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В наш час проблема сенсоневральної 
приглухуватості (СНП) продовжує зберіга-
ти надактуальність. З одного боку, це 
пов’язано з тим, що виражені порушення 
слуху інвалідизують людину, часто вима-
гають зміни професії, виникаючи у дітей, 
позначаються на розвитку у них мови, по-
рушують психоемоційний стан, з іншого – 
із зростанням числа хворих з даним ура-
женням та, на жаль, з неефективністю їх 
лікування. Тому донедавна при наданні ме-
дичної допомоги пацієнтам з перцептивним 
ураженням органа слуху лікарі віддавали 
перевагу “тактиці заміщення”, тобто слухо-
протезуванню, яке також досить часто не 
вирішувало всіх проблем, а іноді ускладню-
вало їх.  

В останні роки для покращання ефек-
тивності лікування використовується інтра-
тимпанальне введення медикаментів, що 
дозволяє обминати гематолабіринтний 
бар’єр, чим достовірно підвищується кон-
центрація препарату в рідинах внутрішньо-
го вуха у порівнянні з їх вмістом при парен-
теральному використанні (Chandrasekhar et 
al., 2000).  

Взагалі історія інтратимпанального 
введення медикаментів при хворобах внут-
рішнього вуха нараховує понад 50 років. 
Schuknecht і співавтори (1957) запропонува-
ли та застосували інтратимпанальне вве-
дення аміноглікозидних антибіотиків для 
лікування пацієнтів з хворобою Меньєра. 
Однак тоді цей спосіб не отримав широкого 
визнання. Пізніше низка авторів стали знову 

повідомляти про позитивні результати ін-
тратимпанального введення стрептоміцину і 
гентаміцину, пояснюючи такий ефект “ам-
путацією” функції рецептора вестибулярно-
го аналізатора за рахунок меншої чутливос-
ті до цих препаратів клітин завитки 
(Lundquist, Wersall, 1967; Rudnik et al., 
1980). Але інші дослідники продовжували 
відстоювати точку зору, що застосування 
аміноглікозидів негативно впливає не тіль-
ки на вестибулярний сенсор, а й на внутрі-
шнє вухо, значно погіршуючи звукосприй-
няття (Johnson et al., 1981; Bagger-Sjoback et 
al., 1990).  

В останнє десятиріччя виникла нова 
хвиля зацікавленості у інтратимпанальному 
введенні ліків при хворобі Меньєра та паці-
єнтам з ідіопатичною раптовою (давність 
ураження – 3 або менше діб) сенсоневраль-
ною приглухуватістю (ІРСНП) і глухотою. 
Для боротьби з проявами “тріади” хвороби 
Меньєра використовувався гентаміцин, а 
для лікування хворих з ІРСНП та СНП, що 
пов’язана з хворобою Меньєра, призначався 
преднізолон, який вводився з “тканинними 
провідниками”, найчастіше – гіалуроновою 
кислотою (Gouveris et al., 2005). Вибір саме 
кортикостероїдних гормонів, скоріш за все, 
обумовила та точка зору, що в ґенезі хворо-
би Меньєра та ідіопатичної раптової сенсо-
невральної приглухуватості суттєве місце 
займають аутоімунні механізми (Hugges et 
al., 1984; Harris, 1991). Крім того, загально-
відомо, що препарати цієї групи позитивно 
впливають на мікроциркуляторні процеси.  
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В цих дослідженнях позитивні резуль-
тати отримано як у найближчі (Selivanova et 
al., 2005), так і у віддалені (через 2 роки) 
строки (Lange et al., 2006). 

Однак в літературі ми не знайшли да-
них про застосування інтратимпанального 
введення медикаментів при гострій та хро-
нічній СНП, що не пов’язана з хворобою 
Меньєра. 

Виходячи із сказаного, метою наших 
досліджень стала оцінка можливості підви-
щення ефективності комплексної терапії 
пацієнтів з гострою та хронічною сенсонев-
ральною приглухуватістю за рахунок інтра-
тимпанального введення біологічно актив-
них речовин.  

