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Сенсоневральна приглухуватість 
(СНП) привертає велику увагу дослідників, 
зважаючи на складність її патогенезу та по-
ліетіологічність, а також на тенденцію до 
зростання захворюваності. Це робить про-
блему ранньої діагностики та профілактики 
СНП надзвичайно актуальною. При цьому 
переважна більшість авторів у наш час ви-
знають факт провідного значення судинних 
чинників у розвитку СНП (О.К. Покотилен-
ко, 1967; Т.В. Шидловская, 1981, 1983, 
1991; Н.М. Белов и соавт., 1988; А.Л. Коса-
ковский, