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Сенсоневральна приглухуватість та
глухота – це захворювання, які на сьогодні є
однією із найсерйозніших медичних та соціальних проблем. Тим більше, що існує
негативна тенденція зростання захворюваності населення цими хворобами. За даними
Всесвітньої організації охорони здоров’я
(ВООЗ) (2018 р.), більше 5% населення –
466 мільйонів чоловік (432 млн. дорослих і
34 млн. дітей) – страждають від тяжкої
втрати слуху. До 2050 року кількість людей
з порушенням слуху, за тими ж даними
ВООЗ, досягне 900 млн.
Приглухуватість є однією з найпоширеніших вроджених аномалій. За даними
Другої міжнародної конференції по скринінгу новонароджених, діагностиці та ранньому втручанню (2nd International Conference on Newborn Hearing Screening Diagnosis and Intervention, 2002), порушення слуху
спостерігаються у 2-3 з 1000 новонароджених, що в 2 рази більше, ніж частота патології незрощення губи (піднебіння), в 10
разів – ніж частота фенілкетонурії.
В Україні близько 5 % дітей страждають на приглухуватість, а 2-3 дитини з кожної тисячі мають незворотну її форму – глухоту. Кількість дітей в Україні, які отримали інвалідність внаслідок глухоти, становить 5,7 % від загальної кількості дітейінвалідів.
За оцінками ВООЗ, невирішена проблема втрати слуху обходиться щорічно в
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750 млрд. міжнародних доларів в глобальних масштабах. Це включає витрати сектора
охорони здоров'я (за винятком вартості слухових апаратів), витрати на допомогу в
процесі навчання, втрати продуктивності і
соціальні витрати.
Особливо негативно вплив зниження
чи втрати слуху проявляється в дитячому
віці, що викликає затримку інтелектуального, психічного та фізичного розвитку дитини. Відомо, що в перші роки життя дитини
слух є основою розвитку мови, пізнавальних та соціально-емоційних навичок. Це
обумовлює виняткову важливість виявлення
порушень слуху у найкоротші строки і проведення подальшої реабілітації за допомогою слухового апарату у випадку сенсоневральної приглухуватості чи кохлеарної імплантації (КІ) у випадку глухоти.
Кохлеарна імплантація (КІ) в даний
час є широко використовуваним методом
реабілітації слухової функції у пацієнтів з
сенсоневральної приглухуватістю (СНП)
високого ступеню і глухотою. Ефективність
КІ як у дорослих, так і у дітей різних вікових груп підтверджена численними дослідженнями. На сьогоднішній день високі
технології кохлеарного протезування дають
реальну можливість дітям з тяжкою втратою слуху та глухотою відновити слухове
сприйняття, отримати подальший розвиток і
слухо-мовну комунікацію для повноцінного
життя [7, 9, 11, 12]. Раніше операція кохлеаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2018

рної імплантації проводилась переважно
дорослим і дітям, які втратили слух після
оволодіння мовою (постлінгвальні і перилінгвальні пацієнти), в даний час значну кількість становлять діти з вродженою глухотою (прелінгвальні пацієнти).
В нормі становлення мови розпочинається вже в перший рік життя дитини, і це є
основним моментом у розвитку психіки та
інтелекту. Вважається, що чим раніше проведено операцію кохлеарної імплантації,
тим швидше дитина зможе навчитися говорити і, відповідно, адаптуватися в соціальному плані. Необхідно підкреслити, що кохлеарна імплантація – це не одноразова хірургічна операція, а система тривалих і затратних заходів, що включає відбір пацієнтів, їх комплексне діагностичне обстеження,
хірургічне лікування і післяопераційну реабілітацію.
Ефективність цього методу реабілітації – кохлеарної імплантації – залежить від
багатьох факторів, а саме: повноти доопераційного обстеження дитини, кваліфікації
спеціалістів, які здійснюють діагностику та
експертизу, якості хірургічного втручання
по вживленню імплантатів, віку, в якому
проведено кохлеарну імплантацію, адекватної післяопераційної реабілітації дітей, від
підтримки батьків та соціального оточення,
а також від етіології сенсоневральної приглухуватості.
Серед пренатальних інфекцій, що
призводять до розвитку сенсоневральної
приглухуватості (СНП), провідну роль займають цитомегаловірусна інфекція (ЦМВ)
[16], краснуха і токсоплазмоз.
Такі фактори, як неонатальна асфіксія,
гіпоксія, глибокий ступінь недоношеності,
низька вага при народженні, інтенсивна
вентиляція легенів протягом 48 годин і більше, гіпербілірубінемія можуть призвести
до розвитку сенсоневральної приглухуватості [37]. Дослідження на тваринах показали,
що некон'югований білірубін пасивно дифундує через клітинні мембрани і гематоенцефалічний бар'єр і накопичується в цитоплазмі. Згідно з даними літератури, при гіпербілірубінемії порушується внутрішньоклітинний гомеостаз кальцію. Порушення
кальцієвого гомеостазу є важливим механізмом нейрональної токсичності, в результаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2018

