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Патогенетичні механізми
сенсоневральної втрати слуху
в пацієнтів з COVID-19 і методи їх корекції
Резюме. У статті описані основні патогенетичні механізми розвитку гострої сенсоневральної втрати
слуху, у тому числі інфекційного генезу. Розглянуто можливі чинники й механізми розвитку сенсоневральної
втрати слуху на фоні коронавірусної інфекції, спричиненої вірусом SARS-CoV-2. Описані випадки зниження
слуху в пацієнтів з COVID-19. Наведений патогенетично обґрунтований терапевтичний підхід у лікуванні
таких пацієнтів, що заснований на оптимізації ацетилхолінової нейромедіації в структурах головного
мозку, які беруть участь у проведенні й сприйнятті слухового імпульсу.
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Вступ
У 2019 році гостра коронавірусна інфекція, або
хвороба (coronavirus disease 2019 (COVID-19)), спричинена SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2; коронавірус, що викликає тяжкий гострий
респіраторний синдром), поширилася по всьому Китаї,
а згодом і в усьому світі. Так, 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) офіційно оголосила епідемію COVID-19 як надзвичайну ситуацію в
галузі охорони здоров’я, що має міжнародне значення
[9, 42, 64]. Повідомлялося, що вірус передається через
краплі в повітрі й прямий контакт із продовженням періоду інкубації від 2–7 днів до 14 днів [11, 23, 28, 40, 48].
Звертає на себе увагу той факт, що COVID-19 може
перебігати безсимптомно приблизно в третині випадків, що прискорює поширення хвороби [8, 36, 59]. Більшість людей, заражених SARS-CoV-2, мали легкі або
помірно виражені симптоми ураження органів дихання й одужували, не вимагаючи спеціального лікування.
Але в певної частини хворих на COVID-19 розвивалася
тяжка пневмонія, що викликала дихальну недостатність
і, з великою імовірністю, смерть [5, 9, 42]. Найпошире-

ніші симптоми, що супроводжують COVID-19, включають лихоманку, кашель, біль у горлі, головний біль,
м’язовий біль, діарею і задишку. Також у спектр найпоширеніших симптомів були включені порушення смаку
й запаху [37, 46, 53].
Літні люди та люди із соматичними захворюваннями більш сприйнятливі до інфекції і схильні до серйозних наслідків, що можуть бути пов’язані з гострим респіраторним дистрес-синдромом (SARS) і цитокіновим
штормом [9, 19, 42].
Відомо, що SARS-CoV-2 викликає такі неврологічні
симптоми, як аносмія, зниження смаку, параліч м’язів
обличчя, ураження інших черепно-мозкових нервів і
гостра сенсоневральна втрата слуху (ГСНВС) [4, 18, 32,
38]. Під час попереднього спалаху SARS-CoV повідомлялося про зв’язок коронавірусної інфекції з втратою
нюху й смаку через ураження нервової системи [20, 51].
Жодних повідомлень про ГСНВС, що викликає SARSCoV, у літературі раніше не з’являлося. З урахуванням
літературних даних щодо коронавірус-асоційованої
ГСНВС були проведені дослідження, що мали на меті
вивчити наявність SARS-CoV-2 у пацієнтів з ГСНВС
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під час пандемії. Під час дослідження було виявлено,
що єдиним проявом захворювання COVID-19 може
бути ГСНВС [46]. Досі невідомо, як впливає COVID-19
на слухову систему — безпосередньо чи опосередковано
(виражена запальна реакція або гіпоксія та інтоксикація). Тому це дослідження літератури було проведене
для актуалізації проблеми впливу нової вірусної інфекції на слухову систему. Було виявлено, що пацієнти з
підтвердженим COVID-19 гірше сприймали сигнал на
високих частотах при аудіометричному дослідженні порівняно з особами контрольної групи. Отже, було виявлено, що коронавірусна інфекція може впливати на
функцію волоскових клітин, незважаючи на відсутність
клінічних проявів інфекції. Механізм цього впливу потребує подальшого вивчення [42].