Під нашим спостереженням знаходи-
лось 23 дитини віком від 4 до 18 років із се-
нсоневральною приглухуватістю та глухо-
тою (12 з них – жіночої та 11 – чоловічої 
статі). У дітей, що лікувалися у відділенні, 
порушення слуху було двобічним у 12 і од-
нобічним у 11 хворих (всього 35 спостере-
жень).  

Гострий процес (звертання в клініку із 
скаргами на погіршення слуху не пізніше 21 
доби після виникнення хвороби) діагносто-
ваний у 5, а хронічний (від 22 діб до 
11років) – у 18 обстежених.  

Причиною виникнення СНП найчас-
тіше була гостра респіраторна інфекція, яка 
виявлена у 11 дітей, у 6 з яких вона усклад-
нилась гострим середнім отитом. У інших 
причина не визначена.  

Перед початком лікування у хворих 
проводився ЛОР-огляд, суб’єктивна аудіо-
метрія, реєстрація КСВП, імпедансометрія 
та отоакустична емісія. 

Ступінь приглухуватості (за Нейма-
ном) була наступною: I – у 9 дітей, II – у 12; 
III – у 9; глухота – у 5. 6 пацієнтів (віком від 
12 до 15 років) скаржились на шум у вухах. 
Щодо форми аудіометричної кривої, то най-
частіше зустрічалась низхідна (у 23 спосте-
реженнях), горизонтальна крива визначена 
у 8 та ”U”-подібна – у 4 . 

Тимпанограма “В” була у 2, тимпано-
грама “С” – у 8 дітей, у інших – тимпаног-
рама типу “А”.  

Отоакустична емісія зареєстрована 
лише у 1 хворого з I ступенем приглухувато-
сті.  

Лікування обстежуваних з гострою та 
хронічною СНП починалося із застосування 
дезінтоксикаційних (реосорбілакт – 150-250 
мл, в залежності від віку, в/в крап.), дегідра-
таційних (сечогінні) та кортикостероїдних 
препаратів на протязі 3 діб. Після цього пе-
реходили до медикаментів, що покращують 
кровообіг та метаболічні процеси у нервовій 
тканині, до вітамінів, біостимулюючих та 
антихолінестеразних препаратів, фізіотера-
пії, які призначались всім пацієнтам на про-
тязі 20 діб.  

Паралельно з цим з першого дня у 
всіх пацієнтів виконувалось шунтування 
барабанної порожнини і щоденно через 
шунт на протязі 5 діб 1 раз на добу запов-
нювалась cavum tympani 1,0 мл розчину ме-
дичного препарату. При гострій та хроніч-
ній СНП використовувався преднізолон (30 
мг) чи дексаметазон (4 мг). У 3 дітей з дво-
бічною хронічною перцептивною приглуху-
ватістю застосовувався вітамін В1 в дозі 2,5 
мг. Для цього офіцінальний розчин розво-
дився у 10 разів, виходячи з досліджень 
О.В. Романенко та співавторів (1986), котрі 
експериментально довели, що медіаторопо-
дібну дію у внутрішньому вусі забезпечу-
ють саме малі дози препарата. Після вве-
дення препарату пацієнти направлялись на 
ендоауральний діадинамофонофорез.  

Статистична обробка результатів про-
водилась за допомогою критерію t Вілкок-
сона (Е.В. Гублер, 1978). 

Аналіз результатів терапії (із застосу-
ванням кортикостероідів) засвідчив досто-
вірне зниження порогів звукосприйняття 
на всіх досліджуваних частотах у всіх хво-
рих при гострій (табл. 1) та хронічній сен-
соневральній приглухуватості (табл. 2). 
Відповідно змінювались і результати мов-
ного тесту. 