ті знижується експресія кальцій-зв'язуючих
білків в уражених клітинах, призводячи до
пошкодження кохлеарних ядер стовбура
головного мозку і нейронів спірального
ганглія [36, 38]. В літературі також вказується, що у дітей з вагою при народженні
менш 1500 г і високою концентрацією білірубіну ризик ураження органу Корті вище,
ніж у дітей, що народилися з вагою понад
1500 г [3, 41]. Більш тяжкий ступінь гіпоксії
викликає незворотні пошкодження переважно зовнішніх волоскових клітин (ЗВК)
[34]. У новонароджених з дихальною недостатністю, на додаток до впливу гіпоксії,
гіпервентиляція легень також сприяє зниженню оксигенації і перфузії завитки і слухових провідних шляхів.
Згідно з даними літератури, провідна
роль у патогенезі СНТ відводиться судинним факторам. Кровопостачання внутрішнього вуха має свої особливості, а саме відсутність анастомозів в системі лабіринтної
артерії. У зв'язку з цим порушення кровотоку в вертебрально-базилярному басейні може призвести до ішемічного пошкодження
слухового апарату [10].
Серед медикаментозних препаратів,
які викликають токсичне ураження рецепторів завитки, домінують аміноглікозидні
антибіотики. Ще в 1944 р. S. Waksman зі
співавторами доповідали про вельми ефективне лікування туберкульозу стрептоміцином [41]. Однак протягом короткого часу
було виявлено, що на тлі лікування аміноглікозидами у пацієнтів розвиваються вестибулярні порушення і глухота. Проте, не дивлячись на потенційну ототоксичность, дані
препарати широко застосовуються і в даний
час. Найбільш тяжка форма глухоти розвивається у новонароджених дітей і дітей раннього віку в зв'язку з функціональною неповноцінністю гематолабіринтного бар'єру [5].
Підвищена чутливість до ототоксичної дії
антибіотиків аміноглікозидного ряду пов'язана з мутацією А1555G в гені мітохондріальної ДНК волоскових клітин, в результаті
чого порушується синтез мітохондріальних
білків [30]. При цьому гентаміцин безпосередньо пригнічує синтез білків у мітохондріальних рибосомах, що призводить до загибелі волоскових клітин, починаючи з базальних відділів завитки. Згідно з даними
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літератури, після застосування аміноглікозидів у хворих спостерігається також дегенерація клітин спірального ганглія, яка триває ще довгий час після відміни препаратів
[24].
Серед постнатальних причин, що призводять до розвитку сенсоневральної приглухуватості, виділяють бактеріальний гнійний менінгіт, вірусний лабіринтит, травми
скроневої кістки. Згідно даних літератури,
щорічно в світі реєструється близько 1,2
мільйона випадків бактеріального менінгіту
[15, 33], при цьому у 15-30% хворих залишаються неврологічні наслідки [13].
Проведеними епідеміологічними дослідженнями показано, що 1-3 дитини з 1000
новонароджених народжуються з тяжкими
порушеннями слуху, і генетично обумовлена приглухуватість становить близько половини з цих випадків [17, 39]. Серед всіх
спадкових порушень слуху несиндромальна
приглухуватість, при якій спостерігається
тільки зниження слуху, становить близько
85%, з них аутосомно-рецесивні форми
приглухуватості складають 80% випадків.
На аутосомно-домінанті форми припадає
близько 20% випадків несиндромальної
глухоти, при цьому 1-2% складають мітохондріальні і Х-зчеплені форми успадкування.
Найбільш частою причиною розвитку генетично обумовленої несиндромальної СНП є
мутація 35delG в гені GJB2, який кодує білок коннексин-26. В нормі коннексин-26
забезпечує рециркуляцію іонів калію з ендолімфи в волоскові клітини. В результаті
дефекту порушується іонний транспорт, що
і є причиною розвитку СНП [27]. У багатьох популяціях мутація в гені GJB2 становить до 50-80% випадків прелінгвальної
несиндромальної приглухуватості [8, 17].
Вроджена СНП нез’ясованої етіології, а
також набута СНП, яка виникла на тлі частих ГРВІ, грипу, пневмонії, вакцинації в
половині випадків також пов'язана з мутацією 35delG в гені GJB2.
Згідно з даними літератури, для ефективного функціонування кохлеарного імплантата необхідна наявність достатньої
кількості нейронів в спіральному ганглії. Це
підтверджується даними дослідження, в
якому було встановлено, що всі пацієнти,
яким було успішно проведено КІ, мали спі6