Гостра сенсоневральна втрата слуху визначається
як втрата слуху на 30 дБ і більше щонайменше в трьох
послідовних частотах, що розвинулася протягом 3 днів
[7]. Це відносно поширена патологія, що спостерігається в усьому світі з частотою 5–160 випадків на 100 000
осіб щороку [16]. У більшості випадків етіологія втрати
слуху не встановлюється, але до етіологічних чинників
належать різні патології, включно з вірусними, імуноопосередкованими процесами, що запускають оксидативний стрес і оклюзію судин [18, 26, 61].
Кілька вірусів можуть спричинити зниження слуху,
зокрема такі, як вірус простого герпесу, цитомегаловірус, вірус імунодефіциту людини, вірус гепатиту, вірус
кору, вірус краснухи, паротиту, вірус Lassa та ентеровіруси [18, 38].
Відомо декілька механізмів, які можуть обумовлювати ГСНВС, пов’язану з вірусними інфекціями:
неврит кохлеарних нервів, спричинений вірусом;
кохлеїт унаслідок вірусної інфекції внутрішнього
вуха із залученням вушної раковини, перилімфатичних тканин унаслідок реакції на запальний процес,
що виникає в результаті перехресного утворення антигенів до вірусу (автоімунного процесу) [57]. Віруси
можуть викликати індукційну втрату слуху внаслідок
безпосереднього залучення структур внутрішнього
вуха або опосередковано — через спинномозкову рідину [12, 24, 44, 46, 62].
При цьому зниження слуху, викликане цими вірусами, може бути вродженим або набутим, одностороннім
або двостороннім. Деякі вірусні інфекції можуть безпосередньо пошкодити структури внутрішнього вуха (волоскові клітини кортієва органа), наприклад кір. Інші
можуть викликати запальні реакції, які потім спричиняють вказану симптоматику, а ще інші можуть підвищити сприйнятливість до бактеріальної чи грибкової
інфекції, що призведе до зниження слуху або індукції
імуноопосередкованого ушкодження [2, 3, 6, 31, 42].
Як правило, викликана вірусом втрата слуху є сенсоневральною, хоча після зараження певними вірусами
можна помітити кондуктивну й змішану втрату слуху.
Іноді відновлення слуху після цих інфекцій може відбуватися спонтанно [1–3, 6, 42].
Зазвичай віруси викликають сенсоневральну втрату слуху, проте для отосклерозу також запропонована
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вірусна етіологія. Зараження ВІЛ може призвести до
кондуктивної втрати слуху через бактеріальні й грибкові інфекції, що активізуються після імуносупресії,
викликаної цим вірусом [13].
Як уже зазначалося, спектр клінічних реакцій на
SARS-CoV-2 надзвичайно широкий. Хоча більшість
пацієнтів з COVID-19 мають легкі симптоми ураження верхніх дихальних шляхів, а потім одужують, у деяких інфікованих пацієнтів розвиваються пневмонія,
гострий респіраторний дистрес-синдром, поліорганна
недостатність і смерть. Підказками щодо патогенезу
тяжкого COVID-19 можуть бути системне запалення (гіперзапалення, або цитокіновий шторм) і тромбоз (активація коагуляційного гемостазу), що спостерігається в інфікованих пацієнтів. Вважається, що
COVID-19 — тяжке мікросудинне захворювання, при
якому коронавірусна інфекція активує ендотеліальні клітини, що викликає екзоцитоз, швидку судинну
реакцію, яка запускає ендотеліїт, мікросудинне запалення і тромбоз [15]. Як артеріальна, так і венозна
тромбоемболія типова для пацієнтів з тяжкою формою
COVID-19. Частота венозних тромбоемболічних подій
у пацієнтів з COVID-19, які надходять у відділення інтенсивної терапії, становить від 20 до 35 %, глибокий
венозний тромбоз був виявлений у 70–100 % пацієнтів,
які померли від COVІD-19 [35]. Крім того, артеріальний тромбоз, що призводить до інсульту або інфаркту
міокарда, трапляється приблизно в 4–6 % пацієнтів з
COVID-19, госпіталізованих до відділення інтенсивної терапії. Пацієнти з тяжким COVID-19 часто мають
лабораторні результати, які узгоджуються зі станом гіперкоагуляції, що свідчить про поширений тромбоз і
фібриноліз, а саме підвищений рівень D-димеру, фактора фон Віллебранда (ФВБ) і фактора VIIIа. У цих
пацієнтів також виявляється гіперзапальний стан, або
цитокіновий шторм, що характеризується підвищеним
рівнем маркерів запалення, таких як С-реактивний білок та інтерлейкін-6, які пов’язані з тяжкістю пневмонії
і смертністю [15].
