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Santrauka
Tikslas: įvertinti ūminio idiopatinio  neurosensori-
nio klausos pažeidimo galimus prognostinius veiks-
nius  ir išanalizuoti jų įtaką  klausos rezultatams.
Tyrimo medžiaga ir metodai. Į šį prospektyvinį, ran-
domizuotą  tyrimą įtraukti 202 pacientai, sergantys 
ūminiu idiopatiniu neurosensoriniu klausos pažeidi-
mu (ŪINKP),  kurie buvo gydyti Vilniaus univer-
siteto ligoninės Santariškių klinikų Ausų, nosies ir 
gerklės ligų centre  2011 m. rugpjūčio  – 2013m. 
birželio mėn. dėl vienpusio skirtingo laipsnio  klau-
sos pablogėjimo, atsiradusio 72 valandų laikotarpiu 
(per 3 paras), kai audiogramoje  nustatytas  klau-
sos praradimas ne mažiau kaip 30dB, bent 3 skir-
tinguose dažniuose. Pacientai buvo suskirstyti į dvi 
grupes: I – sisteminis gydymas kortikosteroidais. II 
- sisteminis gydymas kortikosteroidais ir intratim-
paninės injekcijos. Pacientams buvo atlikta toninė 
– ribinė audiograma : prieš gydymą ir 30 dienų po 
gydymo. 
Klausos pokyčiai buvo vertinti šiuo būdu : „klausos 
pagerėjimas“ -  kai klausos vidurkis padidėjo 10dB  
ir daugiau toninėje-ribinėje audiogramoje.
Siekiant įvertinti papildomų veiksnių poveikį klau-
sos pagerėjimui, buvo sudaryti daugiaveiksnės tiesi-
nės žingsninės regresijos modeliai. Veiksnys, galbūt 
turintis įtakos klausos pagerėjimui, buvo įtraukia-
mas į regresijos lygtį, jeigu  jo reikšmingumas ne-
viršijo 0,05. Į galutinę regresinę lygtį buvo įtrauk-
ti šie veiksniai: paskirtas gydymas, klausos neteki-
mo lygis pirmos apžiūros metu, kreipimosi laikas ir 
pradėtas gydymas per artimiausias 2 paras, amžius, 
stresinė būklė, klausos netekimo laikas, virusinės li-
gos, traumos, ausies pilnumo jausmas.

 Rezultatai. Tiesinės regresinės analizės metodu nu-
statyta, kad tiriamieji veiksniai : paskirtas kombi-
nuotas gydymas (sisteminis kortikosteroidas ir in-
tratimpaninės kortikosteroido injekcijos), klausos 
netekimo lygis pirmos apžiūros metu, kreipimosi 
laikas ir pradėtas gydymas per artimiausias 2 paras, 
amžius, stresinė būklė, sezonas, kai atsirado klau-
sos netekimas, virusinės ligos, traumos(akustinės ar 
vibracinės), ūžesys, ausies pilnumo jausmas  – yra 
tarpusavyje nepriklausomi ir svarbūs klausos nete-
kimo gydymo prognozę lemiantys veiksniai.
 Išvados. Paskirtas gydymo metodas, klausos ne-
tekimo lygis pirmos apžiūros metu, kreipimosi lai-
kas ir pradėtas gydymas per artimiausias 2 paras, 
amžius, stresinė būklė, sezonas, kai atsirado klau-
sos netekimas, virusinės ligos, traumos (akustinės 
ar vibracinės), ausies pilnumo jausmas  – yra tar-
pusavyje nepriklausomi ir svarbūs ŪINKP gydymo 
prognozę lemiantys veiksniai. Lytis, profesija, gal-
vos svaigimas, rūkymo įpročiai, otologinė bei šei-
mos anamnezė, cukrinis diabetas, kraujagyslių ano-
malijos, osteochondrozė nėra ŪINKP gydymo pro-
gnozę lemiantys veiksniai. Atsižvelgiant į ŪINKP 
prognostinius  faktorius galime numatyti ligos eigą, 
klausos pagerėjimo prognozę. 

Įvadas
Ūminis idiopatinis  neurosensorinis klausos pažeidimas 

(ŪINKP) - tai vidinės ausies liga (dažnis 5 – 20 :100 000), 
kurios priežastys nėra iki galo išaiškintos, o neprognozuo-
jama jos eiga turi įtakos klausos negalios atsiradimui [1,2]. 
Nagrinėjant ligos etiologiją, tiriamos įvairios teorijos: 
kraujotakos sutrikimo, virusinės infekcijos, imuninių su-
trikimų, metabolizmo sutrikimo, toksinės, apvalaus lango 
membranos plyšimo. Nepaisant laboratorinių ir klinikinių 
šios ligos mokslinių tiriamųjų darbų ne visos diagnostikos 
ir gydymo problemos yra išspręstos [1-16]. 

