можна провести не лише 
дослідження рецепторного відділу слухово-
го аналізатора, а й виявити динаміку впливу 
різноманітних медичних препаратів на його 
стан в умовах експериментально викликаної 
сенсоневральної приглухуватості, що є ак-
туальним при проведенні досліджень з нові-
тніми медикаментозними препаратами.  

В останні роки для пошуків ефектив-
ного лікування хворих з порушеннями слу-
ху все більшу увагу приділяють препаратам, 
у склад яких входять нейротрофічні факто-
ри. Відомо, що вони є поліпептидами (до 
100-150 амінокислотних залишків), які ді-
ють на різні типи клітин, що беруть участь в 
регуляції росту і дозріванні клітинних по-
пуляцій центральної та периферичної нер-
вової системи, а також в процесах їх адап-
тації до зовнішніх агентів [2, 16, 19]. 

За даними Sobkowicz H.M., Pirvola U., 
Duan M.L., Wise A.K. [26, 31, 32, 34], в моз-
ку людини на 5-9-му тижнях гестації вияв-
лено максимальні концентрації таких ней-
ротрофічних факторів, як NT-4/5 (Neurotro-
phin-4/5), NT-3 (Neurotrophin-3) і BDNF 
(Brain-derived neurotrophic factor), які пози-
тивно впливають, особливо 2 останніх, на 
стан зовнішніх і внутрішніх волоскових 
клітин при аміноглікозидному ототоксикозі 
[27].  

Серед таких препаратів, нашу увагу 
привернула суспензія з ембріональної нер-
вової тканини, створена у ДУ «Інститут 
нейрохірургії імені академіка А.П. Ромода-
нова НАМН України» за методикою В.І. 
Цимбалюка та І.Г. Васильєвої (2001) [16]. 
«Трофін» – екстракт з ембріональної нерво-
вої тканини людей 4-6 тижнів гестації, який 
отримують з абортивного матеріалу. Завдя-
ки наявності у препараті нейротрофічних 
факторів, суспензія має нейропротекторні 
та нейростимулюючі властивості, що підт-
верджено у ході успішної клінічної апроба-
ції при дитячому церебральному паралічі, 
ішемічному інсульті, черепно-мозковій тра-
вмі, паркінсонізмі та розсіяному склерозі [2, 
11, 17-20].  

Мета роботи – вивчення впливу 
трофіну на стан рецепторного відділу слу-
хового аналізатора у тварин при штучно 

змодельованій сенсоневральній приглухува-
тості. 

 
Матеріали і методи 
Експериментальні дослідження вико-

нані на 40 здорових статевозрілих морських 
свинках, вагою від 350 до 450 г, яких було 
розподілено на 5 груп. До 1-ї групи (8 осо-
бин, 16 вух) входили інтактні тварини, до 2-
ї (8 особин, 16 вух) – тварини, які отриму-
вали розчин гентаміцину 50 мг/кг внутріш-
ньом’язово упродовж 14 діб. У морських 
свинок 3-ї, 4-ї та 5-ї груп (по 8 тварин в ко-
жній групі, 16 вух) експериментальну сен-
соневральну приглухуватість моделювали 
за допомогою гентаміцину сульфату, який 
вводився щоденно протягом 14 діб з розра-
хунку 50 мг/кг ваги, після чого проводили 
ін’єкції трофіну (внутрішньом’язово – 3-я 
група, інтратимпанально – 4-а група та ін-
траперитонеально – 5-а група) в дозі  
0,4 мг/кг ваги, через день протягом 14 діб.  

Всім дослідним тваринам як на почат-
ку експерименту, так і по його закінченню 
слухову функцію визначали за допомогою 
отоакустичної емісії на частоті продуктів 
спотворення на приладі «Otoread» фірми 
«Interacoustics» (Данія).  

Даний тест дозволяє почастотно хара-
ктеризувати функціональну збереженість 
зовнішніх волоскових клітин в діапазоні від 
2 кГц до 12 кГц, так як у гризунів, а саме у 
морських свинок, слухове сприйняття змі-
щене в сторону високочастотних звуків, 
досягаючи максимуму на 10 кГц. 

