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Роль судинного фактора в порушен-
нях слухової та голосової функцій освітлена 
в багатьох роботах (Е.А. Покотиленко, 
1988; Т.А. Шидловська, 1998; О.А. Голубо-
вский, 1997; Б.В. Куц та співавт., 1999; Т.В. 
Шидловська і співавт., 2000; Д.І. Заболот-
ний і співавт., 2001, та ін.). 

Також доведено, що наявність патоло-
гії стовбуромозкового відділу центральної 
нервової системи є фактором, що обтяжує 
перебіг функціональних порушень голосоу-
творення та сенсоневральної приглухувато-
сті (Т.А. Шидловська, 1998; Т.А. Шидлов-
ська, К.Ю. Куреньова, 2001; К.Ю. Куреньо-
ва, 2003; Т.В. Шидовська і співавт., 2003, та 
ін.). Автори зазначають, що такі пацієнти, 
окрім характерного зниження слуху та по-
рушення голосу, висувають значну кількість 
таких скарг «загального» характеру, як го-
ловний біль, запаморочення, важкість у го-
лові, лабільність артеріального тиску, дис-
функції з боку серцево-судинної системи та 
ін. Крім того, ці хворі гірше піддаються лі-
кувальним заходам, мають більшу кількість 
рецидивів на протязі року. Серед всіх етіо-
логічних і патогенетичних факторів ура-
ження ЦНС особливо слід виділити судин-
ний. Кровопостачання ромбоподібної ямки 
здійснюється гілочками хребцевих та бази-
лярної артерій, ішемічне ураження яких 
може призвести до центральних стовбуро-
мозкових порушень (С.М. Вінничук, 1996; 
Б.В. Куц і співавт., 1999, та ін). Отже, вели-
чезне значення надається ранній діагнос-
тиці порушень мозкового кровообігу в 
плані більш раннього початку проведення 
корекції.  

Існує велика кількість досліджень, в 
яких відмічаються досить широкі діагнос-
тичні можливості імпедансної аудіометрії, 
зокрема характеристик акустичного рефле-
ксу внутрішньовушних м’язів (АРВМ), в 
діагностиці не тільки розладів середнього 
вуха, але й патології звукосприймаючого 
відділу слухового аналізатора від завитки 
до стовбура мозку, тому що саме на цьому 
рівні замикається рефлекторна дуга акусти-
чного рефлексу (Shimizu еt al., 1996; Burkey 
et al., 1996, Rawool, 1996; Stephenson еt al., 
1997; Kawase еt al., 1998; Ardic, 1997). 
Hammershlag (1898) вважає, що акустичний 
рефлекс реагує змінами своєї амплітуди на 
різні функціональні порушення на рівні 
стовбура мозку. При врахуванні цих даних 
стає очевидним, що порушення кровообігу 
у вертебрально-базилярному басейні пови-
нно відбитися і на показниках функціональ-
ного стану стовбуромозкового відділу слу-
хового аналізатора за даними АРВМ. 

Метою даної роботи стало досліджен-
ня змін в показниках акустичної імпедансо-
метрії у хворих з порушеннями голосу та 
слуху, які мають розлади мозкового крово-
обігу у вертебрально-базилярній системі, за 
даними реоенцефалографії та провести спі-
вставлення цих показників в динаміці ліку-
вання. 

Для виконання поставленої мети нами 
були обстежені 45 пацієнтів з порушеннями 
голосу та слуху і невеликими (І-а група), 
помірно вираженими (2-а група) та вираже-
ними змінами кровообігу у вертебрально-
базилярній системі (3-я група), по 15 осіб в 
кожній. Оскільки пороги слуху на тони бу-
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ли симетричними в усіх обстежуваних, роз-
рахунки проводилися не на кількість осіб, а 
на кількість вух. Контрольну групу склада-
ли 15 здорових, нормально чуючих осіб ві-
ком від 17 до 45 років. Імпедансометрія ви-
конувалася на імпедансометрі "Amplaid-
720" (Італія), який через інтерфейс пов'яза-
ний з РС/ХТ фірми ІВМ (США), що дозво-
ляє відображати, накопичувати та обробля-
ти отриману інформацію. 

Спочатку проводилася динамічна ти-
мпанометрія із зондуючим звуковим сигна-
лом 226 Гц для виключення отоскопічно 
прихованої патології (втягнення барабанної 
перетинки, рубцеві зміни та ін.). Після цьо-
го визначався поріг виникнення АРВМ на 
кожному вусі при іпсі- та контралатеральній 
стимуляції тонами частотою 1 кГц, після 
чого підвищувалась порогова інтенсивність 
стимулу на 10 дБ і записувався АРВМ в ма-
сштабі 100 мс в 1см. Одержане графічне 
зображення тимпанограми і АРВМ з дисп-
лею комп'ютера переносилося на гнучкий 
диск, звідки за необхідністю, інформація 
про податливість барабанної перетинки, по-
рогові, амплітудні та часові характеристики 
АРВМ бралася для статистичної обробки. 
Слід зазначити, що результати динамічної 

тимпанометрії та порогові показники АРВМ 
знаходилися в межах норми.  

