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Дані літератури свідчать про значні 

труднощі в діагностиці та лікуванні хворих 
на сенсоневральну приглухуватість (СНП), 
особливо при виражених та значних пору-
шеннях, а також про ще недостатнє вивчен-
ня її складного патогенезу, який до тепер 
залишається суперечливим та дискусійним. 
Однак більшість дослідників вважають, що 
основним в патогенезі СНП є порушення 
кровообігу у внутрішньому вусі, трофіки 
волоскових клітин спірального органу та 
інших клітин слухового шляху до їх дегене-
рації незалежно від етіології [7, 9, 12, 26, 27 
та ін.]. Особливо обтяжливою є СНП, коли 
вона супроводжується вушним шумом [1, 7, 
18, 21 та ін.]. 

Слід зазначити, що нині з'явилися діа-
гностичні методи, які дозволяють виявити 
СНП на початковій стадії її розвитку. До 
них належать: дослідження слуху на тони в 
розширеному (9-16) кГц діапазоні частот та 
отоакустична емісія (ОАЕ) [15, 17, 19 та 
ін.]. Щодо оцінки стану центральних відді-
лів слухового аналізатора (стовбуромозко-
вого і коркового) за даними коротколатент-
них (КСВП) та довголатентних (ДСВП) 
слухових викликаних потенціалів, то їм 
дали добру оцінку багато авторів [4, 9, 18, 
21 та ін.]. Використання результатів дослі-
джень стану центральної нервової системи 
(ЦНС) за даними електроенцефалографії 
(ЕЕГ), реоенцефалографії (РЕГ) і УЗДГ су-
дин голови та шиї створює можливості для 
розкриття патогенезу сенсоневральної при-
глухуватості та розробки оптимальних за-
ходів в плані її лікування та профілактики 

[2, 16, 18, 20]. При цьому відомо, що неза-
лежно від етіології, за даними багатьох ав-
торів, судинний фактор притаманний біль-
шості хворих на СНП.  

Зазначимо також, що результати ліку-
вання хворих на СНП у найближчому пері-
оді розглядаються в багатьох роботах, в той 
час, як у віддаленому вони представлені 
лише у поодиноких роботах. Так, Г.Е. Тімен 
та співавтори (2016) дали характеристику 
слухової функції у дітей з прогресуючим 
перебігом хронічної СНП і використанням 
інструментального введення медикаментів, 
зокрема, глюкокортикоїдних гормонів у 
віддаленому періоді протягом 2 років [13]. 
За цей час у 2 (3%) хворих основної групи 
автори спостерігали зниження слуху через 
8-12 міс. (прогресування процесу). У інших 
хворих (97%) за час спостереження погір-
шення слуху не відмічалось (стабілізація 
процесу). Стосовно хворих контрольної 
групи, після проведення курсу лікування 
зниження слуху спостерігалось у 6 (6%) 
пацієнтів. 

Практично відсутні роботи з характе-
ристикою параметрів вушного шуму за його 
інтенсивністю та частотою у хворих на 
СНП судинного ґенезу до та після лікування 
у віддаленому періоді. Лише в поодиноких 
роботах розглядається ефективність ліку-
вання хворих на СНП та наявністю вушного 
шуму [2, 18, 21]. 

Г.Е.Тімен та співавтори (2016) зазна-
чають, що проблема лікування хворих на 
СНП посідає чільне місце в оториноларин-
гології, зокрема, в клінічній аудіології. До 
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того ж, автори додають, що відсутність 
ефективного медикаментозного лікування 
хворих на СНП, незважаючи на велику кі-
лькість запропонованих методів, змушує 
шукати нові шляхи вирішення даної про-
блеми [13].  

Мета роботи – дослідити стан слухо-
вої функції та вушного шуму після лікуван-
ня у хворих з початковою СНП судинного 
походження у віддаленому періоді після 
лікування. 

 
Матеріал та методи дослідження 
Для досягнення поставленої мети на-

ми було проліковано і прослідковано у від-
діленому періоді результати проведеного 
лікування 58 хворих віком від 18 до 50 ро-
ків. Звичайно, проліковано було значно бі-
льше хворих на СНП судинного ґенезу. Од-
нак у відділеному періоді дати всім їм клі-
нічну та інструментальну характеристику 
нам не вдалося, оскільки не всі пацієнти 
повертаються на планове обстеження через 
визначений час після лікування.  

