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За даними Jastreboff [12], суб’єктивний шум у вухах, це фантомне звукове
сприйняття при відсутності об’єктивного
надходжуючого ззовні звукового стимулу.
Відомо також, що шум може бути короткочасним чи постійним, моноауральним чи
бінауральним, тихим чи голосним. Хворі
порівнюють шум у вухах чи голові з шелестом листя, моря, води, писком, свистом та
ін.
В.Е. Кузовков та співавтори [5] зазначають, що досить часто зниження слуху
відбувається непомітно (при його поступовому зниженні), однак при появі шуму, який
може бути нестерпним та тяжко переноситься, хворий акцентує увагу на зміні свого стану, що і примушує його звернутися за
допомогою до спеціаліста. При цьому шум
у вухах (голові) відмічають 80% пацієнтів,
який може існувати на фоні порушення слуху або при нормальній слуховій функції.
Однак лише в поодиноких роботах автори
звертали увагу на інтенсивність шуму та
його частотну характеристику.
Так, Г.С. Хайдарова [7] обстеживши
92 хворих з СНП і наявністю шуму у вухах,
в 91,5% випадків виявила, що частотний
спектр шуму у них найбільш часто відповідав 6 і 8 кГц. Так, 54 (58,7%) обстежуваних
відмічали, що вушний шум відповідав чистому тону на частоті 8 кГц, 30 (32,6%) - 4
кГц. На частоті 2 кГц процент відповідності
тону був незначним – у 51 (5,4%) хворих, а
3 (3,3%) не змогли ідентифікувати вушний
шум з тонами аудіометра.
За даними Fioretti та співавторів [9],
у осіб з вушним шумом можуть спостерігаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2014

тися зміни в поведінці, як то: підвищення
дратівливості або депресія, безсоння, порушення концентрації уваги, звукові галюцинації та ін.
Більшість пацієнтів з вираженим шумом у вухах, за даними Henry [10], відмічають важке засинання.
Lenarz [13] у 20 обстежуваних з приглухуватістю виявив велику варіабельність
як за інтенсивністю шуму, так і за його частотною характеристикою. Автор зазначає,
що найбільш часто (74%) у таких хворих
мав місце високочастотний шум. Такої ж
думки дотримується і Hеsse [11], який вказує, що за даними шумометрії тіннітус рідко
перевищує 5-10 дБ над порогом чутливості.
Автор також підкреслює, що у пацієнтів з
вираженим покращанням після лікування
при повторному дослідженні шум не відрізняється від початкових величин.
Зазначимо також, що більшості хворим з сенсоневральною приглухуватістю,
окрім порушення слуху, дошкуляє і
суб’єктивний шум, на що вказували багато
авторів [2-6, 8]. Крім того, в більшості робіт
автори звертали увагу на наявність вушного
шуму у хворих з вираженою або помірно
вираженою СНП.
М.В. Еремин, Е.Ю. Струнина [4] шум
у вухах хворих з кохлеовестибулярними
розладами, обумовленими гемодинамічними порушеннями в хребетних артеріях, виявили в 53,6% випадків. А.І. Лопотко і співавтори [5] дали детальну характеристику
шуму і його причинам. Автори вважають,
що причиною шуму можуть бути порушення гемодинаміки сонної і хребетної артерій,
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а також зміни в лімбічній та вегетативній
нервовій системі.
В.В. Кузовков та співавтори [4] також
відмічають, що сам шум у вухах не є захворюванням, але він є одним із симптомів
патологічного стану організму людини.
Отологічними причинами можуть бути шумова травма, пресбіакузис, отосклероз, різні
форми отиту, стороннє тіло у зовнішньому
слуховому ході, хвороба Меньєра та ін.
Мета даної роботи – дати характеристику шуму як за його інтенсивністю, так і за
частотною характеристикою у осіб з початковою сенсоневральною приглухуватістю
судинного ґенезу.
Для вирішення поставленої мети нами
було обстежено 132 пацієнти у віці від 28 до
50 років з початковою СНП судинного ґенезу.
Аудіометричне дослідження проводилось за
загальноприйнятим методом з використанням
аудіометра АС-40 фірми ««Interacoustics»
(Данія) в звукоізольованій камері, де рівень
шуму не перевищував 30 дБ.
За станом слуху на тони в області
конвенціонального (0,125-8 кГц) та розширеного (9-16 кГц) діапазону частот обстежувані були розподілені на 2 групи. До 1-ї
групи увійшло 42 хворих, у яких слух на
тони в області конвенціонального діапазону
частот знаходився в межах норми (мал. 1), а
в розширеному – був порушений. До 2-ї
групи віднесено 90 осіб з порушеним слухом на тони не тільки в розширеному, але і
конвенціональному діапазоні частот, починаючи з 2-3 кГц (мал. 2).
Аналізуючи скарги на вушний шум за
інтенсивністю у хворих з СНП судинного
ґенезу на ранніх стадіях її розвитку, ми виявили наступне. Із 42 пацієнтів 1-ї групи, де
порушення слуху на тони мало місце лише в
області розширеного (9-16 кГц) діапазону
частот при нормальному сприйнятті їх в
конвенціональному (0,125-8 кГц), вушний
шум турбував 27 (64,3%), тобто більшу половину обстежуваних. Серед 90 хворих 2-ї
групи вушний шум турбував 47 (52,2%).
Аналізуючи дані стосовно інтенсивності вушного шуму (мал. 3), ми відмітили,
що найчастіше обстежуваних 1-ї групи турбував пороговий шум (40,7%), значно рідше
(29,6%) шум мав у них інтенсивність 5 дБ
над суб’єктивним порогом. У 18,5% випад22

