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Проблема суб'єктивних вушних шумів
досить давно цікавить багатьох авторів з
різних країн світу [3, 5, 7, 10, 14, 17-19, 3438 та ін.]. Так, А.П. Велицький [5] визначає
вушні шуми як надзвичайно обтяжуючий
симптом, що значно порушує не тільки слухову функцію хворих, але й загальний стан
та якість їх життя. За даними А.І. Лопотко
та співавторів [17], від 50 до 80% пацієнтів з
вушним шумом мають порушення слуху.
З даними С.В. Морозової та співавторів [19], актуальність проблеми діагностики
та лікування вушного шуму обумовлена
значною розповсюдженістю, численністю
та різноманітністю причинних факторів,
варіабельністю клінічних параметрів, складністю реєстрації шуму у вухах та ін. Автори також зазначають, що шум у вухах може
бути обумовлений різноманітними причинами і у більшості випадків розглядається
як патологічний стан.
Лікуванню хворих з вушним шумом
присвячена велика кількість досліджень,
однак дані про його ефективність неоднозначні. Ряд авторів [5, 7, 8, 21 та ін.] зазначає, що після лікування у частини пацієнтів
шуми зникають. У деяких хворих після лікування шуми зменшуються, і вони отримують полегшення за рахунок зниження
інтенсивності вушного шуму.
Але, на думку багатьох авторів, далеко не завжди можна досягти повного зникнення шуму [3, 5, 16, 21 та ін.].
Запропоновано безліч методів лікування хворих з наявністю вушних шумів як
медикаментозних (із застосуванням вазоак26

тивних, седативних, гормональних препаратів), так і немедикаментозних, як то: рефлексотерапія, акупунктура, лазеротерапія,
баротерапія, гірудотерапія, електростимуляція, масаж, лікувальна фізкультура, психотерапія та ін. [18, 19, 25, 32, 38 та ін.].
О.І. Циганов (1962) проводив аудіометричне дослідження суб'єктивного вушного
шуму до і після втручання на стремені [22].
Автор проводив також анестезію барабанного сплетіння при суб'єктивному вушному
шумі. Він (1967) доводив також перспективи лікування хворих з суб'єктивним вушним
шумом гангліоблокаторами [23].
Н.Л. Кунельська та співавтори (2009)
наводять результати лікування 50 пацієнтів
з хронічною сенсоневральною приглухуватістю (СНП) і вушним шумом, яким було
призначено «Танакан» по 30 мг 3 рази на
добу 90-денним курсом і після перерви з
лікуванням у 180 днів – повторний 90денний курс [15, 16]. Аналізуючи результати контролю через 90; 180; 240 і 360 днів,
автори виявили, що терапевтична дія «Танакану» проявилася через 3 міс лікування в
стабільній позитивній динаміці зниження
вушного шуму (суб'єктивно – у 40%, а за
даними шумометрії – у 48%), покращання
розбірливості мови (суб'єктивно – у 69%
хворих, за даними мовної аудіометрії – у
62%), покращання тонального слуху (зниження слухових порогів по всьому діапазону в середньому на 10 дБ у 28% випадків).
При наявності шуму і зниженні слуху
М.Ю. Бобошко та співавтори (2013) рекомендують слухопротезування, яке проводиЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №6, 2015