“Індивідуальний” аналіз результатів 
показав, що нормалізація слуху була досяг-
нута у 4 з 5 пацієнтів з гострою СНП (7 спо-
стережень). Покращання звукосприйняття 
(зниження його порогів на 5 дБ і більше 
щонайменше на двох частотах, або поява 
перцепції “нової частоти”) отримано у 8 з 
18 обстежуваних з хронічною СНП (11 спо-
стережень) та у одного з гострим двобічним 
перцептивним ураженням слуху (2 спосте-
реження).  
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Таблиця 1 

Середне значення зниження порогів сприйняття тональних сигналів  
у 5 хворих з гострою СНП (9 спостережень) 

Пороги сприйняття тональних сигналів, дБ 

частота, Гц Досліджувані показники 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Середнє значення 8,7 8,8 10 12,9 14,1 15 16,7 
Межа коливань 0-15 0-20 0-25 0-30 0-35 0-40 0-40 
P <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

 
 

Таблиця 2 

Середнє значення зниження порогів сприйняття тональних сигналів  
у 8 хворих з хронічною СНП (21 спостереження) 

Пороги сприйняття тональних сигналів, дБ 

частота, Гц Досліджувані показники 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Середнє значення 1,9 2,6 2,6 3,3 3,5 4,2 4,2 

Межа коливань 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-15 0-15 

P <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

  
 
 
Використання інтратимпанального 

введення 0,0025% розчину у 3 хворих з дво-
бічною хронічною сенсоневральною при-
глухуватістю супроводжувалось покращан-
ням слуху у 2 з них (4 спостереження). 

Наводимо ці 2 історії хвороби. 
Хвора Б., 18 років, звернулась у відді-

лення із скаргами на двобічне зниження 
слуху (більше зліва) на протязі 11 років.  

Захворювання пацієнтка пов’язує з го-
строю респіраторною інфекцією. Періодич-
но, приблизно 1 раз на рік, вона проходила 
традиційне лікування з приводу хронічної 
СНП, але покращання слуху не наступало.  

Проведено отоларингологічне та ауді-
ологічне обстеження. При імпедансометриї 
отримано тимпанограму “А”. Встановлено 
діагноз: двобічна хронічна СНП. Крім зви-
чайної комплексної терапії, виконано шун-

тування правої барабанної порожнини. Ін-
тратимпанально на протязі 5 діб вводився 
преднізолон з наступним його діадинамо-
фонофорезом.  

На контрольній аудіограмі після ліку-
вання було зафіксовано зниження порогів 
кістково-тканинної та повітряної звукопро-
відності на 10 дБ на правому вусі, що під-
тверджується покращанням сприйняття 
розмовної мови (мал.1). 

Хворий М., 13 років, звернувся у від-
ділення із скаргами на зниження слуху на 
ліве вухо, шум у ньому.  

Хворобу пацієнт пов’язує з перенесе-
ною два тижні тому назад гострою респіра-
торною інфекцією, що ускладнилась гост-
рим лівостороннім середнім отитом. Амбу-
латорне лікування ліквідувало явища запа-
лення, але слух не відновився.  
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Проведено отоларингологічне та ауді-
ологічне обстеження. При імпедансометриї 
отримано тимпанограму “А”. Встановлено 
діагноз: гостра лівобічна СНП. Поряд з ком-
плексною терапією, схема якої наведена 
вище, інтратимпанально вводився преднізо-
лон (№5) з наступним його діадинамофоно-

форезом. На контрольній аудіограмі після 
закінчення лікування слух повністю відно-
вився (мал. 2). Невеликий кістково-
повітряний інтервал на високих частотах 
пов’язаний з репаративними процесами піс-
ля видалення шунта. 

 
  

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

I       II  
Мал. 1. Аудіограми у хворого з хронічною СНП:  I – до лікування; II – після лікування.  
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I       II  
Мал. 2. Аудіграми у хворого з гострою СНП: I – до лікування; II – після лікування. 

  

 
Отримані нами дані свідчать про мо-

жливість підвищення ефективності лікуван-
ня хворих з гострою та хронічною “інтрако-
хлеарною” СНП за рахунок включення в 
комплексну терапію методики інтратимпа-
нального введення медикаментів. Позитив-
ний результат інтратимпанального введення 
ліків доведений вже кількома дослідниками. 
Зокрема, преднізолон з гіалуроновою кис-
лотою, введені в барабанну порожнину до-
рослих з ідіопатичною раптовою сенсонев-
ральною приглухуватістю (РІСНП) і глухо-
тою, дозволили отримати неабиякий тера-