ральні аферентні нейрони, при цьому волоскові клітини у більшості пацієнтів були
повністю відсутні [19]. Дослідження вказують також на те, що після менінгіту кількість нейронів в спіральному ганглії продовжує зменшуватися [31, 32], що може критично позначитись на ефективності КІ [21].
Вирішальним моментом в успіху кохлеарної імплантації є післяопераційна слухо-мовна реабілітація. При відсутності адекватної слухо-мовної реабілітації дитина не
здатна опанувати мову, незважаючи на наявність кохлеарного імплантату і здатності
чути навіть тихі звуки.
На сучасному етапі існує кілька способів оцінки ефективності слухомовної реабілітації: проведення тональної порогової
аудіометрії у вільному звуковому полі [14,
29] використання тестів, що дозволяють
визначити розбірливість мови (в тому числі
в різних умовах шуму) [20, 22, 28, 35].
На теперішній час недостатньо вивчено ефективність кохлеарної імплантації у
дітей з тяжкою сенсоневральною приглухуватістю та глухотою за даними суб’єктивної
аудіометрії та визначенням розбірливості
мови у вільному звуковому полі.
Мета роботи – оцінка ефективності
кохлеарної імплантації на основі вивчення
результатів тональної порогової аудіометрії
у вільному звуковому полі та якості слухомовної комунікації у дітей з глухотою та
тяжкою приглухуватістю до та після проведення хірургічного втручання для покращення результатів реабілітації.
Матеріали та методи дослідження
В основу роботи покладено результати комплексного обстеження 150 дітей –
кандидатів на проведення кохлеарної імплантації, з порушенням слуху IV та V ступеню тяжкості. З них було 74 хлопчика та
76 дівчаток віком від 3 до 15 років. У 148
дітей була прелінгвальна глухота, у 2 – постлінгвальна (виникла в 7 та 15 років від народження)
Всім дітям до та після проведення кохлеарної імплантації було проведено комплекс аудіологічних досліджень. До виконання кохлеарної імплантації визначення
гостроти слуху, ступеня і характеру його
порушень у дітей 4-5 років проводилось в
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звукоізольованій камері за допомогою акуметрії, а також комплексу тональних і мовних аудіометричних тестів за традиційною
методикою [1-3]. На основі аналізу отриманих результатів визначався ступінь втрати
слуху, тип аудіометричної кривої, розбірливість мови. У дітей віком до 4 років проводилась тільки об’єктивна аудіометрія – реєстрація коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП).
З метою диференційно-топічної діагностики та об’єктивізації отриманих даних
про стан слухової системи проводили акустичну імпедансометрію, яка складалася з
тимпанометрії та реєстрації акустичного
рефлексу. Результати тимпанометрії оцінювались за загальноприйнятою класифікацією (J. Jerger, 1970) [6, 26]. Імпедансометрія
виконувалась на імпедансометрі Interacoustics MT-10 (Данія) до проведення кохлеарної імплантації.
Для реєстрації КСВП використовувалась аналізуюча система Eclipse Interacoustic (Данія). Хворі розташовувалися в
лежачому положенні в звукоізольованій
камері. Електроди прикріплювались на
верхівку тім’я (активний позитивний),
соскоподібний відросток (активний негативний) і на лоб (заземляючий). Викликана електрична активність реєструвалася у
відповідь на іпсилатеральну моноауральну
стимуляцію.
Як стимулюючі сигнали використовувались акустичні посилки тривалістю 100
мкс інтенсивністю від 60 до 100 дБ. Частота
слідування імпульсів становила 21/с. Кількість накопичувань 1500. Час аналізу дорівнював 12 мс при смузі пропускання фільтрів 0,5-2,0 кГц. У обстежених визначався
поріг реєстрації КСВП відносно мінімального порога чутливості (дБ НL).
Після проведення КІ для оцінки її
ефективності проводилось аудіометричне
дослідження у вільному звуковому полі з
увімкненим кохлеарним імплантатом і визначались пороги сприйняття тонів та розбірливість мови на трьох рівнях звукового
тиску (РЗТ), що відповідали рівню «тихої»
(50 дБ), «нормальної» (60 дБ) та «гучної»
мови (80 дБ). Для проведення аудіометричного обстеження використовувався аудіометр МА-31 (Німеччина), фонетично збалаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2018

нсовані артикуляційні мовні тести «Тест
реальной русской речи» Г.І. Грінберга і
Л.М. Зіндера [4].
Результати та їх обговорення
Причини, які призвели до виникнення
сенсоневральної приглухуватості та глухоти
у обстежених осіб, були такі: патологічні
пологи, менінгіт, інфекційні захворювання,
прийом ототоксичних антибіотиків та генетичні порушення (рис. 1). У 34% обстежених причину виникнення глухоти не було
встановлено.
13,3%

34,0%

11,3%

20,0%

8,7%
12,7%

інфекційні захворювання

ототоксичні антибіотики

менінгіт

патологічні пологи

спадкові фактори

причина невідома

Рис. 1. Розподіл обстежених дітей за причинами виникнення приглухуватості та глухоти.