Дослідження проводилось по черзі 
кожній тварині з двох сторін  без введення у 
медикаментозний сон. Час обстеження в 
середньому тривав 5-7 хв. Реєстрація ОАЕ 
виконувалась у звукоізольованому примі-
щенні, після ретельної обтурації зовнішньо-
го слухового ходу стандартною індивідуа-
льною вкладкою грибоподібної форми 
окремо на кожному вусі. 

 
Результати та їх обговорення 
Проведений аналіз даних ОАЕ на ча-

стоті продукту спотворення (ОАЕЧПС) у 
інтактних морських свинок показав, що у 
всіх тварин отримано повну адекватну від-
повідь ОАЕ по всьому частотному спектру 
в діапазоні частот від 2 до 12 кГц. У пере-
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важної більшості тварин максимум амплі-
туди (понад 20-30 дБ) кривої ОАЕ досягав-
ся на частотах 2 кГц і 8-12 кГц. По всіх 
досліджуваних параметрах ОАЕ – рівню 
інтенсивності (амплітуди) на частотах 2 

кГц і 8-12 кГц та співвідношенню рівня 
сигналу емісії і шуму на цих частотах, ви-
ражених змін не спостерігалося. Рефлекс 
Preyer’а у всіх інтактних тварин активний 
та живий.  

 
 

Середньостатистичні значення інтенсивності отоакустичної емісії  
на частоті продуктів спотворення у тварин, що отримували трофін різними шляхами  

введення після введення аміноглікозидного антибіотика та у інтактних морських свинок 

Групи 
Середнє значення інтенсивності отоакустичної емісії на частотах, дБ (М±m) 

2 кГц 4 кГц 6 кГц 8 кГц 10 кГц 12 кГц 
1-а, n=16 16,94±1,49 4,19±1,47 12,13±1,22 25,5±1,23 26,13±2,16 27,69±1,49 

2-а, n=16 -8,25±1,85 
p<0,001 

-17,38±1,48 
p<0,001 

-18,19±1,34 
p<0,001 

-15,44±1,69 
p<0,001 

-14,56±1,53 
p<0,001 

-16,5±0,92 
p<0,001 

3-я, n=16 13,5±1,53 
P(К-3) >0,05 

10,19±2,11 
P(К-3) <0,05 

11,56±2,26 
P(К-3) >0,05 

22,44±2,62 
P(К-3) >0,05 

25,94±2,42 
P(К-3) >0,05 

28,5±1,13 
P(К-3) >0,05 

4-а, n=16 
12,63±1,69 
P(К-4) >0,05 
P(3-4) >0,05 

10,63±2,56 
P(К-4) <0,05 
P(3-4) >0,05 

8,63±2,43 
P(К-4) >0,05 
P(3-4) >0,05 

19,81±2,49 
P(К-4) <0,05 
P(3-4) >0,05 

24,63±1,88 
P(К-4) >0,05 
P(3-4) >0,05 

28,31±0,93 
P(К-4) >0,05 
P(3-4) >0,05 

5-а, n=16 

13,88±1,05 
P(К-5) >0,05 
P(3-5) >0,05 
P(4-5) >0,05 

11,31±2,41 
P(К-5) <0,05 
P(3-5) >0,05 
P(4-5) >0,05 

7,81±2,6 
P(К-5) >0,05 
P(3-5) >0,05 
P(4-5) >0,05 

19,69±2,41 
P(К-5) <0,05 
P(3-5) >0,05 
P(4-5) >0,05 

25,94±1,82 
P(К-5) >0,05 
P(3-5) >0,05 
P(4-5) >0,05 

25,88±1,78 
P(К-5) >0,05 
P(3-5) >0,05 
P(4-5) >0,05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графічне зображення інтенсивності ОАЕ на 

частоті продукту спотворення у тварин, що отри-
мували трофін різними шляхами введення після 
введення аміноглікозидного антибіотика, а також у 
інтактних морських свинок 

