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Як показали наші попередні дослі-
дження (Ю.О. Сушко і співавт., 2004), слу-
хові та вестибулярні розлади у клініці хво-
рих на пухлину яремного гломусу класу С 
та D займають значне місце. 

Якщо однобічна глухота у післяопе-
раційному періоді хірургічного лікування у 
зв’язку з деструкцією лабіринта не впливає 
на соціальну адекватність пацієнтів, то вес-
тибулярна дисфункція (ВД), що супрово-
джується значним розладом статичної та 
динамічної рівноваги, важкими вестибуло-
вегетативними реакціями, частково знижує 
якість життя та може призвести до інвалід-
ності. 

Метою досліджень є вивчення дина-
міки ВД у хворих на пухлину яремного гло-
муса з екстра- та інтракраніальною локалі-
зацією до і після хірургічного лікування та 
розробити рекомендації щодо її корекції. 

Під наглядом було 37 пацієнтів з пух-
линою яремного гломусу класу С та D.  

До І групи віднесено 25 осіб, які про-
оперовані з приводу гломусної пухлини 
класу С, до ІІ – 12 осіб, у яких виявлена пу-
хлина яремного гломусу класу D, яким було 
проведене хірургічне видалення пухлини. 

Вестибулометричне обстеження про-
водили за схемою В.Г. Базарова (1988), ви-
ключаючи калоричну стимуляцію.  

Електроністагмографію (ЕНГ) прово-
дили на електроенцефалографі «Біоскрипт-
BST-12» (Німеччина). 

Перед ЕНГ була зроблена електрооку-
лографія (ЕОГ) на тому ж апараті за станда-
ртною методикою. 

При оцінці даних ЕНГ враховували 
якісні та кількісні показники статико-
кинетичної рівноваги та експериментальної 
ністагмової реакції, а саме: тривалість по-
стобертової ністагмової реакції, частоту ні-
стагму, середню кутову швидкість повільної 
фази ністагму (ПФН) на 10- секундному 
проміжку часу після стоп-стимулу, а також 
тривалість сенсорних реакцій та ступінь 
прояву вестибуло-вегетативних рефлексів 
за схемою К.Л. Хілова (1969).  

За сукупністю всіх реєстрованих па-
раметрів вестибулярних реакцій як вестибу-
ло-соматичних, так вестибуло-вегетативних 
та вестибуло-сенсорних оцінювали фунціо-
нальних стан вестибулярного аналізатора у 
цілому. 

Показники статико-кинетичної рівно-
ваги у здорових осіб контрольної групи бу-
ли наступні: індекс кефалографії склав 
1,8±0,1 ум. од., пишучий тест Фукуда – 
6,5±0,1 град., ротація тіла навколо власної 
осі – 21,0±3,0 град.  

При обертовій стимуляції середня 
тривалість постністагму склала 33,0±2,5 с, 
частота ністагму – 3,0±0,5 Гц, середня куто-
ва швидкість ністагму – 41,5±1,5 град /с. 

Вестибулометричне дослідження про-
водили до та через 1, 6, 12 місяців, через 2 
та 5 років після хірургічного лікування. 

Для клінічного огляду та обстежень 
через 6 місяців приїхали всі 37 хворих 
двох груп. Через 12 міс після хірургічного 
лікування було обстежено 28 осіб обох 
груп (19 – І та 10 – ІІ групи), через 2 роки 
26, з них 17 – І групи та 9 – ІІ, через 5 ро-
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ків – відповідно 21 особа, з них 15 – І гру-
пи та 6 – ІІ. 

Всього проаналізовано 203 вестибу-
лометричних досліджень у динаміці 5-літніх 
спостережень. 

При вестибулометричному дослі-
дженні до операції у всіх пацієнтів виявлена 
ВД, яка за клінічною класифікацією І.Б. Со-
лдатова та співавторів (1980) мала характер 
змішаного вестибулярного синдрому різно-
го ступеня прояву, із них у 25 осіб І групи 
та у 5 – ІІ-ї – змішаний вестибулярний син-
дром ІІ ст., у решти 7 – ІІІ ст.  