лось у 20 осіб віком від 30 до 69 р. з I-IV
ступенем приглухуватості [3].
Argstatter та співавтори (2007) запропонували лікуватись музичними звуками,
які вчать хворого не звертати увагу на свій
шум, і таким чином, на думку авторів,
сприяють перепрограмуванню центрального
слухового шляху [32].
С.В. Морозова та співавтори (2013)
зробили висновок про доцільність застосування індивідуально підібраного комплексного лікування вушного шуму, яке включає
раціональне поєднання фармакотерапії та
немедикаментозних методів, зокрема – класичної акупунктури [19].
В більшості випадків суб'єктивний
вушний шум супроводжується сенсоневральними порушеннями слуху, хоч бувають
випадки наявності шуму при нормальному
стані функції звукосприйняття.
Відомо також, що лікування хворих з
СНП найбільш ефективне при якомога
більш ранньому виявленні слухових порушень.
Мета даної роботи – оцінити ефективність лікування хворих з суб'єктивним вушним шумом та початковою СНП судинного ґенезу, призначеного з урахуванням даних як суб'єктивної аудіометрії, в тому числі при визначенні слуху на тони в розширеному (9-16 кГц) діапазоні частот, так і об'єктивної (КСВП та ДСВП), а також показників електроенцефалографії (ЕЕГ) і реоенцефалографії (РЕГ).
Матеріали і методи
Для досягнення поставленої мети нами було обстежено 75 хворих віком від 18
до 50 років з початковою СНП судинного
ґенезу та наявністю суб'єктивного вушного
шуму. До аналізу не входили пацієнти, які
мали контакт з радіацією чи промисловим
шумом, перенесли черепно-мозкову травму
або нейроінфекцію чи мали судинні захворювання.
Оцінка слухової функції проводилась
на підставі даних тональної порогової і надпорогової та мовної аудіометрії, в тому числі і в розширеному (9-16 кГц) діапазоні частот, та результатів реєстрації стовбуромозкових (КСВП) і коркових (ДСВП) слухових
викликаних потенціалів, оскільки лікування
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вимагає врахування ступеня вираженості
порушень слуху та характеру їх ураження в
різних відділах слухового аналізатора. Ми
також оцінювали стан мозкового кровообігу
та біоелектричної активності головного мозку, відповідно до даних електроенцефалографії (ЕЕГ) та реоенцефалографії (РЕГ).
Такий комплексний підхід застосовувався
нами, оскільки лікування при СНП вимагає
врахування ступеня вираженості порушень
слухової функції та характеру ураження
різних відділів слухового аналізатора у поєднанні з екстраауральними проявами.
Аудіометричне дослідження проводилось за допомогою клінічного аудіометра
АС-40 фірми «Interacoustic» (Данія). Стан
центральних відділів слухового аналізатора,
зокрема стовбуромозкових та коркових,
оцінювався відповідно по реєстрації коротколатентних (КСВП) та довголатентних
(ДСВП)слухових викликаних потенціалів з
використанням загальноприйнятої методики
за допомогою аналізуючих систем МК-6
фірми «Amplaid» (Італія) та Eclips фірми
«Interacoustic» (Данія).
Для виявлення порушення функції
слухової труби, яка також часто проявляється наявністю вушного шуму, виконувалась акустична імпедансометрія за допомогою імпедансометра SD-30 (Німеччина).
Електроенцефалографія (ЕЕГ) та реоенцефалографія (РЕГ) здійснювались за допомогою комп'ютерної системи «DX-системи»
(Україна).
В залежності від стану слуху на тони в
конвенціональному (0,125-8 кГц) та розширеному (9-16 кГц) діапазонах частот хворі
були розподілені на 2 групи.
До 1-ї групи увійшли 27 пацієнтів, у
яких слух на тони в конвенціональному
діапазоні частот знаходився в межах норми,
а в розширеному (9-16 кГц) був порушеним.
В 2-у групу включено 48 хворих з СНП
судинного ґенезу на початкових стадіях її
розвитку, у яких мали місце порушення слуху
на тони не тільки в розширеному (9-16 кГц),
але і в конвенціональному (0,125-8 кГц) діапазоні частот, часто починаючи з 2-3 кГц.
Результати досліджень
Проведені нами дослідження дозволили отримати такі дані.
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За даними суб’єктивної аудіометрії, у
всіх обстежених хворих були виявлені сенсоневральні порушення слухової функції,
про що свідчили позитивні досліди Бінга,
Федеріччі, мовного Рінне та відсутність
кістково-повітряного інтервалу.
Показники мовної аудіометрії та пороги диференціації (ПД) за методом Люшера в області 0,5; 2 і 4 кГц в 1-й групі знаходилися в межах норми. Проте в розширеному (9-16 кГц) діапазоні частот, починаючи з