Ушкодження ендотелію є основним механізмом, з
яким можна пов’язати запалення й тромбоз при тяжкій
формі COVID-19. Автопсія показала, що обидва стани — ендотеліальне запалення (ендотеліїт) і мікросудинний тромбоз — є поширеними, зокрема, у дрібних
судинах легень, нирок, серця й печінки [55]. Крім того,
рівні ФВБ, що виділяється з ендотеліальних клітин
після пошкодження судин, і Р-селектину, який також
виділяється з активованих ендотеліоцитів, помітно підвищені в пацієнтів з COVID-19 [25, 27]. Високий рівень
ФВБ, підвищений рівень Р-селектину, мікросудинний
тромбоз і запалення мікросудин можуть бути універсальними механізмами тромботичних ускладнень при
COVID-19 [45]. Вважається, що SARS-CoV-2 викликає
унікальну ендотеліальну відповідь, ендотеліальний екзоцитоз, який одночасно активує два паралельні шляхи — мікросудинне запалення й мікросудинний тромбоз, що в кінцевому підсумку призводить до гіперзапалення й дифузного тромбозу, характерних для тяжкого
COVID-19. Екзоцитоз — це швидка секреторна реакція
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на ушкодження, пов’язана з різноманітними агоністами рецепторів на поверхні ендотеліальних клітин, що
викликає злиття ендотеліальних гранул з ендотеліальною мембраною і вивільнення вмісту гранул у кров [15].
Ендотеліальні гранули містять ФВБ, Р-селектин та інші
прозапальні цитокіни. Під час екзоцитозу ендотеліальні
клітини вивільняють ФВБ, який опосередковує активізацію тромбоцитів і залучення їх до агрегації. Додатково в результаті екзоцитозу ендотеліальні клітини експресують Р-селектин, він опосередковує прилипання
лейкоцитів до судинної стінки. Р-селектин і ФВБ не
лише зберігаються разом у гранулах, вони також взаємодіють, сприяючи тромбозу. Синергетичний зв’язок
між Р-селектином і ФВБ може призвести до паралельної активації запального й тромботичного процесів, що
характерні для тяжких випадків COVID-19 [15].
Існує кілька механізмів, за допомогою яких SARSCoV-2 може активувати ендотеліальний екзоцитоз.
Перша можливість полягає в тому, що SARS-CoV-2
безпосередньо активує екзоцитоз, зв’язуючись з ендотеліальною поверхнею через рецептор, такий же, як
для ангіотензинперетворюючого ферменту 2 (АПФ-2).
Друга можливість полягає в тому, що SARS-CoV-2 діє
опосередковано, викликаючи прозапальну реакцію,
яка, у свою чергу, активує екзоцитоз. Третя можливість
полягає в тому, що SARS-CoV-2 безпосередньо проникає в ендотеліальні клітини й активує їх. Ендотеліальний екзоцитоз активує лейкоцити й прилипання
тромбоцитів до капілярів, що веде до мікросудинної обструкції, мікротромбозу й запалення судин [15]. Усе це,
а також системна гіпоксія внаслідок ураження легень,
стає основою для розвитку гіпоксії та ішемії в нервових
структурах і рецепторах слухового апарату.
Хоча темпи досліджень нового коронавірусу, SARSCoV-2, вражаюче швидкі, ми ще багато не знаємо про
збудник. Одним з актуальних питань є потенційні
довгострокові наслідки для здоров’я людей, які перехворіли. Наприклад, унаслідок дії коронавірусу може
розвиватися тривала або, можливо, постійна аносмія
[30]. Також можуть бути довгострокові наслідки для
здоров’я для різних органів поза дихальною системою
[41]. Загальновідомо, що віруси, які викликають кір і
паротит, можуть спричинити втрату слуху. Також ураження слухового нерва може бути пов’язане із синдромом Гієна — Барре, останній має відому асоціацію з
коронавірусом [49].