певтичний ефект (Gouveris et al., 2005). Бі-
льше того, автори цього спостереження під-
креслюють, що доведено результативність 
методу навіть після невдалої терапії пацієн-
тів з СНП за допомогою внутрішньовенного 
введення преднізолону та вазоактивних 
препаратів (пентоксифілін, гідроетилкрох-
маль). Достовірне зниження порогів звуко-
сприйняття по всій тоншкалі було виявлено 
у осіб з “пантональним” порушенням пер-
цепції на 49-71 дБ. Особливо вражаючим є 
факт, що у хворих з тяжкою сенсоневраль-
ною приглухуватістю та глухотою (пороги 
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сприйняття тонів – 88-107 дБ) достовірне 
зниження порогів отримано на частотах 0,5; 
0,75 та 1 кГц. Підтвердженням даного фе-
номену стала робота Selivanova та співавто-
рів (2006), які інтратимпанально ввели 
преднізолон та гіалуронову кислоту дорос-
лим пацієнтам при ідіопатичному раптово-
му ізольованому низькочастотному пору-
шенні перцепції, а також СНП, пов’язаній з 
хворобою Меньєра, у випадках, коли була 
недієвою інтравенозна терапія. 

Таким чином, наведені нами результа-
ти свідчать про доцільність включення в 

комплексне лікування дітей з СНП інтрати-
мпанального введення глюкокортикоідів та 
0,025% розчину вітаміна В1. Цікавим, на 
наш погляд, є виявлений за допомогою ім-
педансометрії досить високий відсоток (43 
%) порушення функції слухової труби у цих 
пацієнтів, що свідчить про необхідність ви-
користання даного методу для вибору від-
повідної терапії у даної категорії хворих. 
Отоакустична емісія при зниженні порогів 
звукосприйняття понад 40 дБ, як правило, 
не реєструється, тому її застосування є об-
меженим.  
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ИНТРАТИМПАНАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ 
МЕДИКАМЕНТОВ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ 

ТУГОУХОСТЬЮ 

Тимен Г.Э., Писанко В.Н., Миронюк Б.Н.,  
Кобзарук В.В., Чубко С.П. (Киев) 

Р е з ю м е  

Изучалась возможность повышения эффек-
тивности комплексной терапии больных с острой 
и хронической сенсоневральной тугоухостью за 
счет интратимпанального введения биологически 
активных веществ. Под наблюдением находилось 
23 ребенка в возрасте от 4 до 18 лет с сенсонев-
ральной тугоухостью и глухотой. Из них было 12 
пациентов женского пола, 11 – мужского. Парал-
лельно с традиционной схемой лечения с первого 
дня у всех больных производилось шунтирование 
барабанной полости, и ежедневно через шунт в 
течение 5 дней 1 раз в сутки заполнялась сavum 
tympan 1,0 мл раствора кортикостероидных гор-
монов или витамина В1. Анализ результатов лече-
ния показал, что отмечается достоверное сниже-
ние порогов звуковосприятия на всех исследуемых 
частотах при острой и хронической сенсоневраль-
ной тугоухости. Соответственно изменялись и ре-
зультаты речевого теста. 

INTRATYMPANIC INTRODUCTION OF 
MEDICINAL SUBSTANCE BY THE COMPLEX 

TREATMENT OF CHILDREN WITH  
SENSORINEURAL DEAFNESS 

Timen G.E., Pisanko V.N., Mironuk B.N., 
 Kobzaryk V.V., Chubko S.P. (Kiev) 

R e s u m e  

The possibility of the effective complex ther-
apy of the patients with the acute and chronic sen-
sorineural deafness with the help of intratympanic 
introduction of biologically active substances. The 23 
children in the age from 4 to 18 years with SND and 
simple deafness were under survey. From them there 
were 12 female patients, 11 – males. Parallel with the 
traditional treatment scheme from the first day in all 
patients was made the tympanic membrane shunting, 
and daily though shunt one time during 5 days the 
cavum tympan was filled with the 1,0 ml corticoster-
oid hormones and vitamin B1. The treatment analysis 
have shown that the trustworthiness of the audition 
barrier decrease on the each trial frequency by the 
acute and chronic SND became evident. Accordingly, 
the results of the speech test have changed.    

 

 
 