Dėl ne visuomet tiksliai identifikuojamos ŪINKP prie-
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žasties, sudėtinga pasirinkti ir gydymo būdą. Turbūt  šian-
dieninėje medicinos praktikoje nėra ligos, kurios gydymui 
buvo siūlyta tiek daug skirtingų gydymo būdų. Taip pat pas-
tebima, kad šiandieniniai gydymo metodai tapo invazyvūs, 
užtikrina medikamento patekimą į vidinę ausį. Manoma, 
kad vazodilatatoriai, vitaminai, steroidai, antikoaguliantai, 
histamino preparatai, diuretikai, prostaciklinai, hipervole-
minė hemodiliucija, hiperbarinė oksigenacija, kiti gydymo 
metodai yra efektyvūs ir taikomi praktikoje tiek atskirai, 
tiek derinant keletą preparatų tarpusavyje [7,13,17-31]. Vis 
dėlto labai sudėtinga įvertinti įvairių medikamentų terapinį 
efektyvumą dėl to, kad skirtingų gydymo metodų terapinis 
efektyvumas prilygsta spontaninio pasveikimo dažniui (32-
65%) [2,19,28,31]. 

Tiriant ŪINKP sukėlusias priežastis, gydymo metodus, 
vertinant pasveikimo tikimybę, labai svarbu atsižvelgti  į 
prognostinius veiksnius ir jų įtaką pasveikti. 

Iki šiol vertinti šie ŪINKP prognostiniai veiksniai, 
kurie gali būti reikšmingi pasveikimo nuo šios ligos pro-
gnozei:  lytis, amžius, profesija, subjektyvūs paciento sa-
vijautos vertinimai (klausos pablogėjimas, ūžesys, ausies 
pilnumo jausmas bei galvos svaigimas),  stresinės būklės 
vertinimas, rūkymo įpročiai, nistagmas, otologinė ir šei-
mos anamnezė, cukrinis diabetas, virusinės ligos, traumos 
(akustinės ar vibracinės), kraujagyslių anomalijos, osteo-
chondrozė,  kreipimosi nuo ligos pradžios trukmė, paskir-
tas gydymas bei  metų laikas susirgimo metu.

Manoma, kad galvos svaigimas, o ypač stiprus galvos 
svaigimas gali būti vertinamas kaip negatyvus prognostinis 
veiksnys [1,32,33].

Laikas, nuo susirgimo pradžios ir pradėto gydymo taip 
pat vertinamas kaip reikšmingas prognostinis veiksnys 
[2,4]. Byl  taip pat pastebėjo, kad paciento amžių per 60 
metų ar mažesnį nei  15 metų galima vertinti kaip neigiamą 
prognostinį veiksnį [1]. 

Pradinis klausos netekimo lygis taip pat vertinamas 
kaip prognostinis veiksnys : didesnio lygio klausos pažei-
dimas vertinamas kaip neigiamas prognostinis veiksnys 
[1,35,36].

Ūžesys, kaip prognostinis veiksnys pasveikti nuo 
ŪINKP, vertinamas kontraversiškai. Nors Byl pastebėjo, 
kad ūžesys neturi didelės prognostinės reikšmės [1], Dani-
no ir kt. aprašė, kad ūžesys buvo reikšmingas prognostinis 
veiksnys, analizuojant 60 pacientų, sergančių ŪINKP, gru-
pės simptomus ir pasveikimo rodiklius [37]. Ben- David ir 
kt. nustatė, kad ūžesys ypač reikšmingai susijęs su klausos 
pagerėjimu : ištyrę 67 pacientus pastebėjo, kad ūžesys yra 
teigiamas prognostinis veiksnys klausos pagerėjimui, ser-
gant ŪINKP [38].

 Literatūroje  rasti kontraversiški duomenys  paskatino 

mus išanalizuoti mūsų tirtų ir gydytų pacientų duomenis 
ir išsiaiškinti, kuriuos iš tirtų parametrų galėtume įvardyti 
pacientų, sergančių ŪINKP, prognostiniais veiksniais.

Darbo tikslas: įvertinti ūminio idiopatinio  neurosen-
sorinio klausos pažeidimo galimus prognostinius veiks-
nius, veikiančius klausos pagerėjimą.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Įtraukimo kriterijai. Į šį prospektyvinį, randomizuotą  

tyrimą įtraukti pacientai, sergantys ŪINKP,  kurie buvo 
gydyti Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų 
Ausų, nosies ir gerklės ligų centre  2011m. rugpjūčio  – 
2013m. birželio mėn. Tyrimui atlikti buvo gautas Bioetikos 
komiteto leidimas. Visi pacientai prieš įtraukimą į tyrimą 
pasirašė Lietuvos  Bioetikos komiteto (Vilniaus regiono) 
patvirtintą sutikimo formą.