ків вушний шум мав інтенсивність 10 дБ
над порогом, а у 11,1% – 15 дБ.

Мал. 1. Хворий К., 31 рік (1 група)

Мал. 2. Хворий Б., 40 років (2 група)
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тиск (92,9%). Більш наочно ці дані представлені на мал. 4. За даними реоенцефалографії у таких пацієнтів, як правило, мав місце
нестійкий судинний тонус мозкових судин,
часто з явищами ангіоспазму.
Ще частіше зазначені скарги мали місце у хворих 2-ї групи (мал. 4), у яких порушення слуху мало місце не тільки в розширеному (9-16 кГц), але і в конвенціональному (0,125-8 кГц) діагнозі частот, починаючи з 2-3 кГц.
Аналізуючи вушний шум у осіб з початковою СНП судинного ґенезу за частотною характеристикою, ми виявили наступне
(мал. 5).
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Однак на порушення слуху скаржилися лише 16,7% пацієнтів 1-ї групи. В той же
час в усіх обстежуваних 1-ї групи, які скаржились на суб’єктивний вушний шум, порушення слуху на тони в області 14 і 16 кГц
складало: 38,2±4,3 та 31,4±3,9 дБ при нормальних показниках слуху на тони в області
конвенціонального (0,125-8 кГц) діапазону
частот.
Отже, у хворих із зазначеними скаргами доцільно виконувати дослідження слухової функції в розширеному (9-16 кГц)
діапазоні частот для виявлення слухових
порушень в ранньому періоді, хоча вони
часто не мають скарг на порушення слуху.
Таких пацієнтів доцільно віднести до групи
«ризику» і своєчасно призначати їм лікувально-профілактичні засоби, попереджаючи
тим самим прогресування СНП. Крім того,
хворих з вушним шумом 1-ї групи турбували й інші скарги, зокрема підвищена дратівливість (61,9%), порушення сну (66,7%),
підвищений або нестійкий артеріальний
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Мал. 5. Розподіл хворих з СНП судинного
ґенезу на початкових стадіях її розвитку по частотній характеристиці вушного шуму.

В 1-й групі, де порушення слуху спостерігалось лише в розширеному (9-16 кГц)
діапазоні частот, найчастіше (22,2%) частота шуму становила 8 кГц.
Г.С. Хайдарова [7] відмічає, що у більшості випадків спектр вушного шуму
відповідає високим частотам, що узгоджується і з нашими даними.
Дещо в меншій кількості випадків
(18,5%) вушний шум складав 6 кГц, у 14,8%
– 2 кГц, по 11,1% випадків – 1 та 4 кГц. У
незначній кількості спостережень (3,7%)
хворі 1-ї групи скаржились на шум – 0,125 і
0,250 кГц та 12 кГц.
Пацієнти 2-ї групи найчастіше (25,5%)
теж скаржилися на шум у вухах тоном 8
кГц; 19,1% – на шум тоном 6 кГц; 14,9% –
23

тоном 4 кГц; по 8,5% – тоном 3 і 121 кГц;
6,4% – тоном 0,5 і 2 кГц. У 4,3% випадків
обстежувані 2-ї групи мали вушний шум
тоном 16 кГц.
Окрім вушного шуму, хворі 2-ї групи
також часто висували скарги на підвищену
дратівливість (71,1%), порушення сну
(78,9%), підвищений або нестійкий артеріальний тиск (98,9%). Зазначимо також, що
17,8% пацієнтів 2-ї групи шум турбував
більше, ніж порушення слуху, а в 1-й групі
таких хворих було майже в два рази більше
(33,3%), що негативно відображається на
якості життя хворих з СНП судинного ґенезу, на що вказували й інші автори [5].
Висновки
1. При СНП судинного ґенезу на початкових стадіях її розвитку суб’єктивний
вушний шум турбував 64,3% пацієнтів з
порушенням слуху на тони лише в області
9-16 кГц (1-а група) та 52,2% (2-а група) –
при наявності змін і в області конвенціонального діапазону (0,125-8 кГц), починаючи
з 2-3 кГц.
2. У хворих із скаргами на вушний
шум, особливо при наявності підвищеної
дратівливості, поверхневого сну та нестійкого артеріального тиску, доцільно досліджувати стан слухової функції в розширеному (9-16 кГц) діапазоні частот, хоча вони
і не скаржаться на порушення слуху.