В табл. 1 представлені середньоста-
тистичні значення амплітуди АРВМ у 
хворих досліджуваних груп в порівнянні з 
контрольною. Видно, що у здорових, нор-
мально-чуючих осіб без наявності пору-
шень голосу, слуху і мозкового кровообігу 
у вертебрально-базилярній системі (конт-
рольна група) показники амплітуди АРВМ 
становили 0,21±0,002 та 0,22±0,003 см3, 
відповідно, при іпсі- та контралатеральній 
стимуляції. Як свідчать представлені дані, 
в усіх групах має місце достовірна 
(p<0,01) різниця між значеннями ампліту-
ди АРВМ при іпсі- та контралатеральній 
стимуляції і показниками в контрольній 
групі. Причому в 1-й групі з незначними 
порушеннями мозкового кровообігу у вер-
тебрально-базилярній системі значення 
амплітуди АРВМ дещо знижені у порів-
нянні з даними контрольної групи, в 2-й 
групі це зниження більш виражене, а в 3-й 
(пацієнти з вираженими порушеннями мо-
зкового кровообігу у вертебрально-
базилярній системі) має місце значне зни-
ження амплітуди АРВМ у порівнянні з ко-
нтролем. 

 
Таблиця 1 

Значення амплітуди АРВМ у хворих обстежуваних груп (1-а, 2-а, 3-я)  
та в контрольній групі (К) 

Амплітуда АРВМ, см3 (М±m) Групи хворих 
іпсілатеральна стимуляція контралатеральна стимуляція 

1-а 0,18±0,002 0,14±0,003 
2-а 0,14±0,001 0,11±0,004 
3-я 0,11±0,003 0,10±0,004 
K 0,21±0,002 0,22±0,003 

t(1-K) 10,61; p<0,01 18,85; p<0,01 
t(2-K) 31,33; p<0,01 22,00; p<0,01 
t (3-K) 27,73; p<0,01 28,23; p<0,01 

 
Примітка: t-коефіцієнт достовірності різниці між показниками; p<0,01 – величини достовірно роз-

різняються між собою. 
 

 
Дослідження показало, що найбільш 

динамічно значущі зміни при проведенні 
лікування відбулися з амплітудними показ-
никами АРВМ. Так, з табл. 2 видно, що до-
стовірне (p<0,01) збільшення амплітуди 

АРВМ після лікування відбулося в 1-й та 2-
й групах як при іпсі-, так і при контралате-
ральній стимуляції. Як свідчать дані цієї 
таблиці, амплітуда АРВМ при іпсілатераль-
ній стимуляції в 1-й та 2-й групах становила 
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0,18±0,002 та 0,14±0,001 см3, відповідно, а 
після лікування аналогічні значення амплі-
туди дорівнювали 0,19±0,003 та 0,16±0,002 
см3, відповідно. При контралатеральній 
стимуляції величини амплітуди АРВМ до 
лікування складали 0,14±0,003 та 0,11±0,004 
см3, відповідно. Після проведеного ліку-
вання аналогічні показники в 1-й та 2-й 
групах становили 0,15±0,003 та 0,13±0,003 
см3, відповідно. В 3-й групі, як видно з 
таблиці, не відбулося достовірних змін ам-

плітуди АРВМ ані при іпсі-, ані при конт-
ралатеральній стимуляції. Отже, після лі-
кування в групах з незначним і помірним 
порушенням церебральної гемодинаміки у 
вертебрально-базилярній системі спостері-
гається достовірне збільшення амплітуди 
акустичного рефлексу як при іпсі-, так і 
при контралатеральній стимуляції тоном 1 
кГц, тобто відбувається покращання стану 
стовбуромозкового відділу слухового ана-
лізатора. 

 
Таблиця 2 

Значення амплітуди АРВМ у осіб обстежуваних груп до та після лікування 

Амплітуда АРВМ, см3 (М±m) 
Групи іпсі-  

до лікування 
іпсі-  

після лікування t контра-  
до лікування 

контра-  
після лікування t 

1-а 0,18±0,002 0,19±0,003 2,77* 0,14±0,003 0,15±0,003 7,07* 
2-а 0,14±0,001 0,16±0,002 8,04* 0,11±0,004 0,13±0,003 7,07* 
3-я 0,11±0,003 0,12±0,004 2,00 0,10±0,003 0,11±0,004 2,00 

 
Примітка: t-коефіцієнт достовірності різниці між показниками; * – p<0,01 – величини достовірно 

розрізняються між собою. 
 