Įtraukimo kriterijai:  vienpusis skirtingo laipsnio (nuo 
lengvo iki sunkaus) klausos pablogėjimas, atsiradęs 72 
valandų laikotarpiu (per 3 paras), kai audiogramoje  nu-
statytas  klausos praradimas ne mažiau kaip 30dB, bent 3 
dažniuose; gydymas pradėtas ne vėliau kaip 28 paros nuo 
susirgimo. 

Tyrime dalyvavo 202 pacientai: 95 (47,0 proc.) mote-
rys ir 107 (53,0 proc.) vyrai, kurių amžiaus vidurkis 45,0 
±13 (nuo 18 iki 70 metų). Taip pat į anketą įtraukti šie 
bendrieji pacientų duomenys: amžius, lytis, ūgis, svoris, 
išsilavinimas, šeimos anamnezė, rūkymo įpročiai, streso 
įtaka, lydinčios ligos (otologinės, virusinės, cukrinis diabe-
tas, traumos, kraujotakos sistemos ligos, osteochondrozė). 
Papildomai į anketą įtraukti ir įvertinti  su liga susiję su-
bjektyvūs duomenys: klausos pablogėjimas, ūžesys, ausies 
pilnumo pojūtis, svaigimas. 

Neurinomai ir kitai intrakranijinei patologijai ekskliu-
duoti buvo atliktas galvos smegenų MBR tyrimas.

Pacientai pagal skirtą gydymą buvo suskirstyti į dvi 
grupes: I grupėje – sisteminis gydymas ( SG) – pacientams 
skirta 60 mg prednizolono 7 dienas, vėliau mažinant dozę 
po 10 mg kas antrą dieną iki 10 mg. II grupėje- sisteminis 
gydymas ir intratimpaninės injekcijos (SG+IT)  - pacien-
tams skirta 60 mg prednizolono 7 dienas, vėliau mažinant 
dozę po 10 mg kas antrą dieną iki 10 mg, ir vietiškai sulei-
džiant deksametazono (1,0 ml  - 4 mg/ml) į būgninę ertmę, 
trys injekcijos per savaitę. Suleidus deksametazoną paci-
ento galva atlošiama ir 20 minučių laikoma atloštoje padė-
tyje, kad suleistas medikamentas pasiektų apvalųjį langą.

Audiologinis ištyrimas - toninė-ribinė audiograma (ap-
skaičiuotas klausos netekimo vidurkis  pagal  250, 500, 
1000, 2000, 4000, 8000 Hz dažnius).

Visiems pacientams 30 dienų po gydymo  buvo  atlikta 
toninė – ribinė audiograma.
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Klausos pokyčiai buvo vertinti 
šiuo būdu: „klausos pagerėjimas“ 
-  kai klausos vidurkis padidėjo 10 
dB  ir daugiau toninėje-ribinėje au-
diogramoje. 

Statistinė duomenų analizė at-
likta naudojant „MS Excel for Win-
dows“ bei SPSS  for Windows ver-
sion  16.0, (SPSS Inc., Chicago, IL, 
JAV) programų paketus.

Buvo atliktas galimų prognos-
tinių veiksnių ir vidutinio klausos 
netekimo (dB) vidurkių   prieš ir 30 
dienų po gydymo palyginimas. 

Vidutiniam klausos netekimui 
(dB) vertinti buvo skaičiuojamas  
vidurkis ir standartinis nuokrypis. 
Vidurkių lygybės hipotezei tikrinti 
buvo naudojamas Mann-Whitney U 
ir  Kruskal Wallis testai . Skirtumai 
laikyti statistiškai reikšmingais, jei 
p<α, reikšmingumo lygmenimi pasi-
renkant α=0,05.

Buvo ištirti ir kaip galimi pro-
gnostiniai veiksniai įvertinti šie pa-
rametrai: paskirtas gydymas, lytis, 
amžius, profesija, subjektyvūs paci-
ento savijautos vertinimai (klausos 
pablogėjimas, ūžesys, ausies pilnu-
mo jausmas bei galvos svaigimas), 
paciento  patirta stresinė būklė, rūky-
mo įpročiai, nistagmas, otologinė ir 
šeimos  anamnezės, cukrinis diabe-
tas, virusinės ligos, traumos (akusti-
nės ar vibracinės), kraujagyslių ano-
malijos, osteochondrozė, laikas nuo 
ligos pradžios iki gydymo pradžios 
bei  metų laikas susirgimo metu. 

