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Вушний шум є достатньо частою ска-
ргою значної кількості хворих. Розповсю-
дження суб`єктивного вушного шуму серед 
населення є досить значним і має тенденцію 
до збільшення. За даними Д.І. Заболотного 
[2], Т.В. Шидловської [6], біля 17% всього 
населення земної кулі страждає на цю неду-
гу, хоча більше половини з них не зверта-
ються по медичну допомогу. Серед пацієн-
тів з патологією слухового аналізатора 
суб`єктивний вушний шум спостерігається 
у 70-90% випадків. Діагностика цього ста-
ну, лікування, спостереження за хворими є 
досить складною проблемою аудіології з 
огляду на його суб`єктивність. Вушний шум 
може бути симптомом багатьох захворю-
вань отоневрологічного профілю. Зрозумі-
ло, що питання об`єктивізації діагностики 
вушного шуму та визначення його впливу 
на функціонування слухової системи мають 
велике значення.  

Отоакустична емісія широко викорис-
товується для оцінки функціонального ста-
ну внутрішнього вуха. Суть цього методу 
полягає у реєстрації слабких акустичних 
сигналів волоскових клітин завитки. ОАЕ 
віддзеркалює активний мікромеханічний 
процес, що відбувається на рівні зовнішніх 
волоскових клітин спірального органа [7]. 

Метод отоакустичної емісії знайшов 
широке застосування при проведенні діаг-
ностики перцептивних уражень органа слу-
ху. Ряд авторів наводять цікаві результати 
його використання при комплексній діагно-
стиці вушного шуму [3]. 

Найбільш широкий спектр діагности-
чних можливостей має отоакустична емісія 
продуктів спотворення (ОАЕПС), що реєст-
рується за допомогою 2 тональних посилань 

з частотами F1 та F2, при цьому найбільш 
придатною для реєстрації у людей є складо-
ва 2F1-F2, оскільки у неї найбільша амплі-
туда. Зміна частоти стимулів дозволяє 
отримати інформацію про збереження фун-
кції волоскових клітин будь-якої ділянки 
базальної мембрани завитки [5]. 

Однією з причин вушного шуму є на-
явність ендокринної патології, зокрема цук-
рового діабету (ЦД), який на сьогодні все 
частіше стає причиною виникнення кохлео-
вестибулярних розладів. Оскільки все часті-
ше ЦД уражає осіб молодого та середнього 
віку, для них актуальним питанням є збере-
ження високої працездатності та відповідно-
го рівня якості життя. Саме з цим пов’язана 
необхідність пошуку надійних, високоінфо-
рмативних, об’єктивних методів досліджен-
ня слухової функції на ранніх доклінічних 
стадіях розвитку хвороби. Тому метою нашої 
роботи було визначення діагностичної цін-
ності методу реєстрації отоакустичної емісії 
продуктів спотворення у хворих на ЦД з на-
явністю вушного шуму.  

Об`єкт і методи дослідження 
Нами були обстежені 45 хворих на 

цукровий діабет, які скаржилися на шум у 
вухах. Контрольну групу складали 30 осіб 
відповідного віку та статі без слухових по-
рушень. Обстеження проводилося за насту-
пною схемою: збір анамнезу, огляд ЛОР-
органів, тональна порогова аудіометрія, ім-
педансометрія, реєстрація отоакустичної 
емісії продуктів спотворення. 

Дані літератури та проведені нами ра-
ніше дослідження [1, 4] свідчать про те, що 
ОАЕПС може бути зареєстрована у пацієн-
тів віком до 60 років з нормальним слухом. 
У більш старших вікових категоріях отоа-
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кустична емісія реєструється в середньому у 
35-55% випадків. При цьому амплітуда ото-
акустичної емісії в цьому віці достовірно 
менша. Відповідно до цього вік обстежува-
них нами хворих та волонтерів з контроль-
ної групи становив від 25 до 58 років. Чоло-
віків було 19 (42,2%), жінок – 26 (57,8%). 
Обстежувані віком понад 60 років з дослі-
дження виключались.  