 
В таблицях 3-8 представлена динаміка 

змін часових характеристик АРВМ в процесі 
лікування в обстежуваних групах при іпсі- та 
контралатеральній стимуляції тоном 1 кГц.  

Як видно з наведених даних, достові-
рно значущі зміни в часових характеристи-
ках АРВМ відбуваються лише в 1-й групі 
при контралатеральній стимуляції, зокрема 

зареєстровано достовірне (p<0,01) змен-
шення періоду дії АРВМ. Так, до лікування 
період дії АРВМ складав 765,98±6,87 мс, а 
після нього – 699,65±8,88 мс. Що стосується 
інших часових показників, то статистично 
значущих змін в динаміці лікування нами не 
зареєстровано. 

 
 

Таблиця 3 

Значення часових показників АРВМ в 1-й групі  
до та після лікування при іпсілатеральній стимуляції 

До лікування Після лікування Часові показники 
АРВМ М±m 

t 

Тл 118,78±2,54 117,24±2,65 0,42; p>0,05 
Тз 122,46±2,32 123,23±2,88 0,75; p>0,05 
Тд 793,65±5,43 788,76±3,97 0,73; p>0,05 
Тс 145,77±3,23 142,98±2,43 0,69; p>0,05 
ТΣ 1023,99±3,55 1020,75±2,43 0,75; p>0,05 

 
Примітка: t-коефіцієнт достовірності різниці між показниками; p>0,05 – немає достовірної різниці 

між показниками. 
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Таблиця 4 

Значення часових показників АРВМ в 1-й групі  
до та після лікування при контралатеральній стимуляції 

До лікування Після лікування 
Часові показники 

М±m 
t 

Тл 134,76±2,64 132,78±3,54 0,45; p>0,05 
Тз 123,56±4,34 124,89±3,21 0,25; p>0,05 
Тд 765,98±6,87 699,65±8,88 5,9; p<0,01 
Тс 125,65±2,33 130,77±4,33 1,04; p>0,05 

ТΣ 1009,66±6,65 1006,54±4,78 0,38; p>0,05 
 

Примітка: t-коефіцієнт достовірності різниці між показниками, p<0,01 – величини достовірно роз-
різняються між собою, p>0,05- немає достовірної різниці між показниками  
  

Таблиця 5 

Значення часових показників АРВМ в 2-й групі  
до та після лікування при іпсілатеральній стимуляції 

До лікування Після лікування 
Часові показники 

М±m 
t 

Тл 165,54±2,09 160,53±1,56 1,92; p>0,05 
Тз 154,57±1,98 151,87±1,78 1,01; p>0,05 
Тд 734,43±3,07 729,13±2,78 1,27; p>0,05 
Тс 147,33±2,67 146,89±1,97 0,88; p>0,05 

ТΣ 1044,64±3,87 1046,89±2,88 0,47; p>0,05 
 

Примітка: t-коефіцієнт достовірності різниці між показниками; p>0,05 – немає достовірної різниці 
між показниками.  
 

Таблиця 6 

Середньостатистичні значення часових показників АРВМ в 2-й групі 
до та після лікування при контралатеральній стимуляції 

До лікування Після лікування 
Часові показники 

М±m 
t 

Тл 178,88±2,32 175,89±2,32 1,95; p>0,05 
Тз 154,67±2,89 153,89±2,43 0,2; p>0,05 
Тд 675,23±12,32 681,23±13,43 0,32; p>0,05 
Тс 156,12±3,54 150,56±2,99 1,19; p>0,05 

ТΣ 967,43±13,64 979,78±3,57 0,85; p>0,05 
 

Примітка: t-коефіцієнт достовірності різниці між показниками; p>0,05 – немає достовірної різниці 
між показниками.  
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Таблиця 7 

Середньостатистичні значення часових показників АРВМ в 3-й групі  
до та після лікування при іпсілатеральній стимуляції 

До лікування Після лікування 
Часові показники 

М±m 
t 

Тл 121,98±2,09 118,45±2,07 1,2; p>0,05 
Тз 96,68±2,12 102,34±2,32 1,89; p>0,05 
Тд 834,34±3,21 834,23±2,46 0,34; p>0,05 
Тс 168,23±1,56 166,55±3,54 0,43; p>0,05 
ТΣ 1056,12±2,87 1032,67±2,88 5,77; p>0,05 

 
Примітка: t-коефіцієнт достовірності різниці між показниками; p>0,05 – немає достовірної різниці 

між показниками.  
  