 
При порівнянні даних, отриманих у 

тварин 2-ї групи після введення гентаміци-
ну протягом 14 діб зі значеннями у інтакт-
них тварин, амплітуда емісії на всіх дослі-
джуваних частотах була найнижчою та дос-
товірно відрізнялась від контрольної групи 
(p<0,001) (табл.). Чутливість зовнішніх во-
лоскових клітин на всьому діапазоні частот 
була нижчою за критерій ОАЕПС у інтакт-
них тварин, що свідчить про дисфункцію 
завитки, виражену в різній мірі (рис.). 

Проведені дослідження показали, що 
введення препарату «Трофін» дослідним 
тваринам 3-ї, 4-ї та 5-ї груп, незалежно від 
способу (внутрішньом’язово, інтратимпана-
льно чи інтраперитонеально), призводить до 
відновлення функціональної активності зов-
нішніх волоскових клітин, про що свідчить 
вірогідне збільшення показників ОАЕ на всіх 
частотах порівняно з аналогічними показни-
ками у тварин з індукованою глухотою. На 
більшості визначених частотах вони не відрі-
зняються від показників ОАЕ у інтактних 
морських свинок, а на частоті 4 кГц навіть 
перевищують їх (табл., рис.). 

Результати функціонального стану зо-
внішніх волоскових клітин, визначені мето-
дом ОАЕ на частоті продукту спотворення у 
експериментальних тварин, підтверджують-
ся даними морфологічних досліджень, які 
свідчать про відновлення структурних еле-
ментів внутрішнього вуха морських свинок 
на фоні аміноглікозидного ототоксикозу за 
умов введення трофіну різними способами, 
що і було описано в наших попередніх ро-
ботах [10, 14, 15, 21]. 
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Висновки 
За результатами реєстрації ОАЕ на ча-

стоті продукту спотворення було виявлено, 
що 14-разові ін'єкції гентаміцину вкрай не-
гативно впливають на слухову функцію 
морських свинок.  

Ін'єкції трофіну, незалежно від спосо-
бу введення, у дослідних тварин з індукова-
ною глухотою нівелювали ототоксичну дію 

аміноглікозидного антибіотика, що призво-
дило до відновлення слуху, що і було підт-
верджено даними отоакустичної емісії. 

Проведені дослідження свідчать про 
доцільність застосування методу ОАЕ на 
частоті продукту спотворення для діагнос-
тики ранніх порушень рецепторного відді-
лу слухового аналізатора у дослідних тва-
рин. 
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ОТОАКУСТИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МЕТОД  
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТИ 

Тимен Г.Э., Руденька Е.Л., Найда С.А., Паренюк Д.В. (Киев) 

А н н о т а ц и я  

С каждым годом количество больных с сенсоневральной тугоухостью увеличивается, а ее ранняя диаг-
ностика и лечение, к сожалению, остаются нерешенными проблемами. Для диагностики нарушений слуха как в 
клинической практике, так и в условиях экспериментальных исследований используется отоакустическая эмис-
сия (ОАЭ). Благодаря данному методу можно не только провести исследования слухового анализатора, но и 
выявить динамику влияния различных медицинских препаратов на его состояние. В последние годы все больше 
внимание уделяют препаратам, в состав которых входят нейротрофические факторы. Среди последних наше 
внимание привлек препарат «Трофин», который представляет собой экстракт из эмбриональной нервной ткани 
человека 4-6 недель гестации.  

Цель работы – изучение влияния трофина на состояние рецепторного отдела слухового анализатора у 
животных при искусственно смоделированной нейросенсорной тугоухости с использованием метода отоаку-
стической эмиссии.  