Siekiant įvertinti prognostinių 
veiksnių sąveikos poveikį klausos 
pagerėjimui, buvo sudaryti daugia-
veiksnės tiesinės žingsninės regresi-
jos modeliai.

Veiksnys, galbūt turintis įtakos 
klausos pagerėjimui, buvo įtraukia-
mas į regresijos lygtį, jeigu  jo reikš-
mingumas neviršijo 0,05 ir buvo 
pašalinamas iš lygties, jeigu jo reikš-
mingumas viršijo 0,15.

Prieš sudarant veiksnių, galinčių 

                      VEIKSNYS

Prieš gydymą  30 dienų po 

gydymo

P* P**

Vidurkis ± 

SD

Vidurkis 

± SD

Lytis
moteris 50.4±17.5 36.2±21.7 0.000 0.338
vyras 54.2±23.0 40.5±25.3 0.000

Amžius
<=50 m. 49.3±19.3 33.6±21.8 0.000 0.000
>50 m. 56.9±22.0 45.9±24.7 0.000

Skirtas gydymas
 SG 48.2±18.9 38.4±22.0 0.000 0.039
SG+IT 54.9±20.5 37.2±23.5 0.000

Virusinės ligos
nebuvo 53.5±21.6 40.5±24.9 0.000 0.108
buvo 48.9±17.2 32.1±18.2 0.000

Traumos
nebuvo 52.6±21.0 39.2±23.8 0.000 0.007
buvo 49.1±15.4 28.7±21.1 0.000

Nistagmas
taip 50.1±18.8 36.2±21.7 0.000 0.740
ne 73.9±25.1 59.7±30.8 0.073

Otologinė anamnezė
taip 52.0±20.9 37.7±23.8 0.000 0.166
ne 54.7±19.6 43.4±23.0 0.017

Šeimos anamnezė
taip 52.8±20.9 38.9±23.7 0.000 0.854
ne 47.7±18.0 34.7±24.3 0.003

Cukrinis diabetas
taip 52.3±20.6 38.5±23.8 0.000 0.469
ne 55.1±26.6 37.8±25.1 0.222

Kraujagyslių 

anomalijos

taip 52.1±20.4 38.0±23.3 0.000 0.410
ne 55.8±24.9 45.7±29.0 0.150

Pirminė arterinė 

hipertenzija

taip 52.1±20.9 37.6±24.3 0.000 0.154
ne 54.0±19.9 43.0±20.3 0.005

Osteochondrozė
taip 53.1±21.3 37.9±24.4 0.000 0.005
ne 49.7±18.1 40.8±21.1 0.005

Stresas
taip 57.0±21.7 44.1±25.7 0.000 0.058
ne 49.2±19.5 34.6±21.5 0.000

Kreipimosi laikas

Pavasaris 54.4±21.2 43.2±24.2 0.000 0.004***
Vasara 51.7±18.8 31.8±16.2 0.000
Ruduo 54.1±20.8 36.8±24.4 0.000
Žiema 48.2±20.3 36.3±24.1 0.000

Rūkymas
taip 51.8±20.2 36.9±22.9 0.000 0.105
ne 53.8±21.8 41.9±25.3 0.000

Simptomų nuo ligos 
pradžios iki gydymo 
trukmė

0 – 12 val. 63.4±25.6 47.4±30.6 0.002 0.009***
 iki 2 parų 49.0±16.8 32.5±18.1 0.000
< 7 parų 50.9±20.1 40.5±23.5 0.000
 >1 mėn. 51.5±22.2 42.1±26.0 0.040

Subjektyvus klausos 

pagerėjimas

nėra 37.1±.6 29.6±11.2 0.667 0.803***
silpnas (1-3 balai) 36.2±7.3 24.8±10.2 0.001
stiprus (>=4 balai) 53.4±20.9 39.3±24.1 0.000

Koks garsus ūžesys 

šiandien

nėra 55.0±26.5 43.8±31.1 0.486 0.735***
silpnas (1-3 balai) 40.8±7.8 27.1±11.5 0.000
stiprus (>=4 balai) 53.4±21.1 39.5±24.2 0.000

Ausies pilnumo 

jausmas šiandien

nėra 46.7±19.7 40.1±27.8 0.064 0.114***
silpnas (1-3 balai) 44.7±14.6 33.1±18.6 0.000
stiprus (>=4 balai) 55.9±22.0 40.5±25.0 0.000