Аудіометричне обстеження в повному 
обсязі, в тому числі і в розширеному (9-16 
кГц) діапазоні частот проводилось за зага-
льноприйнятою методикою за допомогою 
аудіометра АС-40 фірми «Interacoustics» 
(Данія) у звукоізольованій камері, де рівень 
фонового шуму не перевищував 30 дБ. За-
значеним аудіометром проводили і шумо-
метрію, яка давала можливість визначити 
параметри суб’єктивного вушного шуму за 
його інтенсивністю та частотною характе-
ристикою.  

Для визначення стану слухової труби, 
дисфункція якої часто проявляється наявні-
стю вушного шуму, у досліджуваних хво-
рих виконувалась акустична імпедансомет-
рія за допомогою імпедансометра SD-30 
(Німеччина).  

 Реєстрація КСВП та ДСВП проводи-
лась в екранованій звукоізольованій камері 
за допомогою аналізуючої системи МК-6 
фірми «Amplaid» (Італія) та Eclipse фірми 
«Interacoustics» (Данія) за загальноприйня-
тою методикою.  

Оцінку функціонального стану мозко-
вого кровообігу в каротидній та вертебра-
льно-базилярній системах виконували із 
застосуванням комп’ютерного реографа 

фірми «ДХ-системи» (Україна). Для дослі-
дження гемодинаміки в каротидній системі 
використовували фронто-мастоїдальне (FM) 
відведення, а в вертебрально-базилярній – 
окципіто-мастоїдальне (OM). 

Крім того, з метою дослідження стану 
ЦНС, всім хворим виконували електроен-
цефалографічне дослідження (ЕЕГ) за до-
помогою 14-канального комп’ютерного 
електроенцефалографа фірми («ДХ-
системи», Україна) в екранованій звукоізо-
льованій камері в положенні хворого сидя-
чи при розслабленій мускулатурі для ви-
ключення м’язових артефактів при запису-
ванні ЕЕГ. Електроди накладались таким 
чином, щоб рівномірно охопити лобні, 
скроневі та потиличні області обох півкуль 
згідно схеми накладання електродів «10-
20», рекомендованої міжнародною федера-
цією електроенцефалографії. Використову-
вався біполярний метод відведення біопоте-
нціалів.  

Дослідження ОАЕ проводили у напів-
лежачому положенні пацієнта в екранованій 
звукоізольованій камері за допомогою ана-
лізуючої системи Eclipse фірми «Interacous-
tics» (Данія). 

При необхідності, пацієнтам проводи-
лось УЗДГ судин голови та шиї та призна-
чалась консультація невропатолога. 

Пацієнти були розподілені на 2 групи. 
1-у групу склали хворі, у яких порушення 
слуху по типу звукосприйняття мали місце 
лише в розширеному (9-16 кГц) діапазоні 
частот, а у пацієнтів 2-ї групи порушення 
були і в конвенціональному діапазоні час-
тот (0,125-8 кГц), часто починаючи з 2-3 
кГц, тобто були задіяні і частоти мовного 
діапазону. 

Крім того, групи 1 та 2, в свою чергу 
були поділені на 2 підгрупи. Пацієнтів, які 
мали вушний шум, було включено в підгру-
пи «а», а тих, що його не мали – в підгрупи 
«б». 

 
Результати та їх обговорення 
Лікування хворих проводилось нами з 

урахуванням даних про характеристику 
периферичного і центральних (стовбуромо-
зкового та коркового) відділів слухового 
аналізатора у співвідношенні з відомостями 
про зміни в показниках, які характеризують 
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стан судин головного мозку за даними РЕГ, 
а при необхідності – і показників УЗДГ су-
дин голови та шиї, а також біоелектричної 
активності головного мозку по ЕЕГ і артері-
ального тиску (АТ). При призначенні ліку-
вання пацієнтам враховувались шляхи ко-
рекції СНП, розроблені Т.В. Шидловською, 
Т.А. Шидловською [16, 20], а також Д.І. 
Заболотним та співавторами [3]. 

