
 

 

Кондуктивна 

втрата слуху 

НІ 

Нейросенсорна 

втрата слуху 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Анамнез: 

• Початок захворювання; 

• Локальна невропатія; 

• Травма; 

• Обтяжений анамнез 

отологічних/вестибулярних 

порушень; 

• Прийом ототоксичних ліків; 

• Аутоімунні захворювання в 

анамнезі; 

• Системні захворювання. 

Фізикальний огляд: 

• Нейро-отологічне обстеження; 

• Повний неврологічний огляд. 

 

Оцінка отологічних, неврологічних 

та системних (інфекційні, 

запальні чи новоутворення) або 

аутоімунних причин втрати слуху 

Чи вказують дані 

анамнезу та фізикального 

огляду на основну 

причину? 

(травма, гострий інсульт 

або неврологічні розлади, 

системне або аутоімунне 

захворювання тощо) 

 

 

    
 

 
 
 

                    Тональна аудіометрія в діапазоні чистих частот (ТА) 
       (при неможливості проведення ТА виконати камертональне обстеження, 

мовну аудіометрію з наступним проведенням ТА) 

 

 

ТАК 

 

 
Нейросенсорна втрата слуху ≥30 дБ  

на трьох послідовних частотах                         НІ 

протягом ≤ 72 годин? 
*Лікарі можуть призначити лікування раптової 

втрати слуху меншого/більшого ступеня з 

тривалістю ≥ 72 годин  

 

ТАК 

 

Ймовірний діагноз ідіоматичної 

раптової нейросенсорної 

втрати слуху 

                                                       
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
• Commence oral steroids after discussing 

risks and benefits with patient (if 

refused or contraindicated consider primary 

intraympanic steroids) 

Perform autoantibody screen 
(FBC, ESR, U&Es, Coagulation screen, Antinuclear 

antibodies, Anticardiolipin antibodies, Lupus anticoagulant, 

Antineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCAs), syphilis 

serology)2-4
 

 

Risks18 

• GI side effects 

• Mood changes 

• Bruising 

• High glucose 

• Avascular necrosis of 

femoral head 

 

Benefits 

Spontaneous recovery rates 

vary between 30-68%
4,19

, some 

evidence suggests this can be 

doubled with oral steroids
20,21

 
.
 

Greatest benefit with early 

treatment
3
. 

Repeat PTA within 10-14 days4
 

 

 
 

 
 
 
 

If no improvement or steroids declined refer for amplificati
60 мг 

щодня 

1-7 день 

50 мг 8 день 

40 мг 9 день 

30 мг 10 день 

КЛІНІЧНА 

ОЦІНКА 

ДОСЛІДЖЕННЯ    ЛІКУВАННЯ 

Лікування ймовірної односторонньої ідіопатичної 
раптової нейросенсорної приглухуватості у дорослих 

20 мг 11 день 

10 мг 12 день 

Відміна 13 день 

 

Розгляньте 

альтернативний діагноз 

та відповідне лікування 

Чи існують ознаки, які можуть вказувати на недіагностоване 

аутоімунне захворювання? Наприклад: 

 
 Висипання та світлочутливість; 

 Виразки ротової порожнини, 

статевих органів, очей або шкіри; 

 Артрит або синовіїт; 

 Втрата ваги; 

 Порушення зору в анамнезі; 

 Рекурентний тромбоз; 

 

 Повторна втрата плоду; 

 Біль у яєчках; 

 Міалгія; 

 Невропатії; 

 Сухі слизові оболонки; 

 Незрозумілий кашель, порушення 

дихання або біль у грудях. 

 

Проведення рутинного МРТ 

внутрішнього слухового ходу 

 

Почати приймати пероральні стероїди після 

обговорення з пацієнтом ризиків та переваг (в 

разі відмови або протипоказання потрібно 

розглянути ендотимпанальне введення стероїдів). 

 
                Ризики: 

- Побічні дія стероїдів; 

- Зміни настрою; 

- Підшкірні крововиливи; 

- Гіперглікемія; 

- Аваскулярний некроз 

головки стегнової 

кістки. 

 

Переваги: 

Частота спонтанного одужання 

коливається в межах 30-68%, 

деякі дані свідчать, що це може 

бути вдвічі швидше при 

застосуванні пероральних 

стероїдів. Найбільша перевага 

при ранньому лікуванні. 

 

Рекомендовані дозування: 

Преднізолон по 1 мг/кг/добу (макс. 60 мг/добу) 

протягом 7 днів з поступовим зниженням дози 

протягом наступного тижня. 

 

НІ 

Лабораторне та серологічне дослідження: 
(Загальний аналіз крові, ШОЕ, сечовина та 

електроліти, коагулограма, антинуклеарні АТ, 

антикардіоліпінові АТ, маркери системного 

червоного вовчаку, антинейтрофільні цитоплазматичні 

АТ, АТ до збудника сифілісу). 

 

ТАК 

Повторити аудіометрію в межах 10-14 днів 
 

Якщо нема покращення призначити інтратимпальне введення стероїдів 

Якщо нема покращення або в разі відмови від стероїдів - 

слухопротезування 

Переклад: Чолак Оксана 

Джерело: https://bit.ly/33EbUrs   



 

 

 