Galvos svaigimas
nėra 41.6±9.6 27.8±15.0 0.000 0.009***
silpnas (1-3 balai) 48.0±19.5 31.4±20.4 0.000
stiprus (>=4 balai) 58.1±21.9 45.9±25.2 0.000

1 lentelė.  Veiksnių ir vidutinio klausos netekimo (dB) vidurkių   prieš ir 30 dienų po gy-
dymo palyginamoji lentelė

*Mann-Whitney U testas skirtumui tarp prieš ir po gydymo
**Mann-Whitney U testas klausos pablogėjimo skirtumui tarp faktorių
*** Kruskal Wallis testas klausos pablogėjimo skirtumui tarp faktorių
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veikti klausos pagerėjimą, galutinį sąrašą, buvo apskaičiuo-
tos pastarųjų tarpusavio koreliacijos. Tai buvo daroma sie-
kiant išvengti veiksnių tarpusavio priklausomybės įtakos. 

Taip į galutinę regresinę lygtį buvo įtraukti šie veiks-
niai, neturintys tarpusavio priklausomybės įtakos: paskir-
tas gydymas, klausos netekimo lygis pirmos apžiūros metu, 
kreipimosi laikas ir pradėtas gydymas per artimiausias 2 
paras, amžius, stresinė būklė, klausos netekimo laikas, vi-
rusinės ligos, traumos, ūžesys, ausies pilnumo jausmas.

Tyrimo rezultatai ir aptarimas 
Kaip rodo tyrimo rezultatai, klausos netekimo vidurkiai 

(dB) prieš ir 30 dienų po gydymo visų grupių pacientams 
reikšmingai skiriasi, išskyrus pacientus, kurie neturėjo 
nistagmo,  nesirgo cukriniu diabetu, neturėjo kraujagyslių 
anomalijų, teigė po gydymo nepajutę  klausos pagerėjimo, 
neturėję ūžesio, ausies pilnumo jausmo. Klausos pokytis 
po 30 dienų reikšmingai skyrėsi priklausomai nuo pacientų 
amžiaus, skirto gydymo, patirtų traumų, osteochondrozės, 
kreipimosi laiko, simptomų nuo ligos pradžios iki gydymo 
bei galvos svaigimo. 

Tiesinės regresinės analizės metodu nustatyta, kad ti-
riamieji veiksniai: paskirtas kombinuotas gydymas (siste-
minis kortikosteroidas ir intratimpaninės kortikosteroido 
injekcijos), klausos netekimo lygis pirmos apžiūros metu, 
kreipimosi laikas ir pradėtas gydymas per artimiausias 2 
paras, amžius, patirta stresinė būklė, sezonas, kai atsirado 
klausos netekimas, virusinės ligos, traumos (akustinės ar 
vibracinės), ūžesys,  ausies pilnumo jausmas  – yra tarpu-
savyje nepriklausomi ir svarbūs klausos netekimo gydymo 
prognozę lemiantys veiksniai.

Įvertinus regresiją pastebėta, kad kombinuotas gydy-
mas (sisteminis ir vietinis gydymas kortikosteroidais ski-
riant juos kartu), pradėtas per  2 paras  nuo susirgimo, lei-
džia tikėtis didesnio klausos pagerėjimo, nei ŪINKP gydy-
mas vien sisteminiais steroidais ar gydymą pradėjus vėliau. 

Didesnio klausos pagerėjimo galima tikėtis ir tiems paci-
entams, kurie prieš atsirandant klausos pažeidimui persirgo 
virusine infekcija ar patyrė traumą (akustinę ar vibracinę),  
pastaruoju metu patyrė stresą, patyrė ausies pilnumo pojūtį 
prieš gydymą. Tuo tarpu vyresnis paciento amžius, dides-
nis klausos netekimo lygis pirmos apžiūros metu,  pacientą 
varginęs  ūžesys,  klausos pažeidimas  žiemą ar pavasarį 
leidžia numatyti blogesnę klausos pagerėjimo prognozę. 

Diskusija
ŪINKP yra daugelio sričių specialistų (otorinolaringo-

logų, patologoanatomų, biochemikų ir kt.) tyrimo objektas. 
Susidomėjimą šia liga didina ir tai, kad ne visuomet aiški 