Материалы и методы: экспериментальные исследования выполнены на 40 здоровых половозрелых 
морских свинках, которые были подразделены на 5 групп. В 1-ю группу были включены 16 интактных живот-
ных, во 2-ю – 16 животных, получавших раствор гентамицина 50 мг/кг внутримышечно в течение 14 суток. 
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Остальным животным ежедневно в течение 14 суток вводился гентамицин, после чего проводились инъекции 
трофина – внутримышечно (3-я группа), интратимпанально (4-я группа) и интраперитонеально (5-я группа) 
через день в течение 14 дней. Всем животным как в начале эксперимента, так и по его окончании определяли 
состояние слуховой функции с помощью отоакустической эмиссии на частоте продуктов искажения.  

Результаты. При изучении данных ОАЕ на частоте продукта искажения было показано, что у животных 
2-й группы амплитуда эмиссии на всех исследуемых частотах достоверно отличалась от показателей интактных 
животных (p<0,001), что свидетельствует о дисфункции улитки, выраженной в разной степени. У всех живот-
ных 3-й, 4-й и 5-й групп, независимо от метода введения препарата трофин, по окончании исследования разли-
чий между показателями амплитуды ОАЭ на частоте продукта искажения между группами не было выявлено.  

Выводы. По результатам изучения показателей ОАЭ на частоте продукта искажения было выявлено, что 
14-разовые инъекции гентамицина пагубно влияют на слуховую функцию морских свинок. Инъекции трофина, 
проведенные по окончании курса антибиотика гентамицин, независимо от метода введения полностью нивели-
ровали ототоксическое действие аминогликозидного антибиотика. Проведенные исследования свидетельствуют 
о целесообразности применения метода ОАЭ на частоте продукта искажения для диагностики ранних наруше-
ний рецепторного отдела слухового анализатора у экспериментальных животных. 

Ключевые слова: нейросенсорная тугоухость, экспериментальные исследования, отоакустическая эмис-
сия, трофин, гентамицин. 
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A b s t r a c t  

Every year, the number of patients with sensorineural hearing loss increases, and its early diagnosis and treat-
ment, unfortunately, remain unresolved problems. OAE is used for the diagnosis of hearing impairment both in clinical 
practice and in experimental research. Due to this method it is possible not only to conduct a study of the auditory ana-
lyzer, but also to reveal the dynamics of the influence of various medical preparations on its condition. In recent years, 
more and more attention has been paid to drugs that include neurotrophic factors. In the last years attention was given to 
"Trofin", which is an extract from the embryonic human nerve tissue, 4-6 weeks gestation. 

Aim: to study the effect of trofin on the receptor section of the auditory analyzer in animals at artificially mod-
eled sensorineurological hearing loss using the otoacoustic emission method.  

Materials and methods: Experimental study performed on 40 mature guinea pigs, divided into five groups. 
Group I  included intact animals, and Group II included animals that received a solution of gentamicin 50 mg/kg intra-
muscularly for 14 days. The guinea pigs in Groups III, IV,V received gentamicin daily for 14 days, followed by intra-
venous (intramuscular, intratympanicus, intraperitoneally) injections daily for 14 days. For all experimental animals, 
both at the beginning of the experiment and at its completion, the auditory function was determined using otoacoustic 
emission at the frequency of products of distortion. 

 Results: When comparing DPOAE data in animals of group 2 with parameters in intact animals, the amplitude 
of emission at all investigated frequencies significantly differed from the control group (p <0.001), indicating dysfunc-
tion of curls, expressed in varying degrees. In all animals of groups III, IV and V, regardless of the method of adminis-
tration of the drug trofin, at the end of the study, according to the DPOAE indicators at the frequency of the product of 
distortion, in comparison between the differences between the amplitude of the parameters, were not found.  

Conclusions: According to the results of DPOAE at the frequency of the product of the distortion, the foundings 
are:  14-time injections of gentamicin have a detrimental effect on the auditory function of guinea pigs. Injections of the 
trofin, regardless of the method of administration, after the completion of the course of antibiotic gentamicin, complete-
ly neutralized the ototoxic effect of the aminoglycoside antibiotic. The conducted studies indicate the expediency of 
using the OAE method at the frequency of the product of distortion to diagnose early violations of the receptor depart-
ment of the auditory analyzer. 
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