10 кГц, мали місце достовірні відмінності
слуху на тони між групами 1 та 2 порівняно
з контрольною.
В 2-й групі поріг 50% розбірливості
тесту числівників Є.М. Харшака становив
23,6±0,8 дБ, зазначені пороги слуху на тони
достовірно не відрізнялися від аналогічного
порогу в контрольній групі здорових нормально чуючих осіб, де він становив
22,4±0,6 дБ.
За даними мовної аудіометрії, у
14,6% обстежених 2-ї групи мало місце
уповільнене зростання мовного тесту
Г.І. Грінберга, Л.Р. Зіндера при збільшенні
інтенсивності. У 16,7% випадків дещо підвищеними були і пороги 50% розбірливості
мовного тесту Є.М. Харшака по кістковій і
повітряній провідності при позитивному
тесті «Рінне».
За даними тесту Люшера, в 2-й групі
диференціальні пороги (ДП) у 14,3% в області 2 кГц та у 16,8% – при 4 кГц були помірно зниженими, і відповідно, становили:
0,87±0,03 та 0,84±0,04 дБ. В окремих випадках в області 4 кГц ДП були низькими, а за
даними мовної аудіометрії, у них мало місце
уповільнене зростання розбірливості мовного тесту при збільшенні інтенсивності.
При лікуванні хворих з СНП судинного ґенезу на початкових стадіях її розвитку
та з наявністю суб'єктивного вушного шуму
ми враховували дані суб'єктивної та об'єктивної аудіометрії, а також екстраауральні
прояви щодо біоелектричної активності
головного мозку і гемодинамічних церебральних порушень. Лікування призначалось
згідно з методикою, розробленою Т.В. Шидловською та Т.А. Шидловською [26, 31],
Д.І. Заболотним та співавторами [9, 11], яка
направлена на покращання не тільки слухової функції, але і мозкового кровообігу в
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каротидній та вертебрально-базилярній системах, а також функціонального стану ЦНС
з урахуванням рівня артеріального тиску
(АТ) у пацієнтів. Крім того, ми враховували
показники, які характеризують стан периферичного і центральних відділів слухового
аналізатора, а також біоелектричну активність головного мозку та церебральну гемодинаміку. До того ж ми зважали на характер
вушного шуму за його інтенсивністю та
частотною характеристикою.
За даними РЕГ, в обох групах у більшості пацієнтів мали місце підвищення тонусу мозкових судин та утруднення венозного відтоку, часто - з явищами ангіоспазму
як в каротидній, так і у вертебральнобазилярній системах. Зазначені зміни були
більш вираженими і частіше спостерігалися
у хворих 2-ї групи. АТ був нестійкий із схильністю до його підвищення у переважної
більшості обстежених обох груп, а у незначної кількості осіб – із схильністю до його
зниження як в 1, так і 2-й групах.
У таких пацієнтів, із схильністю до
підвищеного АТ і тонусу мозкових судин та
явищами ангіоспазму добре зарекомендувало себе внутрішньом'язове введення дібазолу по 2,0 мл щоденно 5-7 діб під контролем
РЕГ та АТ. А.П. Велицький [5] у своїх роботах довів позитивний вплив дібазолу на
кровообіг внутрішнього вуха.
При низькому АТ та зниженому тонусі мозкових судин за даними РЕГ дібазол
вводити протипоказано, оскільки він може
знизити і без того низький АТ та тонус мозкових судин.
Низка авторів [27, 30] зазначила, що у
хворих з початковою СНП судинного ґенезу
за даними ЕЕГ спостерігаються явища подразнення коркових структур головного мозку.
За даними С.В. Морозової та співавторів [19], також чітко простежується регулююча роль ЦНС та участь вегетативної і
ендокринної систем в появі суб'єктивного
вушного шуму. Тому при лікуванні обстежуваних нами хворих з початковою СНП
судинного ґенезу та наявністю вушного
шуму ми враховували у них стан не тільки
слухової функції, але і ЦНС за даними ЕЕГ.
За даними ЕЕГ в обох групах наших
пацієнтів мали місце явища подразнення
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коркових структур головного мозку, що
проявляється наявністю високочастотного
бета-ритму і дезорганізованих альфаколивань, а також гострих піків хвиль, більше виражених в 2-й групі. Зазначені зміни
посилювалися при гіпервентиляції. Крім
того, у деяких хворих мала місце ареактивність при засвоєнні нав’язаних ритмів. Це
проявляється у вигляді сповільненого альфа-ритму з поганою модуляцією та ослабленої реакції на функціональні навантаження. До того ж у обстежуваних спостерігався