При проведенні суб’єктивної та
об’єктивної аудіометрії у дітей були отримані такі результати.
За даними суб’єктивної аудіометрії до
КІ сприйняття шепітної та розмовної мови
було відсутнє у всіх дітей. Розбірливість
мови при максимальному вихідному рівні
звукового тиску аудіометра була відсутня.
Середня втрата слуху на частотах від 250 до
4000 Гц становила 92,2±3,1 дБ. Відмічався
низхідний (у 38 дітей (25,3%)) та обривчастий (112 (74,7%)) тип аудіометричної кривої.
За даними імпедансометрії, у всіх дітей з сенсоневральною приглухуватістю та
глухотою була зареєстрована тимпанограма
типу „А”, АР не реєструвався при рівні звукового тиску (РЗТ) 95 дБ.
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При аналізі показників КСВП виявлено, що у 112 (74,7%) обстежених дітей до
проведення КІ V хвиля КСВП при рівні звукового тиску 100 дБ HL не реєструвалась, у
38 (25,3%) поріг реєстрації V хвилі становив 90,2±2,2 дБ HL
Таким чином, всі 150 дітей мали глибоке ураження звукосприймаючого апарата
або глухоту, і за даними об’єктивної та
суб’єктивної аудіометрії були надані рекомендації для проведення кохлеарної імплантації.
Обстеженим дітям була проведена КІ
з використанням кохлеарних імплантатів
фірми «Мed-EL» (Австрія) (68 дітей) та фірми «Cochlear» (Австралія) (82 дитини).
Перша перевірка імплантату проводилась інтраопераційно. Після введення електрода в завиток виконувалась телеметрія і
реєстрація рефлексів стремінцевого м’яза.
За допомогою телеметрії визначався електричний опір всіх електродів, наявність радіозв’язку з імплантатом та його цілісність.
Реєстрація стапедіальних рефлексів дозволяла оцінити правильність введення електроду до завитки, його працездатність, встановити рівні комфортності гучності. В подальшому ефективність кохлеарної імплантації оцінювалась за допомогою акуметрії,
тональної аудіометрії та мовної аудіометрії
при пред’явленні тестового мовного матеріалу на 3 рівнях інтенсивності – 50; 60; 80 дБ
РЗТ у вільному звуковому полі.
Після проведення аналізу отриманих
результатів, в залежності від ефективності КІ
всі обстежені були розподілені на 3 групи.
До 1-ї групи (висока ефективність КІ)
увійшло 68 дітей віком від 4 до 6 років. Всі
діти до проведення КІ користувались бінаурально слуховими апаратами. Кохлеарну
імплантацію обстеженим цієї групи було
проведено у віці 4-6 років (середній вік –
3,9±1,1 років). При проведенні акуметричного обстеження встановлено, що шепітна
та розмовна мова після проведення КІ
сприймалась пацієнтами на відстані більше
5,0 м (табл. 1). Середні пороги тонального
слуху у вільному звуковому полі становили
14,7±4,2 дБ. Для оцінки ефективності КІ
також визначалась розбірливість мови у
вільному звуковому полі (табл. 2). При збільшенні інтенсивності від 50 до 80 дБ РЗТ у
8

всіх дітей розбірливість мови суттєво зростала. Так, при РЗТ 50 дБ вона становила
67,7±9,4 %; при РЗТ 70 дБ – 79,1±7,5 %; при
РЗТ 80 дБ досягала 87,1±6,9 %.
До 2-ї групи (середня ефективність
КІ) увійшли 45 дітей віком від 3 до 14 років з вродженою та набутою (у віці до 8
років) глухотою, з них 33 дитини втратили
слух до розвитку мови (до 1,6 років), 12
дітей – в післялінгвальному періоді (після
3 років). Всі діти до проведення КІ користувалися слуховими апаратами. Кохлеарну
імплантацію було проведено у віці від 4 до
14 років (середній вік – 6,4±2,0 роки), в 44
випадках – моноауральну, в 1 – бінауральну. Шепітна мова після проведення КІ
сприймалася обстеженими 2-ї групи на
відстані 1,3±0,9 м, розмовна мова – 5,0±0,5
м. Середні пороги тонального слуху у вільному звуковому полі становили 24,1±3,6
дБ, середня розбірливість мови у вільному
звуковому полі при різних РЗТ – від
27,7±8,8% до 39,6±8,6%, тобто при підвищенні інтенсивності РЗТ розбірливість мова зростала (табл. 1, 2).
3-я група (низька ефективність КІ) –
налічувала 37 дітей віком від 4 до 15 років
з давністю захворювання від народження
до 7 років. 22 дітей втратили слух до розвитку мови (до 1,6 років), 15 дітей – післялінгвально. Кохлеарну імплантацію було
проведено у віці від 5 до 15 років (середній
вік – 11,5±3,5 років). В усіх дітей було
проведено моноауральну КІ. Інтервал часу
після втрати слуху і до проведення кохлеарної імплантації становив від 3 місяців до
14 років. Результати аудіометричного обстеження дітей цієї групи після проведення
кохлеарної імплантації наведено в табл. 1,
2.
З даних, наведених в таблицях, видно,
що шепітну мову обстежені 3-ї групи
сприймали на відстані 0,4±0,1 м, розмовну
мову – 3,2±0,5 м. Середні пороги тонального слуху у вільному звуковому полі становили 30,9±5,8 дБ. Середня розбірливість
мови при РЗТ 50 дБ становила 2,1±0,5 %;
при РЗТ 60 дБ – 4,6± 0,8 %; при РЗТ 80 дБ –
8,0±1,0 %.
У обстежених дітей відмічалось покращення розбірливості мові (РМ) у вільному звуковому полі при збільшенні РЗТ коЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2018

рисного сигналу. При високій ефективності
кохлеарної імплантації розбірливість мови

становила 87,1±6,9 %, при низькій – не перевищувала 8,0±1,0 %.