3. За інтенсивністю найчастіше хворих 1-ї групи турбував пороговий шум
(40,7% випадків), а 2-ї – 5 дБ над порогом
(44,7%).
4. За частотною характеристикою вушний шум найчастіше в 1-й групі за даними
шумометрії був подібний до 8,6 і 2 кГц,
відповідно, у 22,2%; 18,5% та 14,8% випадків, а в 2-й групі у 25,5% осіб – частотою 8
кГц, у 19,1% – 6 кГц та у 14,9% – 4 кГц.
5. 33,3% хворих 1-ї групи та 17,8% 2-ї
групи вушний шум турбував більше, ніж
порушення слуху, що негативно відображалося на якості їх життя.
6. Виявлено, що за частотною характеристикою шум практично мало відрізнявся в обох групах, щодо інтенсивності вушного шуму, то в 1-й групі він частіше був
пороговий (40,7%), а в 2-й – 5 дБ над порогом (44,7%).
7. Визначена група ризику (16,7% пацієнтів), які не скаржилися на порушення
слуху, але їх турбували шум у вухах, підвищена дратівливість та нестійкий артеріальний тиск із схильністю до його підвищення і вони мали порушення слуху на тони в
області 14 і 16 кГц.
8. Отримані дані свідчать про доцільність подальшого дослідження вушного
шуму у хворих з СНП судинного ґенезу та
пошуку шляхів впливу на його зменшення
або зниження.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УШНОГО
ШУМА ПО ЕГО ИНТЕНСИВНОСТИ И ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ У БОЛЬНЫХ
С НАЧАЛЬНОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ
ТУГОУХОСТЬЮ СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА
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Резюме

Summary

Анализ результатов аудиологического обследования 132 больных в возрасте от 28 до 50 лет с
начинающейся сенсоневральной тугоухостью сосудистого генеза позволил установить следующее. На
субъективный ушной шум жаловались 64,3 % пациентов 1-й группы, у которых слух на тона в области
конвенционального (0,125-8 кГц) диапазона частот
был нормальным, а в расширенном (9-16 кГц) –
нарушен. Обследуемые 2-й группы, в которых нарушение звуковосприятия было и в конвенциональном диапазоне частот, начиная с 2-3 кГц, ушной
шум наблюдался в 52,2% случаев. По интенсивности ушной шум в 1-й группе был пороговым в
40,7% случаев, а интенсивность шума 5 дБ над
порогом в 44,7%; во 2-й группе у 19,1% шум был
пороговый, а у 44,7% – 5 дБ над порогом. По частотной характеристике в обеих группах чаще встречался шум высокочастотный – 8 и 6 кГц. Кроме
того, 33,3% больных 1-й группы и 17,8% – 2-й
группы ушной шум беспокоил больше, нежели
снижение слуха. Определены и группы «риска»
среди исследуемых больных. Также больные не
имели жалоб на снижение слуха в 16,7%, но их
беспокоил ушной шум, повышенная раздражительность и неустойчивое артериальное давление со
склонностью к его повышению, а также они имели
нарушение слуха в области (14 и 16 кГц), составившие, соответственно, (38,2±4,3) и (31,4±3,9) дБ.
Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, сосудистый генез, ушной шум.

Analysis of the audiological examination results of 132 patients aged 28 to 50 years with primary
sensorineural hearing loss of vascular origin allowed
us to establish the following. On subjective tinnitus
patients complained 64,3% in Group 1, in which the
hearing on the pitch in conventional (0,125-8 kHz)
frequency range was normal, and extended (9-16 kHz)
– broken. The subjects in group 2, which was a violation of sound perception in the conventional frequency
range, ranging from 2-3 kHz, tinnitus was observed in
52,2% of cases. By the intensity of tinnitus in group 1
was 40,7% threshold in the cases, and the noise intensity 5 dB above the threshold of 44,7%; in group 2,
19,1% was the noise threshold, and in 44,7% – 5 dB
above the threshold. Frequency response in both
groups was more common high-frequency noise – 6
and 8 kHz. In addition, 33,3% of patients in Group 1
and 17,8% – 2nd group tinnitus bother more than hearing impairment. Defined groups and «at risk» of patients studied. Also, patients did not complain of hearing loss in 16,7%, but they bother tinnitus, irritability
and unstable blood pressure with a penchant for improving it, and they had a hearing loss in the area (14
and 16 kHz) were respectively, (38,2±4,3) and
(31,4±3,9) dB.
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