У ранньому післяопераційному пері-
оді у всіх спостережуваних зафіксована ВД 
мала характер змішаного вестибулярного 
синдрому ІІІ ст. (посттравматичний після-
операційний периферичний (лабіринтний) 
та центральний вестибулярний синдром пе-
реважно вестибуло-спінального рівня ). 

До хірургічного втручання середньо-
статистичні показники статичної та динамі-
чної рівноваги у І групі з ураженої сторони 
були такими: індекс кефалографії дорівню-
вав 4,4±0,5 ум. од, а у II – 4,7±0,6 ум. од.; 
відхилення при виконанні пишучого теста 
Фукуда у I групі – 17,5±0,5 град, а у II – 
18,7±0,5 град, ротація тіла при крокуючому 
тесті Фукуда у I групі 50,5±0,5 град, а у II – 
55,5±0,7 град. 

Основні середньостатистичні показ-
ники експериментального ністагму до хіру-
ргічного втручання з ураженої сторони були 
наступними: тривалість постобертової ніс-
тагмової реакції у I групі – 15,7±0,6 с, у II – 
11,9±0,5 с, частота ністагму – відповідно 
2,7±0,3 Гц та 2,4±0,2 Гц, середня кутова 
швидкість ПФН – 26,3±0,8 град/с та 
21,9±0,7 град/с. 

Середньостатистичні показники ста-
тичної та динамічної рівноваги у спостере-
жуваних хворих у різні строки після опера-
тивного втручання представлені у табл.. 1, а 
основні середньостатистичні показники 
експериментальної ністагмової реакції – у 
табл. 2.  

Клінічні спостереження та результати 
вестибулометричних досліджень показали, 
що тривалі вестибулярні розлади як у ран-
ньому, так і у віддаленому періодах у цих 
хворих потребують реабілітаційних захо-
дів. 

Застосували комплекс реабілітаційних 
заходів, який складається з медикаментоз-
ної терапії та дозованої ощадливої лікува-
льної фізкультури за схемою Г.С. Федорової 
(1973). Цей комплекс проводили у два ета-
пи: І-й – у ранньому післяопераційному пе-
ріоді, ІІ-й – у віддаленому. 

На 1-му етапі в схему післяоперацій-
ного лікування включали бетасерк перора-
льно по 1 таблетці 3 рази на день протягом 
1 місяця для зменшення патологічних вес-
тибуло-сенсорних та вестибуло-
вегетативних реакцій.  

Паралельно з медикаментозною тера-
пією пацієнти виконували, лежачи в ліжку, 
вправи за участю окремих м’язових груп 
(наприклад, поворот очей ліворуч та право-
руч) впродовж дня декілька разів. Потім 
приєднували повільні повороти голови у 
горизонтальній площині також декілька ра-
зів на добу.  

Через 2-3 тижні, коли фізичні вправи 
не викликали неприємних вегетативних ре-
акцій, їх ускладнювали рухом голови у 
трьох площинах, спочатку у лежачому по-
ложенні лежачи, а потім сидячи та стоячи, з 
обов’язковою точкою опори та під контро-
лем зору. 

При виписці зі стаціонару всім про-
оперованим видавали пам’ятку з рекомен-
дованою схемою лікувальної фізкультури у 
домашніх умовах. 

На 2-му етапі у домашніх умовах при-
значали бетасерк по 1 таблетці 3 рази на 
день перорально протягом 2 місяців, курса-
ми 2 рази на рік (весною та восени), а також 
ощадливу щоденну лікувальну фізкультуру 
протягом тривалого часу (6-12 міс).  

В якості терапію вибору на 2-му етапі 
комплексної реабілітації рекомендували ан-
тигомотоксичні препарати, дія яких полягає 
в активації захисних сил організму шляхом 
детоксикації та компенсування наслідків 
ендо- та екзотоксикозу в організмі. 