При аналізі показників суб’єктивної 
аудіометрії в повному обсязі, в тому числі і 
в розширеному діапазоні частот (9-16 кГц), 
отримано такі результати (рис. 1). У пере-
важної більшості хворих з початковою СНП 
судинного ґенезу (76,9%), які не мали вуш-
ного шуму, підгрупа 1-б, і дещо менше 
(71,4%) – підгрупи 2-б слух залишався та-
ким, яким він був у найближчому періоді 
після проведеного лікування, тобто, не по-
гіршився. Дещо гірші результати отримано 
у хворих підгруп 1-а та 2-а з аналогічним 
рівнем слуху, у яких, проте, не було вушно-
го шуму. Так, у хворих підгрупи 1-а досяг-
нуте після лікування покращення слуху у 
віддаленому періоді зберігалося у 66,7% 
хворих, тобто на 10,2% менше, ніж в підг-
рупі 1-б. 

 

 
 
Рис. 1. Розподіл хворих з початковою СНП 

судинного ґенезу з наявністю вушного шуму (гру-
пи 1 «а» і 2 «а») та без нього – 1 «б» та 2 «б» у 
віддаленому періоді по стану слуху.  

У пацієнтів підгрупи 2-а, де порушен-
ня слуху стосувалося не лише розширеного, 
але і конвенціонального діапазону частот, 
та які мали вушний шум, сталий рівень слу-
хової функції зберігся у меншій кількості 
хворих – 56,35%, тобто трохи більше поло-
вини. В підгрупі 2-б, в якій хворі не мали 
вушного шуму, слух у віддаленому періоді 
зберігся у 71,4% осіб, тобто, на 15,15% у 
більшої кількості.  Погіршення слуху у від-
даленому періоді після лікування виявлено 
лише у 6,6% хворих підгрупи 1-а, де пору-
шення слуху стосувалося лише розширено-
го діапазону частот (9-16 кГц) та вони мали 
вушний шум. Щодо хворих з аналогічним 
слухом, які не скаржилися на шум у вухах, 
то погіршення слуху у віддаленому періоді, 
за даними аудіометрії, нами не виявлено у 
жодного хворого, як в конвенціональному 
(0,125-8 кГц), так і в розширеному (9-16 
кГц) частотних діапазонах. 

Отже, у переважної більшості обсте-
жених пацієнтів слухова функція залишала-
ся на тому рівні покращення, яке було дося-
гнуте у найближчому періоді після лікуван-
ня, особливо у тих, які не мали шуму у ву-
хах та де було менш виражене порушення 
функції звукосприйняття (стосувалося лише 
розширеного діапазону частот). 

Таким чином, за результатами оцінки 
стану слухової функції, найбільш ефектив-
ним виявилося проведене лікування сенсо-
невральних порушень у віддаленому періоді 
у хворих підгрупи 1-б, де порушення слуху 
стосувалося лише області розширеного діа-
пазону частот при нормальному сприйнятті 
в конвенціональному діапазоні, і яких не 
турбував вушний шум. Більшість хворих 
всіх зазначених підгруп погіршення слуху у 
віддаленому періоді після лікування 
пов’язують з психоемоційним перенаванта-
женням або стресом, що було підтверджено 
даними ЕЕГ та ДСВП, а також перенесени-
ми грипом чи аденовірусними інфекціями. 

Наводимо наші спостереження по від-
діленим результатам сенсоневральних по-
рушень слухової функції.  

На рис. 2 наведено аудіограму хворого 
К., 34 р., підгрупа 1-а – двобічна початкова 
СНП. Порушення слуху за типом звукосп-
рийняття стосувалося лише розширеного 
діапазону частот. 
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Рис. 2. Аудіограма хворого К., 34 р. (підгрупа 1-а)  Рис. 3. Аудіограма хворого Л., 37 р. 
 
 

Хворий пов’язує порушення слуху з 
психоемоційним перенавантаженням. Після 
лікування у найближчому періоді слухова 
функція відновилась в розширеному діапа-
зоні частот, а в конвенціональному діапазо-
ні він був в нормі і до лікування. Таким же 
слух залишався і майже через 1 рік. Хворого 
також турбував вушний шум тоном 8 кГц 
інтенсивністю 5 дБ над порогом на ліве ву-
хо, тобто, де було більш вираженим пору-
шення слуху на тони в розширеному діапа-
зоні частот. Безпосередньо після лікування 
вушний шум став пороговим, а його частота 
не змінилася. Хворому було призначено 
лікування згідно даних ЕЕГ та ДСВП і у 
віддаленому періоді після лікування шум у 
нього зник. 