перерозподіл основних ритмів ЕЕГ: зниження відсоткового вмісту α-ритму, підвищення долі β-ритму та повільнохвильової
активності.
Як уже було зазначено, лікування ми
проводили за методом, розробленим
Т.В. Шидловською, Т.А. Шидловською [26,
31] та Д.І. Заболотним і співавторами [9,
11], а також застосували системний та індивідуальний підхід з урахуванням співвідношень між станом біоелектричної активності
головного мозку та гемодинамічними порушеннями церебрального кровопостачання, а також з характеристикою суб'єктивного вушного шуму. Особливу увагу ми звертали на дані ЕЕГ. В залежності від вираженості іритативних змін біоелектричної активності за даними ЕЕГ ми обирали препарати
та обсяг їх застосування. Як вже було зазначено, уже на ранніх стадіях СНП судинного
ґенезу з наявністю суб'єктивного вушного
шуму відмічаються виражені ознаки подразнення коркових структур головного мозку
за даними ЕЕГ. Це проявлялося достовірним перерозподілом основних ритмів ЕЕГ –
зменшенням процентного складу альфаритму в потиличних і вискових областях та
збільшенням бета-ритму, дезорганізацією і
«загостренням» основної активності.
Тому, перш за все, у хворих з вираженими змінами біоелектричної активності та
наявністю вушного шуму ми застосовували
«Мілдронат» 10% – 5,0 в/в або в/м №5-10, а
потім переходили на прийом «Мілдронату»
внутрішньо в капсулах по 250 мг через 30
хвилин після їжі 3 рази на день, протягом 35 тижнів з урахуванням даних ЕЕГ. У таких
пацієнтів зазвичай суб'єктивний вушний
шум був високочастотним, інтенсивністю
5 дБ і більше.
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При функціональних порушеннях з
боку ЦНС, які супроводжуються підвищеною збудливістю, емоційною нестабільністю, порушенням сну, ми призначали заспокійливі препарати, наприклад, «Новопасит» по 1 чайній ложці 3 рази на день
після їжі чи «персен» по 1 т. тричі на день
або краплі настоянки валеріани, пустирнику
та глоду протягом 3-5 тижнів, залежно від
стану біоелектричної активності головного
мозку та АТ.
Хворим з підвищеним АТ і тонусом
мозкових судин призначався хомвіотензин
по 1-2 т. два рази на день. До складу хомвіотензину входять резерпін і раувольфія, які
знижують АТ, а також глод, що покращує
серцеву діяльність. Хомвіотензин – це гомеопатичний комплексний препарат, який
має гіпотензивну дію. Діючою речовиною
хомвіотензину є резерпін, який швидко
всмоктується після прийому внутрішньо. До
складу хомвіотензину входить і омела, яка
має заспокійливі властивості (зменшує відчуття тривоги, емоційної напруги), що притаманно обстежуваним пацієнтам з СНП,
особливо з наявністю вушного шуму. У
таких хворих за даними ЕЕГ існують явища
подразнення коркових структур головного
мозку, а за часовими характеристиками
ДСВП – дисфункція в коркових структурах
слухового аналізатора. У осіб з явищами
спазму мозкових судин на фоні підвищеного АТ та високочастотного інтенсивного (5
дБ і більше) вушного шуму доцільно розпочинати лікування з внутрішньом'язового
введення 2% розчину папаверину по 1-2 мл
протягом 5-7 днів, а при підвищеному і діастолічному АТ – разом з 1% розчином дібазолу по 1-2 мл раз на день протягом 7-10 діб
під контролем АТ з урахуванням ступеня
ангіоспазму мозкових судин та значень АТ.
Зауважимо також, що у таких пацієнтів доцільно проводити ЕКГ-обстеження,
адже папаверин протипоказаний особам з
вираженим порушенням атріовентрикулярної провідності (порушення проведення
збудження по провідній системі серця) та
зниженим АТ.
При значному зниженні АТ (це були
поодинокі випадки) призначався «Елеутерокок» по 15-30 крапель в залежності від
АТ (вранці і вдень) протягом 2-3 тижнів.
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Адже це єдиний препарат, який, підвищуючи АТ, менше всього перезбуджує і без того
збудливу нервову систему. При вираженому
зниженні АТ використовувалась в/в введення 40% розчину глюкози (20 мл) з 5% розчином вітаміну «С» по 2 мл щоденно або
через день, №5-10 на курс. Однак зазначмо,
що серед хворих з СНП судинного ґенезу на
початкових стадіях її розвитку та з наявністю вушного шуму низький тиск був у поодиноких випадках.
Всім обстеженим хворим ми призначали «Стугерон» по 1 т. 3 рази на день після
їжі, незалежно від рівнів АТ.
Як відомо, «Стугерон», який містить
активну речовину «Цинаризин», практично
не знижує АТ, проте він має спазмолітину