Таблиця 1
Середні показники акуметрії та тональної аудіометрії у вільному звуковому
полі у дітей після кохлеарної імплантації
Групи
1-а (n=68)
висока ефективність КІ
2-а (n=45)
середня ефективність КІ
3-я (n=37)
низька ефективність КІ

ШМ, м

РМ, м

Середні пороги тонального
слуху у вільному звуковому полі
(дБ)

5,0±0,8

від 7,0±1,2

14,7±4,2

1,3±0,9*

5,0±0,5*

24,1±3,6*

0,4±0,1*

3,2±0,5*

30,9±5,8*

Акуметрія

Примітка: * - достовірність відмінностей (р<0,05) показників, отриманих в 2-й та 3-й групах, у порівнянні з показниками 1-ї групи.

Таблиця 2
Середні показники розбірливості мови у вільному звуковому полі
у дітей після кохлеарної імплантації
Розбірливість мови, %
Групи
1-а (n=68)
висока ефективність КІ
2-а (n=45)
середня ефективність КІ
3-я (n=37)
низька ефективність КІ

РЗТ
50 дБ

60 дБ

80 дБ

67,7±9,4

79,1±7,5

87,1±6,9

27,7±8,8*

34,1±8,3*

39,6±8,6*

2,1±0,5*

4,6±0,8*

8,0±1,0*

Примітка: * - достовірність відмінностей (р<0,05) показників, отриманих в 2-й та 3-й групах, у порівнянні з показниками 1-ї групи.

Одним із важливих факторів, що
впливає на ефективність реабілітації дітей з
тяжкою сенсоневральною приглухуватістю
та глухотою, є причина, яка призвела до
втрати слуху. Встановивши причину, можна
прогнозувати наявність периферичних або
центральних розладів слуху, супутньої патології та інше. Тому особливе значення має
проведення ретельного аналізу ефективності кохлеарного протезування в залежності
від етіології глухоти. В табл. 3 представлено
розподіл обстежених пацієнтів за ступенем
ефективності КІ та причиною зниження
слуху.
З даних, наведених в табл. 3, видно,
що більше ніж в третині випадків (51
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2018

(34,0%)) причину втрати слуху з’ясувати не
вдалося. Частою причиною втрати слуху
було використання ототоксичних антибіотиків (30 обстежених (20,0%)). Також досить часто до зниження слуху призводили
інфекційні захворювання (20 (13,3%)), передчасні і патологічні пологи (19 (12,7%)).
Спадкові порушення слуху встановлено у
17 дітей (11,3%).
Звертає на себе увагу той факт, що
якщо причиною втрати слуху були генетичні порушення, прийом ототоксичних
антибіотиків та інфекційні захворювання,
які, зазвичай, не викликають центральних
розладів слуху, в такому випадку ефективність КІ була високою (42 дитини). Якщо
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ж причиною зниження слуху були передчасні і патологічні пологи або менінгіт
(що призводить до центральних розладів

слуху), в таких випадках, переважно, фіксувалась середня та низька ефективність
КІ.
Таблиця 3

Розподіл обстежених пацієнтів з різним ступенем ефективності КІ
в залежності від причини зниження слуху
Причини втрати слуху (абс. к-ть обстежених (%))

Групи
1-а (n=68)
висока
ефективність КІ
2-а (n=45)
середня
ефективність КІ
3-я (n=37)
низька
ефективність КІ

інфекційні
ототоксичні
захворювання антибіотики

менінгіт

патологічні
пологи

причину не
встановлено

спадкові
порушення

12 (17,6 %)

13 (19,1 %)

4 (5,9 %)

7 (10,3 %)

20 (29,4 %)

12 (17,6 %)

5 (11,1 %)

8 (17,7 %)

6 (13,3 %)

8 (17,7 %)

16 (35,5 %)

2 (4,4 %)

3 (8,1 %)

9 (24,3 %)

3 (8,1 %)

4 (10,8 %)

15 (40,5 %)

3 (8,1 %)

Було проведено оцінку залежності
ефективності кохлеарної імплантації від
віку, в якому дитина втратила слух, та віку
проведення їй кохлеарного протезування
(табл. 4). Аналізуючи отримані дані, слід
зауважити, що результативність кохлеарної
імплантації в групах прооперованих дітей
визначалась тим, наскільки середні показники віку втрати слуху та середній вік, в
якому дитині проведено КІ, відрізнялись
між собою. В разі, якщо проміжок часу між
моментом настання сенсоневральної приглухуватості або глухоти та моментом проведення КІ був незначним, ефективність

кохлеарного протезування була високою.
Тобто, чим раніше була прооперована дитина після втрати слуху, тим ефективнішою
були результати після проведення КІ.
Слід також відзначити, що, як показали проведені дослідження, ефективність
кохлеарної імплантації практично не залежала від того, кохлеарний імплантат якого
виробника був застосований (табл. 5).
Моноауральну КІ було проведено переважній більшості дітей (110 (73,3%)), бінауральну – 7 (4,7%); бімодальне слухопротезування (КІ – на одне вухо, СА – на інше)
– 33 (22,0%) (табл. 6).