На рис. 3 наведено аудіограму хворого 
Л., 37 р. підгрупи 2-а, тобто, у якого пору-
шення слуху спостерігалося не тільки в ро-
зширеному діапазоні частот, але і в конвен-
ціональному, якого також турбував 
суб’єктивний вушний шум. Слухова функ-
ція у цього пацієнта майже повністю відно-
вилась у найближчому періоді на ліве вухо і 
практично повністю – на праве та не лише 
залишилася такою ж у віддаленому періоді, 

але і з’явилося деяке її покращення на оби-
два вуха. Шум у лівому вусі частотою 6 кГц 
і інтенсивністю 5 дБ над порогом у найбли-
жчому періоді після лікування став порого-
вим, його частота не змінилась. У віддале-
ному періоді шум зник повністю. 

У частини досліджуваних хворих піс-
ля проведеного лікування з’являлося 
сприйняття тонів в розширеному діапазоні 
частот (9-16 кГц), які вони не сприймали до 
лікування.  

На рис. 4 наведено аудіограму хворого 
П., 38 р. (підгрупа 2-б), у якого в найближ-
чому періоді після лікування з’явилось 
сприйняття тонів на 12,5; 14 і 16 кГц на 
праве вухо та 16 кГц – на ліве вухо. Такий 
стан зберігся і у віддаленому періоді після 
лікування. Шум у вухах у хворого був від-
сутній. 

Отже, у більшості хворих ефективні-
шим за станом слуху як у найближчому, так і 
у віддаленому періодах було лікування у 
хворих, які не мали вушного шуму. Як було 
зазначено, у переважної більшості досліджу-
ваних хворих з порушеннями слуху без 
суб’єктивного вушного шуму (76,9% у групі 
1 «б» та у 71,4% - групі 2«б») покращення 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2017  55 

слуху, досягнуте у найближчому періоді, 
зберігалось і у віддаленому періоді, а в де-
яких випадках у віддаленому періоді слух ще 
й трохи покращився. У таких хворих було 
більш вираженим покращення слуху на тони 
як в розширеному діапазоні частот, так і в 

конвенціональному. Наприклад, у хворого 
Б., 32 р. (рис. 5) (підгрупа 2-б) теж не лише 
відбулося покращання слуху у найближчому 
періоді, але він дещо покращився у віддале-
ному періоді після лікування (мал. 5 крива 
3). Шуму у вухах у пацієнта не було.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Аудіограма хворого П., 38 р. (підгрупа 2-а).        Рис. 5. Аудіограма хворого Б., 32 р. (підгрупа 2-а). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Рис. 6. Аудіограма хворого Ж., 28 р. (підгрупа 2-а).         Рис. 7. Аудіограма хворої Б., 32 р. (підгрупа 2-а). 
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У хворого Ж, 28 р. (підгрупа 2-а) (рис. 
6) шум у вухах був пороговим, частотою 0,5 
кГц, очевидно, за рахунок порушення функ-
ції слухової труби, про що свідчила зареєст-
рована у нього тимпанограма типу «С». То-
му хворому були призначені і протинабряко-
ві інгаляції через ніс №10. Шум у вухах зник 
у хворого в найближчий час після лікування 
і не з’явився у віддаленому періоді. Залиши-
лась покращеною у віддаленому періоді і 
слухова функція як в конвенціональному, так 
і в розширеному діапазоні частот. 

У хворої Б., 32 р. (рис. 7), підгрупа 2-
б, у якої не було вушного шуму, покращи-
лися не лише показники слуху на тони (як в 
розширеному, так і в конвенціональному 
діапазоні частот), але і розбірливість мовно-
го тесту в найближчому періоді, які зали-
шились таким ж у віддаленому періоді після 
лікування.  

Проведені дослідження показали, що 
як в найближчому, так і у віддаленому пері-
оді більш ефективним виявилось лікування 
у хворих 1-ї групи, де порушення слуху 
стосувалось лише розширеного (9-16 кГц) 
діапазону частот при нормальному сприй-
нятті конвенціонального (0,125-8 кГц) діа-
пазону, і у яких не було вушного шуму.  

Аналізуючи дані щодо вушного шуму 
у обстежених нами хворих, було виявлено 
наступне (рис. 8). 

 
 

Рис. 8. Розподіл хворих з початковою СНП 
судинного ґенезу (підгрупи 1-а; 2-а після лікуван-
ня у віддаленому періоді за станом вушного шуму.  