Токсичні речовини в організмі, які ви-
кликають протидію захисній системі люди-
ни, згідно з основними принципами вчення 
Г.Г. Реккевега (1996), називаються гомоток-
синами.  

Препарати, які стимулюють резервні 
захисні механізми та нормалізують пору-
шені системи в організмі, за принципом по-
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дібності за Г.Г. Реккевег (1996), отримали 
назву антигомотоксичних. 

В даний час ці комплексні біологічні 
препарати успішно застосовують при гост-
рих, затяжних та хронічних системних за-
хворюваннях. Вони діють як каталізатори, 
знімаючи блокаду ферментів, вітамінів, мі-
кроелементів на різних етапах окисно-
відновних процесів в організмі.  

До складу антигомотоксичних препа-
ратів входять суіс-органні компоненти тва-
ринного походження (cеrebrum, placenta, 
embrio), які діють безпосередньо на гомоло-
гічний орган, оптимізуючи його функції за-
вдяки підтримці фізіологічної регенерації 
структурних елементів органу, а також рос-
линні, мінеральні компоненти та нозоди (ба-
ктерії та віруси) в мікродозах при певних 
розведеннях (М.Р. Богомильский и соавт., 
1998, Morawiec-Bayda A. et al, 1998: Н.С. 
Міщанчук, 2004, С.Б. Безшапочний та спі-
вавт., 2005, та ін.). 

Для лікування вестибулярної дисфун-
кції призначали препарат вертихогель по 10 
крапель сублінгвально 3 рази на день протя-
гом 2-3 місяців. Цей препарат оптимізує 
провідність нервових клітин головного моз-
ку, має психотонізуючу, метаболічну (на 
ЦНС), олігодинамічну та дренажну (на мат-
рикс) дії.  

Одночасно призначали траумель С, 
який успішно поєднується з попереднім 
препаратом при травматичній лабіринтопа-
тії. Основні його дії – регуляція гомеостаза, 
антиексудативна, протизапальна та знебо-
лююча, активація заживлення ран, покра-
щення мікроціркуляції в тканинах та окис-
но-відновлюючих процесів у них. Він успі-
шно застосовується при травмах, в тому чи-
слі після хірургічних втручань. Траумель С 
призначали в/м’язево по 1 ампулі (2,2 мл) 1 
або 2 рази на тиждень, №5-10 ін’єкцій на 
курс лікування.. В деяких випадках призна-
чали по 1 табл. 3 рази на день протягом 1-2 
міс. При необхідності рекомендували про-
водити курси прийому препарату двічі на 
рік. 

У схему післяопераційного лікування 
включали церебрум композитум H по 1 ам-
пулі (2,2 мл) 1 або 2 рази на тиждень 
в/м’язево, №5-10 ін’єкцій на курс лікування. 
Цей препарат характеризується широким 

терапевтичним спектром і йому властива 
ангіопротекторна, венотонізуюча, метаболі-
чна, протизапальна, гемоститична та психо-
тропна дії. 

Всі антигомотоксичні препарати фі-
рми «Heel» (Німеччина) зареєстровані та 
затверджені МОЗ України до використан-
ня.  

Середньостатистичні показники ста-
тичної та динамічної рівноваги у хворих 
двох груп у різні строки післяопераційного 
періоду представлені у табл. 1. Як свідчать 
її дані, у ранньому післяопераційному пері-
оді у осіб двох груп зафіксовані значні по-
рушення статичної та динамічної рівноваги. 
Так, зокрема, показник статичної рівноваги 
– індекс кефалографії (Ркфг) – в осіб І-ї 
групи дорівнював (5,9±0,7) ум. од., у відда-
леному періоді через 12 міс він становив 
4,4±0,5, через 2 роки – 4,2±0,5, через 5 років 
4,0±0,5 ум. од., тобто у динаміці післяопе-
раційного періоду (протягом 12 міс) набли-
жався до нормальних величин. 