ją sukėlusi priežastis, klinikinė eiga, prognozė, gydymo re-
zultatai. Todėl diagnozuojant ir gydant ŪINKP daugelis gy-
dytojų ieško prognostinių veiksnių, kurie, manoma, galėtų 
padėti numatyti ligos eigą, pasveikimo tikimybę. Dažniau-
siai vertinami ir aprašomi šie veiksniai: gydymo metodas, 
pacientų amžius, lytis, klausos netekimo lygis, otologiniai 
simptomai : ūžesys, galvos svaigimas, klausos netekimo 
trukmė, klausos pagerėjimo dinamika, laikas, kada pradė-
tas gydymas. Kiti dažnai tiriami galimi veiksniai -  labora-
toriniai kraujo tyrimai (eritrocitų nusėdimo greitis, antikū-
nų, leukocitų kiekio tyrimai), lydinčios  ligos (hipertenzija, 
cukrinis diabetas, skydliaukės funkcijos sutrikimai). Mūsų 
tyrime, atsižvelgiant į literatūros apžvalgas ir mūsų tyrimo 
specifiką,  ištirti ir vertinti šie veiksniai : paskirtas gydy-
mas, klausos netekimo lygis pirmos apžiūros metu, kreipi-
mosi laikas ir pradėtas gydymas per artimiausias 2 paras, 
amžius, stresinė būklė, klausos netekimo laikas, virusinės 
ligos, traumos, ausies pilnumo jausmas, ūžesys. 

2 lentelė.  Daugiaveiksnė tiesinė žingsninė regresija prognostinių 
veiksnių nustatymui ir analizei

VEIKSNYS

Pokytis (pagal vidutinį klausos 
netekimą dB visuose dažniuose)

koeficientas SE p

konstanta -50.38 6.00 <.0001
Paskirtas gydymas -10.80 2.84 0.0002

Klausos netekimo lygis 
pirmos apžiūros metu

0.26 0.07 0.0004

Kreipimosi laikas ir gydymas 
per artimiausias 2 paras

-6.17 2.81 0.0288

Amžius                
0.38           

0.10 0.0002

Stresinė būklė -6.81 3.58 0.0504

Klausos netekimas pavasarį 11.21 3.11 0.0004

Klausos netekimas žiemą 6.21 3.42 0.0202

Virusinės ligos -7.42 3.19 0.0209

Traumos -10.50 5.30 0.0489

Ūžesys 0,44 3.23 0.0499

Pilnumo jausmas -1.39 0.53 0.0096
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Apžvelgiant atliktas studijas, ūžesys, kaip lydintis 
simptomas, nustatytas 74-87% pacientų, sergančių ŪINKP 
[1,36,39]. Hikita-Watanabe ir kt. atliktoje studijoje iš 50 
pacientų, sergančių ŪINKP su svaigimu, 88% vargino ūže-
sys [40]. Apibendrinant literatūros duomenis ūžesio, kaip 
prognostinio veiksnio reikšmė, sergant ŪINKP, vertinama 
kontraversiškai [1,31,35,37,38,41]. Vieni autoriai - Wilson 
ir kt., Cadoni ir kt., Moscowitz ir kt. įvardija ūžesį kaip tei-
giamą prognostinį veiksnį, sergant ŪINKP [31,35,41]. Da-
nino ir kt., Ben-David ir kt. pastebėjo, ūžesys yra neigiamas 
prognostinis veiksnys, sergant ŪINKP [37,38]. Taip pat 
grupė autorių, išanalizavusi pacientų amžių, ūžesio trukmę 
ir klausos pažeidimo laipsnį, pastebėjo, kad ūžesio trukmė 
trumpėja, priklausomai nuo paciento amžiaus ( kuo jaunes-
nis pacientas, tuo trumpiau trunka ūžesys) bei esant ma-
žesniam klausos pažeidimui. Didesnio  klausos pagerėjimo 
galima tikėtis, jei ūžesys trunka trumpiau, jei pacientas jau-
nesnio amžiaus, klausos netekimo laipsnis nedidelis [40]. 
Kitahara ir jo kolegų atlikto tyrimo duomenimis, didelės 
salicilatų dozės gali padidinti smegenų kilmės neurotrofi-
nio faktoriaus koncentraciją vidinėje ausyje. Šio faktoriaus 
dėka gali išlikti vidinės ausies ląstelės, taip pat atsiranda 
pakankamas nociseptinių katijonų - jonų kanalų receptorių 
pralaidumas, padidinantis ir vidinės ausies V šeimos 1 tipo 
katijonų kanalų receptorių, atsakingų už ūžesio atsiradimą, 
pralaidumą [42,43].  Šie duomenys patvirtina hipotezę, kad 
ūžesį galėtume vadinti vidinės ausies ląstelių gyvybingumo 
ženklu. Laikantis šios hipotezės išvadų, galima teigti, kad 
pacientų, sergančių ŪINKP be ūžesio, ir pacientų, sergan-
čių ŪINKP su ūžesiu, etiologija yra visiškai skirtinga, todėl 
ūžesio, kaip prognostinio faktoriaus, reikšmė lieka kontra-
versiška iki šiol [1,31,35,37,38,41].