Слід зауважити, що звуко-вестибулярні симптоми
на фоні COVID-19 були різноманітними й включали
втрату слуху (кондуктивну й сенсоневральну), шум у
вухах, ротаційне запаморочення, зовнішній отит і невизначений біль у вусі [33].

Обговорення
Сучасні дані свідчать про необхідність тестування за
допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для
виявлення SARS-CoV-2 у пацієнтів, які перебувають в
амбулаторних умовах оториноларингологічної клініки
з єдиним проявом COVID-19 — сенсоневральною втратою слуху.
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Важливим наслідком ідентифікації COVID-19 як
етіологічного чинника ГСНВС є вибір правильної
стратегії лікування, максимальні шанси на клінічне
одужання й мінімальний ризик ускладнень. Кортикостероїди відіграють ключову роль у лікуванні ГСНВС
[29]. З іншого боку, при інфекції, що спричинена новим
вірусом, як і при багатьох інших вірусних інфекціях, використання кортикостероїдів може бути пов’язане з ризиком збільшення тяжкості захворювання й спричиняє
затримку вірусного кліренсу [46, 58].
З огляду на неврологічну тропність SARS-CoV-2
існує кілька повідомлень, що стосуються багатьох неврологічних проявів, але не ГСНВС. L. Мао і співавт.
[37] повідомили про пацієнтів, які мали лише неспецифічні неврологічні симптоми: запаморочення, атаксію або інсульт без розладів функції нюху або смаку;
невралгію через ураження периферичного відділу черепного нерва. Автор наголосив на необхідності високого рівня пильності й оцінки неврологічних проявів
у контексті епідемії SARS-CoV-2 для ранньої діагностики й профілактики поширення інфекції. Той самий
підхід може застосовуватися і до тих, хто має ГСНВС
як єдиний симптом [22, 43]. В одному спостереженні за
хворими на COVID-19 в одного з п’яти (20 %) пацієнтів
були симптоми ГСНВС без попередніх факторів ризику
щодо втрати слуху. Цей результат важливий тим, що він
показує: інфіковані пацієнти також можуть виявлятися
в клініках із симптомами, які відрізняються від визначених у літературі раніше [46].
Була переглянута література згідно з бажаними елементами пошуку для систематичного огляду й метааналізу (PRISMA) [21, 34, 42, 47, 50]. Систематичний огляд
літератури був проведений з використанням бази даних
EMBASE і PubMed з 1950 р. по липень 2020 р. за такими
ключовими словами, як: «втрата слуху», «COVID-19»,
«коронавірус», «сенсоневральна втрата слуху». Незважаючи на значну кількість публікацій про COVID-19
і клінічні прояви, пов’язані з вірусом, бракує даних
відносно взаємозв’язку між COVID-19 і порушенням
слуху. Втрата слуху й шум у вухах — симптоми, що були
помічені в пацієнтів як з COVID-19, так і з вірусом
грипу [60, 63]. Перший випадок, коли згадується сенсоневральна втрата слуху в SARS-CoV-2-позитивного
пацієнта, був у квітні 2020 р. [50]. Були описані ще два
випадки гострої сенсоневральної втрати слуху в SARSCoV-2-позитивних пацієнтів з відсутністю проблем
зі слухом в анамнезі [21, 47]. У дослідженні О. Kilic
і співавт. [34] проводили ПЛР у п’ятьох пацієнтів із
сенсоневральною втратою слуху. У одного з п’яти пацієнтів було виявлено SARS-CoV-2, і пацієнти не мали
інших нових симптомів, крім ГСНВС. Слід зазначити,
що чутливість SARS-CoV-2-тестування за допомогою
ПЛР сильно відрізняється залежно від тесту — нещодавній огляд літератури показав чутливість методу від 32 до
98 % залежно від місця і якості зразка, стадії захворювання й розмноження та кліренсу вірусу [56]. Отже, можливо, що ще більша частка хворих із сенсоневральною
втратою слуху, яких спостерігали О. Kilic і співавт., була
інфікована SARS-CoV-2. Нарешті, М. Mustafa та співавт.