У контрольну групу були включені 
волонтери відповідної статі та віку, котрі не 
скаржились на зниження слуху або вушний 
шум, не мали в анамнезі перенесених гост-
рих отитів, травм вуха, голови, неврологіч-
них та серцево-судинних захворювань. Слу-
хова функція у них всіх за даними тональної 
порогової аудіометрії знаходилась у межах 
від 0 до 20дБ.  

Таким чином, обидві групи можна бу-
ло співставляти за статевим та віковим 
складом.  

Результати та їх обговорення 
При зборі анамнезу переважна біль-

шість хворих на ЦД з наявністю вушного 
шуму, які складали основну групу, не скар-

жились на зниження слуху, лише 9 з них 
відмічали закладання вуха, незначне пору-
шення слуху, при цьому всі пов`язували за-
значені симптоми з наявністю шуму. Паціє-
нти характеризували існуючий у них шум 
як «свист» або «писк», тобто шум мав хара-
ктер високочастотного. Лише у 5 (11%) осіб 
шум був низькочастотним і характеризував-
ся ними як «гул», «шум моря» та ін. 

При проведенні тональної порогової 
аудіометрії у 29 обстежуваних основної 
групи (підгрупа А) не було виявлено змін за 
даними тональної порогової аудіометрії у 
діапазоні частот від 125 до 1000 Гц, у 16 
(підгрупа Б) – зареєстрована перцептивна 
приглухуватість І ступеня, за класифікацією 
В.Г. Базарова, А.І. Розкладки (1989). Криві 
кісткової та повітряної провідності мали 
низхідний характер з переважним уражен-
ням на високих частотах, починаючи з 4 
кГц. Найбільш суттєве підвищення порогів 
спостерігалось на частотах 6 та 8 кГц. Сере-
дні пороги сприйняття тонів за кістковою 
провідністю в основній групі наведено у 
таблиці. 

 
 

Середні пороги сприйняття тонів за кістковою та повітряною провідністю  
у хворих основної групи 

Досліджувані пороги у обстежуваних хворих (М±m дБ) 
Частота, Гц 

підгрупа А (n=29) підгрупа Б (n=16) 
500 10,5±2,1 23,7±3,1 

1000 10,5±1,5 25,9±2,5 
2000 12,0±2,3 31,2±2,9 
3000 12,0±2,1 34,5±2,1 
4000 12,5±1,6 38,1±4,1 
6000 15,0±2,2 38,4±3,2 
8000 16,5±3,1 44,2±4,3 

Середнє 12,7±2,1 33,7±3,2 
 
 
Як видно з даних таблиці, у підгрупі 

А, яка складалась з 29 пацієнтів, середні по-
роги сприйняття становили 12,7±2,1 дБ по 
всій тон-шкалі, а в підгрупі Б (n=16) – 
33,7±3,2дБ.  

При виконанні імпедансометрії у всіх 
хворих був зареєстрований тип А тимпано-
грами за Jerger. 

При реєстрації отоакустичної емісії у 
16 (35,5%) обстежуваних тест виявився не-
гативним, тобто реакція з центру кола імо-
вірності в напрямку до його зовнішнього 
краю на основних частотах, а саме – 1500, 
2000, 3000 та 4000 Гц при співвідношенні 
стимулів F2/F1=1,2 та вищому рівні звуко-
вого тиску 65-55 дБ не визначалася із зада-
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ною достовірністю. При подальшому аналізі 
причини негативних результатів тесту у па-
цієнтів виявлено, що тест був негативним за 
рахунок відсутності відповіді на частотах 3 
та 4 кГц. На нашу думку, це може свідчити 
про початкові прояви порушення функції 

завитки, які не спостерігалися при тональ-
ній пороговій аудіометрії у діапазоні від 125 
до 10000 Гц. Аналіз тривалості латентного 
періоду ОАЕПС вказує на його вкорочення 
при збільшенні частоти стимуляції у осіб з 
достовірно зареєстрованою ОАЕПС. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Аудіограма у хворого Д., 47 років. Нормальні показники слухової функції. 
 