Така ж закономірність відмічена в 
осіб ІІ групи, тільки повільніша. Наприклад, 
індекс кефалографії у них у ранньому піс-
ляопераційному періоді склав 6,0±0,4 ум. 
од., через 12 міс – 4,7±0,5, через 2 роки – 
4,5±0,5, через 5 років – 4,2±0,5. 

У всіх осіб двох груп у ранньому пе-
ріоді після операції реєструвався спонтан-
ний ністагм деструкції (Sny) у протилежний 
від операції бік, горизонтального або гори-
зонтально-діагонального напрямку. 

Sny у всіх у динаміці протягом 12 міс 
післяопераційного періоду з крупнорозма-
шистого у ранньому періоді за інтенсивніс-
тю змінювався на середньорозмашистий, а 
потім – на дрібнорозмашистий, а через 2 
роки не реєструвався зовсім. 

Як свідчать середньостатистичні по-
казники експериментальної ністагмової ре-
акції, які представлені у табл. 2, у ранньому 
післяопераційному періоді зареєстрована 
значна асиметрія постністагму, яка прояв-
лялась арефлексією з оперованого боку та 
гіперрефлексією – з протилежного, що су-
проводжувалась значними розладами функ-
ції рівноваги. Зокрема, тривалість постобер-
тового ністагму в осіб I групи з боку оперо-
ваної сторони дорівнювала 5,5±0,9 с, а здо-
рової – 47,5±3,5 с.  



 

Таблиця 1 

Середньостатистичні показники статичної та динамічної рівноваги у хворих двох груп на пухлину яремного гломусу класів C та D  
у різні строки після хірургічного втручання 

Показники статичної рівноваги Показники динамічної рівноваги 

Ркфг, умов.од. пишучий тест Фукуда, відхилення, град. крокуючий тест Фукуда, ротація тіла, град. 
Групи 
хворих 

1 міс.             6 міс. 12 міс. 2 роки 5 років 1 міс. 6 міс. 12 міс. 2 роки 5 років 1 міс. 6 міс. 12 міс. 2 роки 5 років 

І 5,9±0,7 4,7±0,3*,** 4,4±0,5*,** 4,2±0,5*,** 4,0±0,5 20,1±1,1 18,5±0,9 15,5±0,5*,** 12,5±0,6*,** 10,5±0,5*,** 68,5±3,6*,** 62,0±2,5*,** 55,5±2,0*,** 45,0±1,5*,** 42,5±1,5*,** 

ІІ 6,0±0,4           5,3± 0,5 4,7±0,5 4,5±0,5 4,2±0,5 22,5±1,4 19,5±0,7 17,5±0,5 15,5±0,5 13,0±0,5 75,5±3,0 70,0±2,0 65,0±2,5 50,5±2,0 46,5±2,0 

 
Примітка: *- достовірність відмінностей у показниках двох груп (Р > 0,05); **- достовірність відмінностей у різні строки віддаленого періоду двох груп (Р >0,01) 

 
Таблиця 2 

Середньостатистичні показники експериментальної ністагмової реакції обертової стимуляції у пацієнтів двох груп,  
які перенесли хірургічне видалення пухлини яремного гломусу класів C та D, у різні строки післяопераційного періоду 

Показники експериментальної постобертової ністагмової реакції 

тривалість реакції, с. частота ністагму, Гц середня кутова швидкість ПФН, град/с 
Групи 
хворих 

Сторони 
ураження 

1 міс.          6 міс. 12 міс. 2 роки 5 років 1 міс. 6 міс. 12 міс. 2 роки 5 років 1 міс. 6 міс. 12 міс. 2 роки 5 років 

уражена 5,5±0,9 12,5±0,5*,** 18,5±1,0*,** 23,0±1,0*,** 27,5±0,9*,** 1,6±0,1 1,7±0,1* 1,7±0,1* 1,8±01* 1,8±0,1* 15,5±1,0 18,5±1,1*,** 22,5±1,0*,** 27,5±0,7*,** 29,5±0,2*,** 
І 