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[42] виміряли затриману викликану отоакустичну емісію (ЗВOAE) у 20 пацієнтів без симптомів COVID-19,
які були SARS-CoV-2-позитивними, і 20 контрольних
пацієнтів і виявили, що SARS-CoV-2-позитивні пацієнти мали суттєво гірші високочастотні пороги чистої
аудіометрії та амплітуди ЗВOAE. Це вказує на потенційний взаємозв’язок між COVID-19 і кохлеарним ураженням. Результати дослідження показали, що інфекція
COVID-19 мала шкідливий вплив на волоскові клітини
равлика. Більше того, відсутність основних симптомів
не гарантує здорову кохлеарну функцію. Пошкодження зовнішніх волоскових клітин асоціюється зі зменшеною амплітудою ЗВOAE в тестовій групі порівняно з
контрольною групою [42].
Незважаючи на невелику кількість досліджень,
важливо розглянути можливість взаємозв’язку між
COVID-19 і ГСНВС. Гістопатологічні дослідження
пацієнтів із ГСНВС показали втрату волоскових і підтримуючих клітин кортієвого органа без запального
клітинного інфільтрату, припускаючи, що патологія
ідіопатичної ГСНВС може бути пов’язана з клітинним
стресом [39]. Відомо, що SARS-CoV-2 зв’язується з рецепторами АПФ-2, які присутні на альвеолярних епітеліальних клітинах та ендотеліоцитах. Нещодавно також
було виявлено, що він виявляється в епітелії клітин середнього вуха, а також stria vascularis і спіральних гангліях в інфікованих мишей [52]. Крім того, SARS-CoV-2
викликає запальний процес і збільшення рівня цитокінів, таких як фактор некрозу пухлини, інтерлейкін-1
та інтерлейкін-6 [54]. Пряме проникнення в равлик і
запалення, що спричиняють стресовий стан волоскових клітин, — це механізми, що можуть бути залучені
при стійкій сенсоневральній втраті слуху й можуть мати
значення у випадку SARS-CoV-2-інфекції. Враховуючи
поширеність вірусу в популяції і значну захворюваність
на втрату слуху, важливо дослідити цю проблему в майбутньому [14, 26].
Досі не зрозуміло, чим характеризуються випадки
втрати слуху й шуму у вухах безпосередньо внаслідок дії
SARS-CoV-2-інфекції або які диференційні ознаки порівняно з багатьма можливими причинами втрати слуху, пов’язаними з ототоксичною дією [17] місцевих або
системних інфекцій, судинних розладів та автоімунних
захворювань [10, 33].
Пошкодження слухової системи, що є вторинними
відносно вірусних інфекцій, як правило, є інтракохлеарними; однак деякі віруси можуть впливати і на стовбур мозку, а саме слухові ядра й внутрішньомозкові
шляхи. Механізми ураження периферичної слухової
системи можуть включати пряме вірусне пошкодження кортієвого органа, стрії vascularis або спірального ганглія; імуноопосередковані пошкодження, коли
імунною системою пацієнта формуються антитіла проти експресованих вірусом білків (цитомегаловірус); та
імунодефіцит, що призводить до вторинної бактеріальної інфекції вуха (до вірусу кору ефективність імунітету
людини варіабельна) [1, 42].
Отже, надзвичайно важливою є не тільки своєчасна
діагностика етіологічного чинника для призначення
Том 17, N№ 7, 2021

патогенетичного лікування. На нинішньому етапі розвитку науки ми не завжди можемо вплинути на пусковий механізм, але можемо підвищити адаптивні властивості слухової системи, нервових структур, зважаючи
на універсальні механізми розвитку процесу ушкодження, навіть незалежно від причини. При цьому важливо мати у своєму арсеналі універсальні препарати, які
дають сприятливий ефект без суттєвих побічних впливів. Так, коли припускається ураження периферичних
і/або центральних структур слухової системи, доцільним є використання препаратів з мембраностабілізуючою і трофічною дією за рахунок балансування
нейромедіації ацетилхоліну, зокрема препарату холіну
альфосцерату (СА) Медотилін.