Шум у вухах зник у більшості (66,7%) 
хворих підгрупи 1-а та більш ніж у полови-
ни (52,1%) підгрупи 2-а. Отже, у хворих 
підгрупи 1-а на 14,6% частіше зникав шум у 
вухах порівняно з обстеженими підгрупи 2-
а, де мала місце початкова СНП з порушен-
ням слуху по типу звукосприйняття не лише 
в розширеному, але і в конвенціональному 
діапазоні частот. Суб’єктивний вушний 
шум у віддаленому періоді зменшився у 
25,9% осіб 1-ї групи та у 27,1% - 2-ї. Показ-
ники вушного шуму не змінились у 3,7% 
осіб 1-ї групи та у 8,3% - другої, тобто, 
більш ніж в 2 рази частіше в 2-й групі, у 
пацієнтів з більш вираженими сенсоневра-
льними порушеннями слуху. Частота вуш-
ного шуму змінилась у 12,5% хворих підг-
рупи 2-а та у 3,7% - підгрупи 1-а. 

Проведені нами дослідження показа-
ли, що всім хворим з початковою СНП су-
динного ґенезу доцільно проводити аудіо-
метричне обстеження в повному обсязі та 
аналізувати його у співвідношенні зі станом 
ЦНС та церебральної гемодинаміки (за да-
ними ЕЕГ і РЕГ, відповідно), а при необхід-
ності – і УЗДГ судин голови та шиї, і врахо-
вувати їх при призначенні лікування. Паці-
єнтам необхідно проводити всебічне обсте-
ження після лікування (при виписці), щоб 
зафіксувати досягнутий ефект та врахувати 
в рекомендаціях на майбутнє, а також ба-
жано проводити контроль стану слухової 
функції у віддаленому періоді після прове-
деного лікування. 

При цьому, за нашими даними, більш 
успішними щодо стану слуху були резуль-
тати лікування у віддаленому періоді у хво-
рих, які не мали вушного шуму. Зауважимо, 
що у хворих з початковою СНП, які мали 
вушний шум, більш вираженими були і змі-
ни в показниках ДСВП та ЕЕГ. 

 
Висновки 
1. Результати лікування хворих з по-

чатковою СНП судинного ґенезу у віддале-
ному періоді найбільш ефективними були у 
осіб підгрупи 1-б, у яких порушення слуху 
реєструвалось лише в  розширеному (9-16 
кГц) діапазоні частот, при нормальному 
сприйнятті в конвенціональному (0,125-8 
кГц) діапазоні, і які не мали вушного шуму. 
При цьому у 76,9% таких хворих стан слу-
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ху, який покращився у найближчому періоді 
після проведеного лікування, зберігався і у 
віддаленому. У 23,1% слухова функція де-
що покращилася і не було жодного хворого 
з її погіршенням у віддаленому періоді. 

2. Найгірші віддалені результати ліку-
вання були отримані нами у пацієнтів підг-
рупи 2-а, у яких мало місце порушення слу-
ху не лише в розширеному, але і конвенціо-
нальному діапазонах, часто починаючи з 2-3 
кГц, тобто де були задіяні частоти мовного 
діапазону, і які відмічали наявність 
суб’єктивного вушного шуму. У цих хворих 
у віддаленому періоді покращення слуху 
відбулося в 56,25% випадків; в 31,25% – 
слух залишився таким, яким він був у най-
ближчому періоді, а у 12,5% - погіршився. 
Кращими були результати у осіб підгрупи 
2-б, які не мали вушного шуму. 

3. Оцінюючи ефективність лікування 
пацієнтів з СНП, слід звертати увагу на 
суб’єктивний вушний шум. За нашими да-
ними, вушний шум у віддаленому періоді 
зникав в 66,7% випадків в 1-й групи та в 
52,1% - в 2-й; зменшився у 25,9% осіб 1-ї 
групи та у 27,1% - 2-ї. Показники вушного 
шуму у віддаленому періоді залишились без 
змін у 8,3% хворих 2-ї групи та у 3,7% - 1-ї. 
Частота вушного шуму змінилась у 3,7% та 
12,5% пацієнтів 1-ї та 2-ї груп, відповідно. 