протилежна 47,5±3,5        42,5±2,5 47,0±0,5 37,5±0,5 37,5±0,9 2,8±0,1 2,8±0,1 2,9±0,1 2,9±0,1 2,9±0,1 58,5±2,5 52,5±2,5 49,5±1,0 45,0±2,5 43,5±0,3 

уражена 4,6±0,5         9,5±0,5 14,0±0,9 19,5±0,8 24,5±0,5 1,4±0,1 1,5±0,1 2,1±0,1 2,4±0,1 2,6±0,1 12,5±1,5 15,5±1,5 19,5±1,9 23,5±0,5 25,5±0,9
ІІ 

протилежна 55,5±0,5        50,5±0,4 48,5±0,3 45,5±0,5 36,0±0,5 2,2±0,1 2,4±0,1 2,8±0,1 2,8±0,1 2,8±0,1 63,5±3,0 60,5±2,5 53,0±2,5 47,5±1,5 40,5±2,5 

Примітки: *- достовірність відмінностей показників Ny двох груп (Р >0,05 ); **- достовірність відмінностей у різні строки віддаленого періоду двох груп (Р>0,01) 
  

 

 



 

Особливо асиметрія експерименталь-
ного ністагму проявлена в осіб II групи (див. 
табл. 2), у яких були зафіксовані також знач-
ні порушення рівноваги (див. табл. 1). 

У віддаленому періоді, як вказують 
дані таблиць 1 та 2, асиметрія достовірно 
зменшувалась між показниками експери-
ментального ністагму, бо як з ураженої 
сторони, так і з протилежної, параметри 
постобертового ністагму покращувались 
внаслідок медикаментозної терапії та оща-
дливої лікувальної фізкультури, які сприя-
ли розвитку компенсаторних реакцій з боку 
центральних (коркових) регуляторних ме-
ханізмів. 

Так, в осіб І групи тривалість постніс-
тагму з оперованого боку у ранньому періоді 
склала 5,5±0,9 с, з протилежного – 47,5±3,5, 
через 12 міс – відповідно 18,5±1,0 та 42,5±2,5 
с, через 2 роки – 23,0±1,0 та 37,5±0,5, через 5 
років – 27,5±0,9 та 37,5±0,9 с. 

У осіб ІІ групи тривалість постністагму 
з оперованого боку дорівнювала 4,6±0,5 с, а з 
протилежного – 55,5±0,5, через 12 міс – від-
повідно 14,0±0,9 та 48,5±2,5 с, через 2 роки – 
19,5±0,8 та 45,5±0,5, через 5 років – 24,5±0,5 
та 36,0±0,5 с, тобто вирівнювання асиметрії 
постністагму з двох боків проявляється збі-
льшенням його тривалості з оперованого бо-
ку та зменшенням – з протилежного. 

Аналогічні зміни зафіксовані у віддале-
ному періоді інших параметрів експеримента-
льного ністагму в обох групах (див. табл. 2).  

Варто підкреслити, що експеримента-
льний ністагм із клоніко-тонічного або тоні-
чного у ранньому періоді після операції по-
ступово, в середньому протягом 6-12 міс, 
ставав клонічним.  

Про це об’єктивно вказують зареєстро-
вані зміни його кількісних показників, а са-
ме: збільшення частоти та зменшення серед-
ньої кутової швидкості (ПФН), які приведені 
в табл. 2.  

Хворі при опитуванні акцентували ува-
гу на тому, що в цілому після хірургічного 
лікування, прийому рекомендованих меди-
каментів та щоденної ощадливої лікувальної 
фізкультури у динаміці 1-2 років віддаленого 

періоду значно поліпшився загальний стан, 
самопочуття, значно зменшилось або зовсім 
припинились запаморочення, стали чіткими і 
координованими рухи та статична рівновага. 
Проте пацієнти відмічали, що ще продовжу-
ють відчувати певний дискомфорт, незначне 
порушення рівноваги та орієнтації у просторі 
у темряві, особливо у незнайомих місцях, 
хоча у значно меншій мірі. Однак цей стан 
не відбивалося на загальному самопочутті. 