Таблиця 4
Залежність ефективності кохлеарної імплантації
від віку втрати слуху дитиною та віку проведення КІ
Групи
1-а (n=68)
висока ефективність КІ
2-а (n=45)
середня ефективність КІ
3-я (n=37)
низька ефективність КІ
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Середні показники віку втрати
слуху (в роках)

Середній вік проведення КІ
(в роках)

1,1±0,5

3,9±1,1

1,5±0,8

6,4±2,0

2,3±0,9

11,5±,3,5
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Таблиця 5
Розподіл дітей з різним ступенем ефективності кохлеарної імплантації
в залежності від виробника кохлеарного імплантата
Виробник КІ

Групи

«МedEL» (Австрія)

«Cochlear» (Австрія)

30 (44,1%)

38 (55,9%)

21 (46,7%)

24 (53,3%)

17 (45,9%)

20 (54,1%)

68 (45,3%)

82 (54,7%)

1-а (n=68)
висока ефективність КІ
2-а (n=45)
середня ефективність КІ
3-я (n=37)
низька ефективність КІ
Всього

Таблиця 6
Розподіл дітей з різним ступенем ефективності кохлеарної імплантації
за видом слухопротезування
Групи
1-а (n=68)
висока ефективність КІ
2-а (n=45)
середня ефективність КІ
3-я (n=37)
низька ефективність КІ
Всього

моноауральна КІ

Вид слухопротезування
бімодальне
слухопротезування

бінауральна КІ

50 (73,5 %)

12 (17,6 %)

6 (8,2 %)

36 (80 %)

8 (17,8 %)

1 (2,2 %)

24 (64,9 %)

13 (35,1 %)

0 (0,0 %)

110 (73,3 %)

33 (22 %)

7 (4,7 %)

Згідно отриманих даних, найвищий
ступінь ефективності кохлеарного протезування відмічалась у дітей з тяжкою сенсоневральною приглухуватістю та глухотою,
до якої призвели застосування антибіотиків,
перенесені інфекційні захворювання та спадкові генетичні порушення.
Так, у 17% дітей зі спадковими порушеннями слуху було визначено високий
ступінь ефективності КІ, а низький – лише в
3%; при патологічних пологах – високу
ефективність КІ було визначено тільки у 7%
пацієнтів; при менінгіті – лише у 4% від
загальної чисельності дітей даної групи. Це
можна пояснити тим, що у дітей з тяжкою
сенсоневральною приглухуватістю та глухотою, причиною якої є спадкові порушення, при неврологічному обстеженні відмічається відсутність органічних і будь-яких
взагалі змін нервової системи; при патологічних пологах та менінгіті в анамнезі, навпаки, клінічна картина неврологічних змін
представлена переважно розпорошеною
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мікросимптоматикою, що охоплювала, зазвичай, черепно-мозкові нерви.
Таким чином, одним із важливих факторів, що впливав на ефективність реабілітації дітей з тяжкою сенсоневральною приглухуватістю та глухотою, є причина, що
призвела до втрати слуху. Встановивши
причину, можна прогнозувати наявність
периферичних або центральних розладів
слуху, супутньої патології та інше. Тому
таким важливим є проведення ретельного
аналізу ефективності КІ в залежності від
причини, що викликала втрату слуху.
Майже всі діти з тяжкою сенсоневральною приглухуватістю та глухотою після
кохлеарної імплантації були інтегровані у
суспільство, а саме: 102 дитини (68,0%)
відвідують загальноосвітні дошкільні заклади, школи та навчаються у вищих навчальних закладах, 46 (30,7%) – навчаються в школах для слабочуючих, 2 (1,3%) – в
школі для дітей з затримкою мовлення
(рис. 2).
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Після проведення КІ у дитини відмічалося сприйняття розмовної мови з відстані 5 м, шепітної мови – 2 м. Середні пороги
слуху склали 23,8 дБ, що відповідає втраті
слуху легкого ступеню тяжкості. Досягалась
лише 50 % розбірливість мовного тесту слів
за Грінбергом та Зіндером при рівні звукового тиску 80 дБ у вільному звуковому полі.
Дитина навчається у загальноосвітній школі
на індивідуальному навчанні.
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Рис. 2. Інтеграція в суспільство дітей з тяжкою сенсоневральною приглухуватістю та глухотою після проведення КІ.

Як приклад наводимо результати аудіометричного обстеження дитини Д-к І.В.,
амбулаторна карта № 32587, з високою ефективністю КІ (рис. 3). Зниження слуху батьки помітили у 8-місячному віці після прийому антибіотиків. До проведення КІ дитина користувалася бінаурально слуховими
апаратами. КІ було проведено на правому
вусі в 4-річному віці.
Після проведення КІ у дитини відмічалось сприйняття розмовної мови з відстані більше 5 м, шепітної мови – 4 м. Середні
пороги слуху склали 10,0 дБ, що відповідає
порогам слуху в межах норми. Досягалась
100 % розбірливість мовного тесту слів за
Грінбергом та Зіндером при рівні звукового
тиску 80 дБ у вільному звуковому полі. Дитина навчається у загальноосвітній школі.
Результати аудіометричного обстеження дитини І-шин Д.В., амбулаторна карта № 31761 з середньою ефективністю КІ
(рис. 4). Зі слів батьків, слух у дитини знизився після прийому гентаміцину у 4річному віці. До КІ дитина користувалася
бінаурально слуховими апаратами. КІ було
проведено на правому вусі у віці 15 років.
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Рис. 3. Результати аудіометрії пацієнта Д-к.