4. Погіршення слуху у віддаленому 
періоді виявлено у 6,7% хворих підгрупи 1-

а та у 12,5% - підгрупи 2-а, які мали вушний 
шум. У хворих, які не мали вушного шуму, 
погіршення слуху у віддаленому періоді 
спостерігалось в 7,14% випадків. При цьому 
погіршення слухової функції та відновлення 
суб’єктивного вушного шуму у віддаленому 
періоді обстежені нами хворі з початковою 
СНП судинного ґенезу пов’язують з перене-
сеним стресом, психоемоційним перенаван-
таженням або грипом чи аденовірусною 
інфекцією. У осіб підгрупи 1-б не було жо-
дного випадку погіршення слуху у віддале-
ному періоді. Такі хворі мали порушення 
слуху по типу звукосприйняття лише в ро-
зширеному (9-16 кГц) діапазоні частот та не 
мали вушного шуму. 

5. Лікування хворих з початковою 
СНП судинного походження повинно бути 
комплексним з урахуванням співвідношень 
між станом у них периферичного та центра-
льних (коркового та стовбуромозкового) 
відділів слухового аналізатора за даними 
КСВП і ДСВП, відповідно, а також проява-
ми змін з боку ЦНС та мозкового кровообі-
гу, і призначатися у якомога більш ранні 
терміни. При цьому більш успішними за 
станом слуху були результати лікування у 
віддаленому періоді у тих хворих, які не 
мали суб’єктивного вушного шуму, а пору-
шення слуху по типу звукосприйняття сто-
сувалося лише розширеного (9-16 кГц) діа-
пазону частот.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С НАЧАЛЬНОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ 

СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА И НАЛИЧИЕМ УШНОГО ШУМА, А ТАКЖЕ БЕЗ НЕГО  
В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ 

Заболотный Д.И., Шидловская Т.А., Шидловский А.Ю. (Киев) 

А н н о т а ц и я  

Проблема лечения больных сенсоневральной тугоухости занимает ведущее место в оториноларин-
гологии, в частности, в клинической аудиологии. Данные литературы свидетельствуют о значительных 
трудностях в диагностике и лечении сенсоневральной тугоухости, особенно при выраженных и значи-
тельных нарушениях слуховой функции, а также сложном и еще недостаточно изученном патогенезе, 
который до сих пор остается спорным и дискуссионным. При этом известно, что независимо от этиологии, 
по данным многих авторов, сосудистый фактор присущ большинству больных сенсоневральной тугоухо-
стью.  

Цель работы – исследовать состояние слуховой функции и показателей субъективного ушного 
шума в отдаленном периоде после лечения у больных с начальной сенсоневральной тугоухостью сосуди-
стого происхождения. 

Материал и методы исследования. Дана характеристика отдаленных результатов лечения 58 
больных с начинающейся сенсоневральной тугоухостью сосудистого генеза с наличием ушного шума и 
без него в возрасте от 18 до 50 лет. 

Лечение проводилось с учётом данных аудиометрии в полном объеме, отоаустической эмиссии, 
слуховых вызванных потенциалов, реоэнцефалографии, электроэнцефалографии, а при необходимости – и 
ультразвуковой допплерографии сосудов головы и шеи. 

Результаты и их обсуждение. Обследуемые больные были разделены на 2 группы. 1-ю группу со-
ставили больные, у которых нарушение слуха по типу звуковосприятия имело место только в расширен-
ном диапазоне частот (9-16 кГц), а 2-ю – имеющие нарушения слуха также и в конвенциональном диапа-
зоне (0,125-8 кГц), часто начиная с 2-3 кГц, т.е. были задействованы и частоты речевого диапазона. Обе 
группы были подразделены на 2 подгруппы: в подгруппу «а» вошли пациенты с наличием субъективного 
ушного шума, в подгруппу «б» - не имеющие жалоб на ушной шум. 

Установлено, что наилучшие результаты получены в группе пациентов, у которых нарушение слуха 
по типу звуковосприятия выявлено лишь в расширенном диапазона частот и не имеющих жалоб на ушной 
шум. У таких больных улучшение слуха получено в 76,9% случаев в ближайшем периоде после лечения и 
такое состояние сохранялось и в отдаленном периоде. В подгруппе пациентов с наличием ушного шума он 
исчез в 66,7% случаев, уменьшился – в 25,19%, остался без изменения – в 8,3%. 

Гораздо хуже были результаты у больных, у которых нарушение слуха по типу звуковосприятия 
выявлено также и в конвенциональном диапазоне частот.  

Выводы. Лечение больных с начальной сенсоневральной тугоухостью сосудистого происхождения 
должно быть комплексным с учетом соотношений между ауральными и экстраауральными проявлениями 
со стороны слуховой системы, центральной нервной системой и мозговым кровообращением. 