Manoma, kad vyresnis pacientų amžius siejamas su 
prastesniais klausos pagerėjimo rezultatais [20,26,44],  bet 
ne visuomet randama koreliacija tarp amžiaus ir pasveiki-
mo [2,3]. Mūsų tyrimas parodė, kad kuo pacientas vyres-
nis, tuo tikėtinas klausos pagerėjimas mažesnis. ŪINKP 
tarp vaikų yra retas, pacientai, jaunesni nei 14 metų, su-
daro tik 3,5% sergančiųjų ŪINKP [45]. Reliatyviai maža 
gydytų vaikų grupė, nenuoseklūs klausos tyrimų rezulta-
tai, išsiskiriančios nuomonės dėl gydymo medikamentais 
tikslingumo neleidžia pateikti statistiškai patikimų išvadų 
[1,30,45,46]. Lyties, kaip reikšmingo  ŪINKP prognostinio 
veiksnio, patvirtinimą randame  Samim ir kt. studijoje, kur  
moterų, sergančių ŪINKP ir gydytų kortikosteroidais,  pro-
gnozė yra geresnė, tuo tarpu Narozny ir kt. nerado tiesiogi-
nio ryšio tarp lyties ir gydymo rezultatų [24,47]. 

Kad  klausos pažeidimo dydis yra reikšmingas prognos-
tinis veiksnys klausos pagerėjimui po gydymo patvirtina 
dauguma autorių, tai įrodyta ir mūsų tyrime [36,48]. Ma-

noma, kad esant sunkiam ar labai sunkiam klausos pažei-
dimo laipsniui  sraigės pažeidimai  per dideli, kad galėtu-
mėme  tikėtis žymaus teigiamo klausos pagerėjimo [1-3, 
29, 33,38,49].

Grupė mokslininkų pažymi, kad vestibuliniai simpto-
mai (svaigimas, nistagmas) yra reikšmingi prognostiniai 
ženklai [1,34], tuo tarpu kiti nestebi koreliacijos tarp šių 
simptomų buvimo ir gydymo rezultatų. Daugelyje studijų 
svaigimas siejamas su blogesne klausos atsistatymo pro-
gnoze [1,2, 34,48,50]. Mūsų tyrimo atveju svaigimas, kaip 
prognostinis veiksnys,  buvo pašalintas iš lygties, nes  jo 
reikšmingumas viršijo 0,15.

Laikas nuo susirgimo iki  gydymo pradžios taip pat yra 
svarbus prognostinis veiksnys. Net keletas autorių (taip pat 
ir mūsų tyrimo) pastebėjo, kad kuo greičiau nuo susirgimo 
laiko paskiriamas gydymas, tuo geresnio gydymo efekto 
galima tikėtis [1,2, 19,34]. Tačiau išliekanti spontaninio 
pasveikimo tikimybė gali imituoti pasveikimą, taip susi-
tapatindama su ankstyvu paskirtu gydymu ir maskuodama 
jo efektą. [47]. Mes netyrėme šios teorijos, kadangi mūsų 
tikslas buvo skirti gydymą kuo greičiau po to, kai buvo nu-
statyta diagnozė, nelaukiant spontaninio pasveikimo.

Murai ir kiti pastebėjo, kad pacientams, kurie klausos 
pablogėjimą pastebėjo ryte ( t.y. susirgo greičiausiai nak-
tį), klausa atsistatė ir greičiau, ir geriau, nei tiems, kurie 
negalėjo pasakyti, kada konkrečiai pablogėjo klausa [51]. 
Mūsų tyrime, renkant anamnezę, nebuvo išskirtas paros 
metas, kada pablogėjo klausa, todėl negalėjome įvertinti 
šio veiksnio. 

Apžvelgiant literatūrą ieškoma sąsajų tarp  kraujo kre-
šėjimo rodiklių, lipidų apykaitos rodiklių, angliavandenių 
apykaitos rodiklių, endokrininės sistemos (skydliaukės) , 
imuninės sistemos aktyvių rodiklių patologinių pokyčių ir 
ŪINKP, tačiau prognostinės vertės nebuvo skaičiuotos. 

Manoma, kad kraujotakos sutrikimai (tromboembolija, 
vazokonstrikcija, hipotenzija, kraujo klampumo pokyčiai) 
turi  reikšmės ŪINKP patogenezėje [5-7,12,13]. Padidėję 
kraujagysliniai rizikos veiksniai, tokie kaip antsvoris, hi-
percholesterolemija, hipertrigliceridemija, hiperurikemija, 
rūkymas dažniau būna sergantiems ŪINKP, nei sveikiems 
[8,12,52].