Рис. 4. Результати аудіометрії пацієнта

І-шин.
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Результати аудіометричного обстеження дитини З-ний О.С., амбулаторна карта № 30990 з низькою ефективністю КІ
(рис. 5). Зі слів батьків, слух у дитини знизився у 2-річному віці після прийому антибіотиків. До КІ дитина користувалася слуховим апаратом. КІ було проведено на лівому вусі у віці 14 років.

Рис. 5. Результати аудіометрії пацієнта

З-ний.

Після КІ у даної дитини було визначено сприйняття розмовної мови з відстані 0,2
м, шепітна мова не сприймалась. Середні
пороги слуху склали 40,0 дБ, що відповідає
середньому ступеню втрати слуху. Досягалась лише 15 % розбірливість мовного тесту
слів за Грінбергом та Зіндером при рівні
звукового тиску 80 дБ у вільному звуковому
полі. Дитина навчається у загальноосвітній
школі на індивідуальному навчанні.
Таким чином, підсумовуючи вищенаведене, треба зазначити, що в цілому ефективність КІ була значною. Так, у 75,33 %
обстежених дітей були отримані максимально високі показники акуметрії (розбірливість мови – більше 5,0 м), середні пороги
тонального слуху дорівнювали 14,7±4,2 дБ,
а розбірливість мови досягала 90 % при РЗТ
80 дБ.
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Низьку ефективність КІ необхідно
пов’язувати, насамперед, з пізнім віком
проведення кохлеарного слухопротезування
(у віці 7-15 років), з причиною виникнення
тяжкої сенсоневральної приглухуватості та
глухоти, а також з низьким рівнем зацікавленості батьків дитини в результатах реабілітації.
В цілому майже всі батьки та діти були задоволені результатами кохлеарної імплантації. Підтвердженням цього є те, що
68,0% дітей після проведеного протезування відвідують загальноосвітні дошкільні
заклади, навчаються в загальноосвітніх
школах і вищих навчальних закладах.
Висновки
Ефективність кохлеарного протезування залежить від багатьох факторів, а
саме: віку, в якому дитина втратила слух;
віку, в якому проведено кохлеарну імплантацію; часу від втрати слуху до проведення
КІ; етіології глухоти; наявності супутніх
дефектів фізичного та психологічного розвитку; досвіду користування слуховими
апаратами; структурою сім’ї та її підтримкою.
Визначено критерії оцінки ефективності кохлеарної імплантації за даними акуметрії, тональної аудіометрії, розбірливості
мови у вільному звуковому полі та слухомовної комунікації. Високу ефективність
кохлеарної імплантації встановлено у 68
(45 %) дітей, cередню – у 45 (30 %), низьку
– у 37 (25 %).
При периферичному ураженні слухового аналізатора ефективність КІ в більшості випадків була високою, а при центральному – частіше середньою та низькою.
Ефективність кохлеарної імплантації
значною мірою залежить від того, наскільки
швидко після встановлення діагнозу глухоти чи тяжкої сенсоневральної приглухуватості було проведено імплантаційне слухопротезування. Чим раніше була прооперована дитина, тим кращими були результати,
ефективність КІ була вищою.
Показано, що ефективність кохлеарної
імплантації не залежала від того, кохлеарний імплантат якого виробника був застосований.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ПО ДАННЫМ
СУБЪЕКТИВНОЙ АУДИОМЕТРИИ У ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ
ТУГОУХОСТЬЮ И ГЛУХОТОЙ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА
Заболотный Д.И., Белякова И.А., Луценко В.И., Холоденко Т.Ю., Лоза Т.П.,
Градюк Н.Н., Ситухо М.И., Чайка С.П. (Киев)
Аннотация
Количество детей в Украине, которые имеют инвалидность в результате глухоты составляет 5,7 %
от общего числа детей инвалидов. Поражение слуховой системы является преградой для развития ребенка
в целом и его речевой комуникации.
На сегодняшний день високие технологии кохлеарного протезирования дают реальную возможность детям з тяжелой потерей слуха и глухотой, восстановить слуховое восприятие и получить дальнейшее развитие ребенка и улучшить слухо-речевую коммуникацию для полноценной жизни.
Цель работы – оценка эффективности кохлеарной имплантации по результатам аудиометрического исследования и качества слухо-речевой коммуникации у детей з тяжелой сенсоневральной тугоухостью
и глухотой.
Материал и методы. Было обследовано 150 детей с сенсоневральной потерей слуха и глухотой в
пред- и послеоперационном периоде после кохлеарной имплантации – 74 мальчика и 76 девочек в возрасте от 3 до 15 лет. С помощью комплекса тестов аудиометрии и акуметрии определялся уровень восприятия
шепотной и разговорной речи, пороговые значения восприятия чистых тонов в диапазоне 250-4000 Гц в
свободном звуковом поле и средние пороговые значения разборчивости речи в свободном звуковом поле
при УЗД 50; 60 и 80 дБ.
Результаты и обсуждение. На основании результатов исследования определены критерии эффективности кохлеарной имплантации, которые базируются на учете расстояния, с которого воспринималась
шепотная и разговорная речь, средних порогов тонального слуха в свободном звуковом поле и средних
порогов разборчивости речи в свободном звуковом поле при уровне звукового давления 50, 60 и 80 дБ .
По данным показателям все обследованные были разбиты на три группы – высокая, средняя и низкая степень эффективности кохлеарного протезирования.
Высокая эффективность кохлеарной имплантации выявлена у 68 (45 %) детей, у которых шепотная
и разговорная речь воспринимались с расстояния более 5,0 метров, а разборчивость речи достигала 90 %;