дію, яка більш вибірково впливає на мозковий кровообіг. Стугерон покращує і коронарний кровообіг та функцію вестибулярного
аналізатора, має антигістамінну дію, нормалізує біоелектричну активність головного
мозку, зменшує шум у вухах та ін. Ми застосували курс лікування по 1 таблетці
0,025 (25 мг) 3 рази на день після їжі від 3
тижнів до 1-2 місяців в залежності від вираженості порушень за даними ЕЕГ та від
інтенсивності вушного шуму і його частотної характеристики. При більш інтенсивному і високочастотному вушному шумі та
виражених явищах подразнення коркових
структур головного мозку доцільно призначати «Стугерон» тривалим курсом до 2-3
місяців. Більш тривалим у таких випадках
може бути і застосування «Мілдронату».
Слід зазначити, що хворим, які мають знаходитися за кермом автомобіля, не слід
призначати «Стугерон», оскільки він знижує увагу і викликає сонливість. При вираженому підвищенні АТ доцільніше призначити «Цинаризин», який входить до «Стугерону» і має його властивості, але і дещо
знижує АТ.
У пацієнтів з СНП та з помірним і незначним утрудненням венозного відтоку
при вираженому підвищенні тонусу судин
головного мозку, а також наявності відчуття
тяжкості в голові, особливо в області потилиці, запамороченнях і підвищенні АТ добре зарекомендував себе «Кавінтон» або
«Кавінтон-форте». Препарат призначається
по 1 таблетці 3 рази на день упродовж 1-2
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місяців. Він розширює судини головного
мозку, посилює кровообіг, поліпшує постачання мозку киснем, а також сприяє утилізації глюкози, викликає підвищення вмісту
катехоламінів в тканинах мозку, дещо знижує системний артеріальний тиск. Кавінтон
також призначається при розладах пам’яті,
запамороченні, вегетативних симптомах.
У хворих з СНП та високим тонусом
мозкових судин, особливо з наявністю ангіоспазму та вираженим утрудненням венозного відтоку за даними РЕГ, підвищеним
артеріальним тиском і скаргами на інтенсивний суб’єктивний шум, «Кавінтон» треба
застосовувати в/в крапельно, повільно (6080 крапель за 1 хвилину) по 10-20 мг (1-2
ампули), розбавлений в 200 мл NaCl 0,09%
(на курс застосовується 5-10 введень щоденно або через день), а потім переходити
на прийом препарату в таблетках («Кавінтон» або «Кавінтон-форте», в залежності від
АТ) 3 рази на день після їжі 1-2 місяці в
залежності від показників РЕГ та АТ. Протипоказаний він у випадках тяжкої ішемічної хвороби серця, аритмії.
На позитивну дію у пацієнтів з СНП
кавінтону вказують також О.Є. Ванзова та
співавтори [4], А.Ю. Афонкін та співавтори
[1], О.Н. Чеканова [24] та інші.
Позитивна дія кавінтону при лікуванні
хворих з СНП показана і в наших роботах
[9-11, 26, 31].
Якщо у хворих з хронічною СНП мають місце діабет, хронічні судинні мозкові
розлади (в тому числі при церебральному
атеросклерозі, який уражає стінки судин
мозку, що призводить до стійкого зменшення їх просвіту) доцільніше призначати їм
«Серміон» («Ніцерголін») по таблетці 0,005
чи 0,01 (5 чи 10 мг) 3 рази на день в перервах між їжею приблизно в один і той же час
на протязі 1-3 місяців, а в окремих випадках
і в/м по 2-4 мл (1/2-1 ампула) 5-15 днів.
Серміон нормалізує ЕЕГ у пацієнтів
старечого віку, підвищуючи альфа- і бетаактивність і знижуючи дельта- і тетаактивність [12, 13]. Серміон також знижує
тонус мозкових і периферичних судин, зменшує цереброваскулярний опір (опір судин
мозку), збільшує мозковий кровоток, активує обмін речовин в головному мозку.
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чають, що «Серміон» покращує мікроциркуляцію, відновлюючи еластичність еритроцитів та знижуючи агрегацію тромбоцитів. Також препарат знижує АТ.
При зниженому пульсовому кровонаповненні у вертебрально-базилярній системі, особливо у сполученні з гіпоксією міокарду, доцільно проводити курс лікування
10% розчином «Сульфокамфокаїну» («Камфора» з новакоїном) – по 2 мл в/м 1-2 рази
на добу протягом 15-20 днів. Сульфокамфокаїн, як відомо, за рахунок камфори тонізує
дихальний центр, стимулює судинноруховий центр, обмінні процеси в м’язі серця, а
новокаїн покращує мозковий кровообіг. Цей
препарат швидко всмоктується при в/м введенні, та особливо він показаний хворим, у
яких, поряд із слуховими порушеннями,
мають місце хронічна серцева і дихальна
недостатність. Але доцільно при призна-