Таким чином, результати проведеної 
роботи дозволяють зробити такі висновки. 

При хірургічному видаленні пухлини 
яремного гломусу у ранньому післяопера-
ційному періоді у хворих 2 груп зафіксована 
ВД мала характер змішаного вестибулярного 
синдрому ІІІ ступеня (посттравматичний пі-
сляопераційний периферичний (лабіринт-
ний) та центральний вестибулярний синд-
ром).  

У віддаленому післяопераційному пе-
ріоді протягом 1-2 років після хірургічної 
операції у спостережуваних двох груп вна-
слідок корекції медикаментозними препара-
тами та ощадливої лікувальної фізкультури 
наступають явища компенсації ВД у центра-
льних відділах вестибулярного аналізатора. 
Вони проявляються зменшенням асиметрії 
якісних та кількісних параметрів постобер-
тового ністагму, значним покращенням ста-
тичної та динамічної рівноваги. 

В осіб II групи з інтракраніальною ло-
калізацією пухлин та особливостями хірургі-
чного втручання явища компенсації достові-
рно наступають повільніше (р<0,05).  

Отримані результати вестибулометри-
чних досліджень після хірургічного лікуван-
ня можуть бути використані при вирішення 
медико-соціальних експертних питань для 
визначення трудової придатності прооперо-
ваних осіб з пухлинами яремного гломусу 
класів C та D. 

Використаний комплекс корекції вес-
тибулярної дисфункції можна рекоменду-
вати у клінічну практику у післяоперацій-
ному періоді після хірургічного лікування 
хворих на пухлину яремного гломусу класу 
С та D.  
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ДИНАМИКА ВЕСТИБУЛЯРНИХ НАРУШЕНИЙ У 
БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЬЮ ЯРЕМНОГО ГЛОМУСА 
С ЭКСТРА- И ИНТРАКРАНИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗА-

ЦИЕЙ, ИХ КОРРЕКЦИЯ В ОТДАЛЕННОМ 
ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Сушко Ю.А., Борисенко О.Н., Мищанчук Н.С., 
Сребняк И.А. (Киев) 

Р е з ю м е  

Проанализированы результаты исследования 
вестибулярной функции у 37 больных, проопериро-
ванных по поводу опухоли яремного гломуса с экстра 
– и интракраниальной локализацией в динамике через 
6, 12 мес, а также через 2 и 5 лет. Полученные резуль-
таты вестибулометрических исследований необходи-
мо использовать для решения медико-социальных 
экспертных проблем. Установлено, что комплексная 
реабилитация (медикаментозная терапия с использо-
ванием щадящей ежедневной лечебной физкультуры) 
эффективно устраняет проявления вестибулярной 
дисфункции, способствуя и ускоряя развитие компен-
саторных реакций, повышает качество жизни проопе-
рированных пациентов, их социальную адаптацию в 
отдаленном периоде. 

THE VESTIBULAR DISORDERS DYNAMICS IN 
PATIENTS WITH GLOMUS JUGULARE WITH 

EXTRA- AND INTRACRANIAL LOCAL-
IZATION, THEIR CORRECTION IN THE FAR 

PERIOD AFTER THE SURGICAL TREATMENT 

Soushko Y.A., Borysenko O.N., Mischanchuk N.S., 
Srebnyak I.A. (Kiev) 

S u m m a r y  

There were made an results analysis of vesti-
bular function in the 37 patients, who has a surgical 
treatment of glomus jugulare tumor with extra- and 
intracranial localization in the dynamics of 6, 12 
months and also 2 and 5 years. The acquired data 
results of vestibulometric investigations are neces-
sary to use for solution of medical and sociological 
expert problems.  
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