Imunologinių sutrikimų teorija -  kita teorija, paaiški-
nanti ŪINKP priežastį. Pacientams, sergantiems ŪINKP, 
buvo tiriami ir rasti pakitę šie  parametrai: sumažėjęs 
CD3+, CD4+, CD8+ limfocitų skaičius, padidėjęs lygiųjų 
raumenų antikūnų kiekis, rasta antiendotelio ląstelių anti-
kūnų, kryžminių reakcijų antikūnų (27,45,50,80 kd), ne-
rasta antikūnų prieš skydliaukę ir branduolius [4,16,53,54]. 
Kiti mokslininkai pacientams, sergantiems ŪINKP,  rado 
antikūnų prieš  lygiųjų raumenų struktūras ir autoantikūnų, 
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atitinkamai 25% ir 36,5%. Tačiau daugialinijinės regresi-
jos analizės rezultatai neįrodė, kad autoantikūnų radimas 
sergantiems ŪINKP galėtų būti prognostiniu veiksniu [47]. 
Mūsų tyrimo metu nebuvo atlikti imunologiniai kraujo ty-
rimai, todėl negalime vertinti šių parametrų. 

Išvados
1. Paskirtas gydymo tipas, klausos netekimo lygis pir-

mos apžiūros metu, kreipimosi laikas ir pradėtas gydymas 
per artimiausias 2 paras, amžius, stresinė būklė, sezonas, 
kai atsirado klausos netekimas, virusinės ligos, traumos 
(akustinės ar vibracinės), ūžesys, ausies pilnumo jausmas  
– yra tarpusavyje nepriklausomi ir svarbūs ŪINKP gydymo 
prognozę lemiantys veiksniai.

2. Lytis, profesija, galvos svaigimas, rūkymo įpročiai, 
otologinė bei šeimos anamnezė, cukrinis diabetas, krauja-
gyslių anomalijos, osteochondrozė nėra ŪINKP gydymo 
prognozę lemiantys veiksniai.

3. Atsižvelgiant į ŪINKP prognostinius  veiksnius ga-
lime numatyti ligos eigą, klausos pagerėjimo prognozę. 
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PROGNOSTIC FACTORS IN SUDDEN SENSORINEU-
RAL HEARING LOSS

I.Šatinskienė, E. Lesinskas, M. Petrulionis, J. Ivaška
Key words: prognostic factor, corticosteroids, intratympanic 

injections, tinnitus, sudden sensorineural hearing loss.
Summary
Objectives. We investigated prognostic factors in sudden 

sensorineural hearing loss. 
Patients and methods. Patients were recruited into the trial 

between August  2011 and June 2013 with complains : an abrupt 
onset of more than 30 dB hearing loss at three consecutive 
frequencies during period 72 hours, unilateral. 202 patients were 
randomized to 1 of 2 groups and administered treatment. Group I : 
patients were given 12 capsules (60 mg) of prednisolon  for 7 days, 
then 2 less capsule per two days until finished. Group  II  : patients 
were given systemic prednisolon and  additionally, three times  a 
week  were administered a transtympanic injection  1,0 ml  - 4 mg/
ml dexamethasone solution. Audiograms were performed at first 
visit and  30 days after treatment. Pure tone averages (PTAs) were 
measured by taking the 6-frequency average of the threshold value 
at 250, 500, 1,000, 2,000, 4,000 and 8,000 Hz.  

Results. Our analysis suggests the presence of the following 
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prognostic factors for sudden sensorineural hearing loss : method 
of sudden sensorineural hearing loss treatment (better results in 
combined treatment group); time delay before start of treatment 
(better results when treatment started within 2 days of the first 
symptoms of SSNHL); age; seasonal occurrence of the disease 
in the winter and spring; stress condition, viral infection and 
trauma(acoustic) before SSNHL, tinnitus, fullness of the ear.

Conclusions. Method of sudden sensorineural hearing loss 
treatment (better results in combined treatment group); time delay 
before start of treatment ( better results when treatment started 
within 2 days of the first symptoms of SSNHL); age; seasonal 
occurrence of the disease in the winter and spring; stress condition, 
viral infection and trauma (acoustic) before SSNHL, tinnitus, 

fullness of the ear are prognostic factors for hearing recovery in 
SSNHL. Gender, proffesional skills, smoking habits, otological and 
family history, osteochondrosis are not confirmed as prognostic 
factors for hearing recovery in SSNHL in our study. Knowing of  
prognostic factors for hearing recovery in SSNHL leads as predict 
course of the illness and proper prognosis for hearing improvement.
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