ченні цього препарату виключити можливу
алергічну реакцію на новокаїн та узгодити
його призначення з терапевтом.
У пацієнтів з наявністю порушення
функції слухової труби ми призначали протинабрякові інгаляції через ніс №10 та судиннозвужуючі краплі в ніс. Цей етап лікування – дуже важливий, оскільки порушення
функції слухової труби можуть посилювати
або бути основною причиною суб’єктивного
вушного шуму. У таких хворих за даними
акустичної імпедансометрії реєструвалася
тимпанограма типу «С», а вушний шум переважно був низькочастотним.
Аналізуючи результати лікування за
даними шумометрії у обстежених хворих з
початковою СНП судинного ґенезу на ранніх стадіях її розвитку і наявністю
суб’єктивного шуму, виявили наступне
(таблиця).

Характеристика вушного шуму у обстежуваних хворих
з початковою СНП (1 і 2-а групи) після лікування
В абсолютних цифрах

Групи

Кількість
хворих

1-а

27

18

7

2-а

48

25

13

зник
шум

зменшився змінилася
шум
частота

У відсотках (%) від загальної кількості
без
змін

зник
шум

1

1

66,7

25,9

3,7

3,7

3

4

52,1

27,1

8,3

12,5

Більш наочно отримані дані представлено на рис.1.
Після проведеного лікування вушний
шум зник повністю у 66,7% хворих 1-ї групи (таблиця та рис. 1). У решти пацієнтів 1-ї
групи шум зменшився (25,9%), у 3,7% –
змінилася частота вушного шуму, а у 3,7%
пацієнтів шум залишився без змін.
З 48 обстежуваних 2-ї групи, де мало
місце порушення слуху і в області конвенціонального (0,125-8 кГц) діапазону частот,
починаючи з 2-3 кГц, та у розширеному (916 кГц), суб'єктивний вушний шум зник у
52,1%, тобто на 14,6% менше, ніж у 1-й
групі. У частини хворих 2-ї групи шум зменшувався (27,1%), у 8,3% змінилася його
частота, а у 12,5% – залишився без змін
(таблиця та рис. 1).
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зменшився змінилася
шум
частота