Таблиця 8 

Середньостатистичні значення часових показників АРВМ в 3-й групі  
до та після лікування при контралатеральній стимуляції 

До лікування Після лікування 
Часові показники 

М±m 
t 

Тл 123,54±2,48 121,56±2,44 0,56; p>0,05 
Тз 149,76±3,07 149,78±2,05 1,69; p>0,05 
Тд 778,34±9,08 775,67±2,98 0,76; p>0,05 
Тс 132,87±3,75 133,77±2,77 0,19; p>0,05 
ТΣ 1010,63±7,98 1019,67±7,87 0,92; p>0,05 

 
Примітка: t-коефіцієнт достовірності різниці між показниками; p>0,05 – немає достовірної різниці 

між показниками.  
 
 
Отже, проведене дослідження показа-

ло, що при найбільш виражених порушен-
нях мозкового кровообігу у вертебрально-
базилярній системі фіксується найгірша ди-
наміка об’єктивних показників стану стов-
буромозкового відділу слухового аналізато-
ра, про що свідчать величини амплітуди та 
часових характеристик АРВМ. Таким чи-
ном, спостерігаються більш глибокі ура-
ження стовбуромозкових структур слухово-
го аналізатора у пацієнтів 3-ї групи в порів-
нянні з даними у 1-й та 2-й групах.  

Підсумовуючи все вищезгадане, мож-
на сказати, що порушення мозкового крово-
обігу суттєво впливають на стан стовбуро-
мозкового відділу слухового аналізатора. 
Про це свідчать показники амплітуди 
АРВМ, які в групі з найбільш вираженими 
порушеннями церебральної гемодинаміки у 

вертебрально-базилярній системі мають 
найнижчі значення як при іпсі-, так і при 
контралатеральній стимуляції. 

Виявлені зміни в кількісних показни-
ках акустичного рефлексу мають чіткі пара-
лелі з показниками стану мозкового крово-
обігу у вертебрально-базилярній системі, 
що робить можливим використання резуль-
татів імпедансометричного дослідження, а 
особливо його амплітудних показників, в 
якості цінних об’єктивних допоміжних кри-
теріїв для діагностики стовбуромозкових 
дисфункцій. 

На нашу думку, отримані дані імпеда-
нсометричного дослідження можуть бути 
використані в плані диференціальної діаг-
ностики ретрокохлеарних порушень, вклю-
чаючи стовбуромозковий відділ слухового 
аналізатора, оскільки одним з чинників ви-
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явлених змін може бути судинна патологія 
вертебрально-базилярного басейну, яка по-
требує подальшого обстеження (УЗДГ су-
дин голови та шиї, МРТ головного мозку) і 
адекватних лікувальних заходів. Крім того, 
проведене дослідження поглиблює існуючі 
уявлення щодо патогенезу слухових і голо-
сових дисфункцій, вказуючи на розлади 
кровообігу у вертебрально-базилярній сис-
темі як на одну з важливих патогенетичних 

ланок виникнення зазначених патологічних 
станів. Крім того, амплітуда АРВМ при іпсі- 
та контралатеральній стимуляції тоном час-
тотою 1 кГц може бути допоміжним 
об’єктивним критерієм визначення стовбу-
ромозкових дисфункцій судинного ґенезу та 
прогнозу ефективності лікування хворих з 
порушеннями голосу і слуху на фоні розла-
дів церебральної гемодинаміки у вертебра-
льно-базилярній системі. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИМПЕДАНСНОЙ 
АУДИОМЕТРИИ У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ 

ГОЛОСА И СЛУХА ПРИ РАССТРОЙСТВЕ 
ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ В 

ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ В 
ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ 

Куренёва Е.Ю. (Киев) 

Р е з ю м е  
Проведенные исследования показали, что нару-

шения мозгового кровообращения оказывают сущест-
венное влияние на состояние стволомозгового отдела 
слухового анализатора. Выявленные изменения количе-
ственных показателей акустического рефлекса имеют 
четкие параллели с данными о состоянии мозгового 
кровообращения в вертебрально-базилярной системе, 
что делает возможным использование результатов им-
педансометрического исследования, а особенно его ам-
плитудных показателей, в качестве ценных вспомога-
тельных критериев для диагностики стволомозговых 
дисфункций, в том числе и сосудистого генеза. 

CHANGES OF THE IMPEDANSE AUDIOMETRY 
INDEXES IN PATIENTS WITH VOICE AND 
HEARING DISTURBANCE AT CEREBRAL 

HEMODYNAMICS DISORDERS IN VERTEBRAL 
BASILAR SYSTEM IN TREATMENT DYNAMICS 

Kureneva E.Y. (Kiev) 

S u m m a r y  

The studies dine showed that brain blood circu-
lation disturbances seriously affect the state of hearing 
analyzer. The revealed changes of quantitative acous-
tic reflex indexes have clear parallels with the data of 
brain blood circulation in the vertebral basilar system 
which makes it possible to use the impedance metric 
investigation results and especially its amplitude in-
dexes as valuable auxiliary criteria for diagnostic brain 
stem dysfunction, vessel genesis as well. 

 
 
 

 
 
 