Холіну альфосцерат (L-альфа-гліцерилфосфорилхолін), напівсинтетичне похідне фосфатидилхоліну, є
поширеним попередником ацетилхоліну в мозку [65].
Як повідомляється, CA покращує пам’ять і пізнання
в пацієнтів з хворобою Альцгеймера та інсультом [65].
Його нейропротекторні ефекти були зареєстровані
в експериментальних моделях не тільки з хворобою
Альцгеймера, але й інсульту та черепно-мозкової травми. Крім того, у кількох дослідженнях повідомлялося
про спрямований вплив СА на когнітивні функції [65].
Слід зауважити, що ацетилхолін є еферентним нейромедіатором у медіальному оливокохлеарному ядрі, що
секретується в зовнішні волоскові клітини для еферентного гальмування. Отримана в результаті гіперполяризація зовнішніх волоскових клітин дозволяє розрізняти
звуки на тлі фонового шуму й мати диференційовану
частотну роздільну здатність [65]. Крім того, з огляду на
більш високий рівень центральної слухової обробки порівняно з медіальними колінчастими тілами, у слуховому таламусі кодування, відкривання «воріт» і передача
слухової інформації слуховій корі й лімбічним структурам відбувається також за участі ацетилхоліну [65]. Що
підтверджує наше припущення про надзвичайно важливе значення оптимізації ацетилхолінової нейромедіації та обміну для підтримки в належному стані функції
слухової системи й когнітивної сфери.
Беручи до уваги холінергічну нейромедіацію в таламокортикальних нейронах медіального колінчастого
тіла, які відіграють ключову роль як основні синаптичні
станції в центральній слуховій обробці, а також зв’язок
між погіршенням слуху й зниженням пізнання, ми припускаємо, що СА сприятиме покращенню розпізнавання мовлення в пацієнтів із ГСНВС, а також сприятиме
відновленню втраченої слухової функції в цілому, що
може запобігти хронізації процесу, наскільки це можливо. У нашій країні препарат СА присутній на ринку
під торговою назвою Медотилін.

Висновки
Слід пам’ятати, що неспецифічні симптоми, такі як
ГСНВС, можуть бути єдиною ознакою, за допомогою
якої можна розпізнати COVID-19. Усвідомлення такого неспецифічного дебюту в пацієнтів з COVID-19 має
вирішальне значення в цей пандемічний період для запобігання поширенню інфекції шляхом ізоляції і вчас-
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ного початку лікування, спрямованого на COVID-19, та
уникнення потенційно шкідливого лікування ГСНВС,
що включає преднізолон [46].
Понад 1 з 10 дорослих людей із COVID-19 повідомляють про зміну стану функції слуху під час опитування через вісім тижнів після виписки з лікарні. Як
зазначалось у нашому систематичному огляді, є необхідність у якісних дослідженнях для визначення гострих
і тимчасових наслідків COVID-19, а також віддалених
ризиків для вестибулокохлеарної системи. Спостереження за пацієнтами після COVID-19 може дати нам
цінну інформацію про наслідки цього руйнівного захворювання [33].
Більше того, COVID-19 може мати шкідливий вплив
на функцію кохлеарних волоскових клітин, незважаючи на те, що хвороба перебігала безсимптомно. Механізм цієї дії потребує подальших досліджень [42].
Конфлікт інтересів. Не заявлений.
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Pathogenetic mechanisms of sensorineural hearing loss in patients with COVID-19 and methods
for their correction
Abstract. The article describes the main pathogenetic mecha- approach to the treatment of such patients is presented, it is
nisms of acute sensorineural hearing loss, including that caused
by infection. Possible risk factors and mechanisms of development of sensorineural hearing loss against the background of
coronavirus infection caused by SARS-CoV-2 virus are considered. Cases of hearing loss in patients with COVID-19 have
been described. The pathogenetically substantiated therapeutic
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based on the optimization of acetylcholine neurotransmission
in the brain structures involved in the conduction and perception
of the auditory impulse.
Keywords: COVID-19; SARS-CoV-2; acute sensorineural hearing loss; choline alfoscerate (L-alpha-glycerylphosphorylcholine);
Medotilin
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