без
змін

Таким чином, у значної кількості обстежених запропоноване нами лікування
було ефективним. Лише у 12,5% хворих 2-ї
групи та у 3,7% – з 1-ї групи шум залишився без змін.
Отже, чим на більш ранніх стадіях розпочато лікування пацієнтів з початковою
СНП судинного ґенезу та наявністю вушного шуму тим кращі результати можна отримати після його проведення.
Наводимо наступні наші спостереження за хворими з вушним шумом до і
після лікування. На рис. 2 та 3 наведено
аудіограми пацієнтів 1-ї групи.
У цих хворих вушний шум після лікування зник та покращилися показники слуху на тони в розширеному (9-16 кГц) діапазоні частот. В конвенціональному (0,125-8
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кГц) діапазоні частот слух на тони у них був
нормальним і до лікування.
Так, у хворої В., 24 р., (рис. 2) суб'єктивний вушний шум частотою 8 кГц зліва
був пороговим, а після лікування він зник.
Зникли у неї і явища дискомфорту по мовній аудіометрії на межі аудіометра.
100
90
80
%

70
60

66,7%
52,1%

50
40

27,1%
25,9%

30
20
10

3,7%

8,3%

12,5%
3,7%

0
Шум зник

Шум
Змінилася
зменшився частота

1-а група

Без змін

2-а група

Рис.1. Характеристика суб'єктивного вушного шуму після лікування обстежуваних хворих з
початковою СНП судинного ґенезу (1 і 2-а групи).

Рис. 2. Хвора В., 24 р. (1-а група)
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Рис. 3. Хвора Д., 40 р. (1-а група)

У пацієнтки Д., 24 р., (1-а група) суб'єктивний вушний шум теж був на ліве
вухо, але інтенсивністю 5 дБ над порогом і
частотою 6 кГц, який після лікування зник
повністю.

Рис. 4. Хвора К., 49 р. (2-а група)
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В поодиноких випадках ні частоту, ні
інтенсивність вушного шуму визначити не
вдавалося, внаслідок того, що він був періодичним або мав перемінні характеристики.
Таких хворих до аналізу ми не брали.
Зауважимо, що зникнення або зменшення інтенсивності вушного шуму відбувалося паралельно з покращанням слухової
функції.

Рис. 5. Хвора В., 50 р. (2-а група)