средняя эффективность – у 45 (30 %) детей, которые воспринимали шепотную речь на расстоянии до 1,5
метров, разговорную – до 5,0 метров, разборчивость речи – до 40 %; низкая – у 37 (25 %) детей, шепотная
речь воспринималась на расстоянии до 0,5 метров, разговорная – до 3,0 метров, разборчивость речи – до
8%.
Показано, что эффективность кохлеарного протезирования зависит от многих факторов, а именно,
от возраста ребенка, давности нарушения слуха, причины потери слуха, опыта пользования слуховыми
аппаратами, возраста, в котором была выполнена кохлеарная имплантация, времени пользования кохлеарным имплантатом, уровнем мотивации ребенка, структурой семьи и ее поддержкой.
Выводы:
Разработаны критерии оценки эффективности кохлеарной имплантации по данным акуметрии, тональной аудиометрии в свободном звуковом поле, разборчивости речи в свободном звуковом поле при
уровне звукового давления 50, 60 и 80 дБ и слухо-речевой коммуникации.
Высокая эффективность кохлеарной имплантации выявлена у 68 (45 %) детей, средняя – у 45 (30 %)
детей, низкая – у 37 (25 %) детей.
При периферическом поражении слухового анализатора в большей половине случаев была зарегистрирована высокая эффективность КИ, а при центральном – чаще средняя и низкая.
Выявлено, что эффективность кохлеарной имплантации в значительной степени зависит от того, в
какой срок после наступления нейросенсорной тугоухости была проведена кохлеарная имплантация ребенку. Чем раньше был прооперирован ребенок, тем лучше были результаты, эффективность КИ была
выше.
Показано, что на эффективность кохлеарной имплантации использованные виды кохлеарных имплантатов существенно не влияли.
Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, глухота, кохлеарная имплантация, эффективность.
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EFFICACY OF COCHLEAR IMPLANTATION BASED ON AUDIOLOGICAL DATA IN CHILDREN
WITH SEVERE SENSORINEURAL HEARING LOSS AND DEAFNESS OF VARIOUS ORIGIN
Zabolotniy DI, Belyakova IA, Lutsenko VI, Kholodenko TY, Loza TP, Gradyuk NN, Situkho MI, Chaіka SP
State institution «O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology of National Academy
of Medical Sciences of Ukraine»; e-mail: amtc@kndio.kiev.ua
Abstract
The number of children in Ukraine who have a disability as a result of deafness is 5.7% of the total number
of children with disabilities. Cochlear implantation gives a real opportunity for children with severe hearing loss
and deafness, to restore auditory perception and to promote further development of the child and auditory communication for a full life.
The aim of the study was to assess the effectiveness of cochlear implantation based on the audiometric results and the quality of auditory communication in children with severe sensorineural hearing loss and deafness
before and after cochlear implantation in order to develop recommendations for rehabilitation improvement.
Materials and methods: The work is based on the results of a comprehensive survey of 150 children with
sensorineural hearing loss and deafness in the pre and long-term post-operative periods after cochlear implantation. 74 of them boys and 76 girls aged 3 to 15 years. Next data were acquired: whisper and colloquial speech
level, pure tone average thresholds in the free sound field and the average speech intelligibility thresholds in a free
sound field at a sound pressure level of 50, 60 and 80 dB.
Results and discussion: Based on the results of the study, criteria were developed for assessing the effectiveness of cochlear implantation. The criteria for evaluating the effectiveness of cochlear implantation were the
following: the distance from which the whisper and colloquial speech was perceived, the average pure tone thresholds in the free sound field and the average speech intelligibility thresholds in a free sound field at a sound pressure level of 50, 60 and 80 dB.
High efficiency of cochlear implantation was determined in 68 (45 %) children, whose perception of whisper and speech was perceived from a distance of more than 5.0 meters, speech intelligibility reached 90 %; average efficiency – in 45 (30 %) children whose whispered speech was perceived at a distance of up to 1.5 meters,
conversational speech was perceived to be up to 5.0 meters, speech intelligibility was up to 40% and low in 37
(25%) children, whispered speech – at a distance of 0.5 meters, conversational to 3.0 meters, speech intelligibility
up to 20 %.
It is shown that the effectiveness of cochlear prosthetics depends on many factors, namely, on the time of
hearing loss, the age of the child, the cause of hearing loss, the presence of the concomitant defect of physical and
psychological development, the experience of using hearing aids, the age at which cochlear implantation was
performed, time of cochlear implant use, family structure and its support.
Conclusion: The criteria for assessing the effectiveness of cochlear implantation based on audiological data have been developed.
The high efficiency of cochlear implantation was defined in 68 (45 %) children, average efficiency was obtained in 45 (30 %) children, and low – registered in 37 (25 %) children.
Key words: sensorineural hearing loss, deafness, cochlear implantation, effectiveness of cochlear implantation.
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