По нашим данным, более успешными по состоянию слуха были результаты лечения в отдаленном 
периоде у больных, не имевших ушного шума. У пациентов с начальной сенсоневральной тугоухостью, 
которые имели ушной шум, более выраженными были и изменения в показателях длиннолатентных слу-
ховых вызванных потенциалов и электроэнцефалографии. 

Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, субъективный ушной шум, результаты лечения. 
 
 

RESULTS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH PRIMARY HEARING LOSS OF VASCULAR 
ORIGIN AND THE PRESENCE OF TINNITUS AND WITHOUT IT IN THE LONG TERM 

Zabolotny DI, Shidlovskaya TA, Shidlovsky AYu 

State institution «O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology of National Academy  
of Medical Sciences of Ukraine»; e-mail: amtc@kndio.kiev.ua 

A b s t r a c t  

The literature suggests significant difficulties in diagnosis and treatment of sensorineural hearing loss, es-
pecially when expressed and significant violations, as well as complex and poorly understood pathogenesis, which 
is still controversial and debatable. It is known that, regardless of etiology, according to many authors, a vascular 

mailto:amtc@kndio.kiev.ua


Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2017  61 

factor inherent in the majority of patients with sensorineural hearing loss. The problem of treatment of patients 
with sensorineural hearing loss is a leader in otorhinolaryngology, in particular, in clinical audiology. 

The purpose – to investigate the status of auditory function and tinnitus after treatment in patients with 
primary sensorineural deafness of vascular origin in the long term. 

Material and methods. The characteristic of the results of treatment of 58 patients with sensorineural hear-
ing loss starting with the presence of vascular origin and tinnitus without him at the age of 18 to 50 years, in the 
long term. 

Treatment was carried out taking into account the data audiometry in full otoacoustic emissions, auditory 
evoked potentials, rheoencephalography, electroencephalography, and if necessary, an ultrasonic Doppler blood 
vessels of the head and neck. 

Results and its discussion. The investigated patients were divided into 4 groups. The first group consisted 
of patients who have for sound reproduction type hearing loss occurred only in the expanded (9-16 kHz) frequen-
cy range, while the second - the same, but in the conventional (0,125-8 kHz), often starting with a 2-3 kHz when 
they were involved and the frequency range of speech. Moreover, Group 1 and 2 were in turn divided into two 
subgroups. Patients who have had tinnitus marked with the letter "a", and those that did not have it - "b". 

It was found that the best results were obtained in the group of patients studied, where hearing loss by 
sound reproduction type concerned only extended frequency range and they did not have tinnitus. In these pa-
tients, hearing improvement after treatment obtained in 76.9% of patients in the near term, and it has been pre-
served in the remote. In these patients, there was not a single case of hearing loss in the long term. Tinnitus disap-
peared in 66.7% of cases, decreased from 25.19% and remained at 8.3%. 

Much worse were the results in patients where the hearing loss by sound reproduction type concerned and 
conventional (0,125-8) kHz frequency range. More successful was the treatment of patients with primary sensori-
neural hearing loss, hearing loss when concerned only extended (8-16) kHz frequency range and they had tinnitus. 

Conclusions. Treatment of patients with primary sensorineural deafness of vascular origin should be com-
prehensive, taking into account the relations between the state in which aural and extraaural manifestations on the 
part of the auditory system, central nervous system and cerebral circulation. 

Our studies have shown that in all patients with initial sensorineural deafness of vascular origin advisable 
to carry out audiometric examination in full, and to analyze it in relation to the condition of the central nervous 
system and cerebral hemodynamics, respectively, according to the EEG and rheoencephalography, and if neces-
sary, ultrasound Doppler blood vessels of the head and neck and take them into account when assigning treatment. 
Patients need to conduct a comprehensive examination after treatment (at discharge) to fix the achieved effect and 
take account of the recommendations for the future, and it is desirable to control the status of auditory function in 
the long term. 

At the same time, according to our data, the more successful of the hearing were the results of treatment in 
the long term in patients who did not have tinnitus. Note that patients with initial sensorineural hearing loss who 
had tinnitus, were more pronounced and the changes in the indicators long-latent auditory evoked potentials and 
electroencephalography. 

Keywords: sensorineural hearing loss, tinnitus, treatment results. 