На рис. 4 наведена аудіограма у хворого К., 49 р., 2-ї групи, у якого зліва був
сильний вушний шум інтенсивністю 15 дБ
над порогом та частотою 6 кГц. Після лікування вушний шум став пороговим, проте
частота не змінилася, але хворий відчув
покращання. Нормалізувався у нього і поріг
мовного тесту на стороні вушного шуму.
покращилося сприйняття слуху на тони по
всьому розширеному діапазону частот, а
також справа та в області 14 кГц зліва.
На рис. 5. наведено аудіограму у хворого В., 50 р., (2-а група). Вушний шум – з
частотою 2 кГц, інтенсивністю 5 дБ над
порогом. Після проведеного лікування
суб’єктивний вушний шум у нього зник.
Покращилися і показники тональної аудіометрії. З’явилося сприйняття тону 16 кГц на
обидва вуха. До лікування був «обрив» в
області 14 кГц.
Отже, більш успішним є раннє виявлення СНП судинного ґенезу.
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Висновки
1. Отримані результати дослідження
вказують, що доцільно якомога раніше звертати увагу на наявність вушного шуму у
хворих з початковою СНП судинного ґенезу, проводити шумометрію за його інтенсивністю та частотною характеристикою. Детальне дослідження стану слухової функції
слід проводити не тільки за даними суб'єктивної і об'єктивної аудіометрії, а також за
даними мозкового кровообігу і стану ЦНС
відповідно з результатами РЕГ та ЕЕГ, враховуючи показники АТ.
2. Після проведеного лікування у хворих 1-ї групи, де порушення слуху стосувалося лише області розширеного (9-16 кГц)
діапазону частот при його нормі в конвенціональному (0,125-8 кГц), шум зник у
66,7% випадків, зменшився - в 25,9%, змінилася частота – у 3,7% та у 3,7% шум залишився без змін.
3. У хворих 2-ї групи, де порушення
слуху стосувалося і конвенціонального
(0,125-8 кГц) діапазону частот, часто починаючи з 2-3 кГц, шум зник у 52,1% випадків, тобто на 14,6% менше, ніж в 1-й групі.
В 2-й групі змінилася і частотна характеристика шуму у 8,3% випадків. Шум не зник
та не змінився у 12,5% пацієнтів цієї групи.
4. В 1-й групі на 14,6% частіше зникав
суб’єктивний вушний шум після лікування
порівняно з 2-ю групою і на 8,8% рідше
залишався без змін.
5. Проведені дослідження свідчать про
те, що більш ефективним є лікування в 1-й
групі, де порушення слуху спостерігалося
лише в розширеному (9-16 кГц) діапазоні
частот при нормальному сприйнятті тонів в
конвенціональному (0,125-8 кГц), тобто в
ранні строки.
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ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С СУБЪЕКТИВНЫМ УШНЫМ ШУМОМ ПРИ НАЧАЛЬНОЙ
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА
Заболотный Д.И., Шидловская Т.А., Шидловский А.Ю. (Киев)
Аннотация
Известно, что лечение больных с сенсоневральной тугоухостью (СНТ) наиболее эффективно при
раннем выявлении слуховых нарушений.
Цель данной работы – оценить эффективность лечения больных с субъективным ушным шумом
при начальной СНТ сосудистого генеза, которое было назначено с учетом данных как субъективной аудиометрии, в том числе определения слуха на тоны в расширенном (9-16 кГц) диапазоне частот, так и
объективного исследования (КСВП и ДСВП) в сочетании с показателями электроэнцефалографии (ЭЭГ) и
реоэнцефалографии (РЭГ).
Материалы и методы: Для решения поставленной цели было обследовано 75 больных в возрасте
от 28 до 50 лет с начальной СНТ сосудистого генеза и наличием субъективного ушного шума и без него. В
анализ не входили пациенты, которые имели контакт с радиацией или промышленным шумом, перенесли
черепно-мозговую травму, нейроинфекцию или сосудистые заболевания.
При лечении указанных больных были учтены не только данные субъективной аудиометрии, но и
объективных методов исследования (импедансная аудиометрия, слуховые вызванные потенциалы), а также результаты реоэнцефалографии и электроэнцефалографии.
Результаты: Проведенные исследования показали, что более эффективным лечение было у пациентов, у которых нарушение звуковосприятия имело место только в области расширенного (9-16 кГц)
диапазона частот (1-я группа). В этой группе шум исчез в 65,0% случаев. У больных, где нарушение звуковосприятия имело место не только в области расширенного (9-16 кГц), но и конвенционального (0,1258) кГц диапазона частот (2-я группа), шум после лечения исчез в 52,8% случаев.
Таким образом, более успешным оказалось комплексное лечение больных с ушным шумом при начинающейся СНТ сосудистого генеза, когда нарушение слуха имело место только в области расширенного
(9-16 кГц) диапазона частот.
Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, ушной шум, диагностика, лечение.

SUBJECTIVE TINNITUS MANAGEMENT IN PATIENTS
WITH AN INITIAL SENSORINEURAL HEARING LOSS OF VASCULAR ORIGIN
Zabolotny D.I.*, Shidlovska T.A.*, Shidlovsky A.Yu.**
*State institution «O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology
of National Academy of Medical Sciences of Ukraine»; e-mail: amtc@kndio.kiev.ua;
** Bogomolets National Medical University, Department of Otorhinolaryngology;
e-mail: shidlovsky01@gmail.com
Abstract
AIM. To evaluate the effectiveness of treatment of patients with subjective tinnitus with an initial sensorineural hearing loss of vascular origin using the expanded (9-16 kHz) frequency range pure tone audiometry and
the objective methods (ABR and Long-latency auditory evoked potentials) in relation to the indices of electroencephalography (EEG) and rheoencephalography (REG).
Materials end methods. We examined 75 patients aged 28 to 50 years with an initial SHL of vascular origin and the presence of subjective tinnitus or without it. We did not include patients who have been exposed to
radiation; industrial noise. head trauma or neuroinfection or vascular diseases.
Conclusion. Treatment was more effective in patients where the loss of sound perception has taken place
only in the advanced (9-16 kHz) frequency range. In this group patients didn’t noticed tinnitus after treatment in
65,0% of cases. In patients where the hearing loss has taken place not only in the advanced (9-16 kHz), and conventional (0,125-8 kHz) frequency range patients didn’t noticed tinnitus after treatment in 52,8% of cases.
Keywords: sensorineural hearing loss, tinnitus, diagnosis and treatment.
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