 
Слід зазначити, що серед хворих на 

ЦД з наявністю вушного шуму та змінами 
на аудіограмі, що відповідали сенсоневра-
льній приглухуватості І ступеня, за класи-
фікацією В.Г. Базарова, А.І. Розкладки 
(1989), у 5 (11,1%) достовірно реєструва-
лась ОАЕПС, що дозволяє зробити висно-
вок про переважання центрального компо-
нента в ґенезі приглухуватості.  

З метою ілюстрації практичної значи-
мості методу реєстрації ОАЕПС наведемо 
приклад клінічного спостереження за хворим 
Д., 47 років, який лікувався у ендокринологі-
чному відділенні з приводу цукрового діабе-
ту ІІ типу, та результати дослідження у нього 
функції завитки. Пацієнт скаржився на вуш-
ний шум, що турбує його протягом 6 міс. 
При проведенні тональної порогової аудіо-
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метрії не було виявлено суттєвих порушень 
слухової функції, середні пороги сприйняття 
на частотах 500, 1000, 2000, 4000, 6000, 8000 
Гц становили 10±1,2 дБ та 12,7±2,3 дБ, від-
повідно, для правого та лівого вуха (рис. 1). 
При імпедансометрії у хворого зареєстрова-
на тимпанограма типу А, що є неодмінною 

умовою для можливості дослідження отоа-
кустичної емісії (рис. 2). При реєстрації ОА-
ЕПС вона не була зафіксована. При аналізі 
даних ОАЕПС у пацієнта визначено збіль-
шення тривалості латентного періоду, а до-
вірчий інтервал реєстрації відгуків ОАЕПС 
не досягав величини 99,7% (рис. 3).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Тимпанограма у хворого Д. Тип А – відсутність патології середнього вуха. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Результати реєстрації отоакустичної емісії у хворого Д.; - відсутність відгуку ОАЕПС. 
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Таким чином, у цього пацієнта за до-
помогою ОАЕПС були зареєстровані почат-
кові прояви сенсоневральних розладів, які 
не визначались за допомогою тональної по-
рогової аудіометрії та імпедансометрії. 

Висновки 
Підводячи підсумок, можна сказати, 

що визначення початкових проявів кохлеа-
рних розладів за даними реєстрації ОА-

ЕПС у хворих на цукровий діабет з вуш-
ним шумом є свідченням високої чутливос-
ті методу. Враховуючи об’єктивність, шви-
дкість і зручність реєстрації ОАЕПС, можна 
пропонувати використання цього методу 
для ранньої діагностики кохлеарних пору-
шень у такого контингенту пацієнтів з ме-
тою вчасного попередження їх прогресу-
вання та збереження слухової функції. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МЕТОДА ОТОАКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ 
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И С 

УШНЫМ ШУМОМ 

Деева Ю.В., Голубок-Абызова Т.М. (Киев) 

Р е з ю м е  

На материале обследования 45 пациентов 
показано, что метод отоакустической эмиссии 
продуктов искажения является эффективным и 
имеет высокую чувствительность при определении 
начальных проявлений кохлеарных нарушений у 
больных диабетом с наличием ушного шума. Учи-
тывая объективность, быстроту и удобство мето-
дики ОАЕ, можно рекомендовать ее для ранней 
диагностики кохлеарных нарушений у лиц, стра-
дающих диабетом, с целью своевременного пре-
дупреждения их прогрессирования и сохранения 
слуховой функции. 
 

DIAGNOSTIC ABILITIES OF DPOAE  
IN DIABETES PATIENTS WITH TINNITUS 

Deyeva J.V., Golubok-Abyzova T.N. (Kіyev) 

S u m m a r y  

 The investigation goal is to recognize the dis-
tortion prodact otoacustic emission role in diagnostic 
of hearing disorders in diabetes patients with tinnitus. 
45 patients with diabetes and tinnitus were observed 
with the distortion products otoacustic emission me-
thod which is of great importance in the early diagnos-
tic of hearing disturbance. Due to the high efficacy 
DPOAE is important in the early diagnostic of co-
chlear disorders in diabetes patients with the aim of in 
time preserving of hearing function. 

 
 

 




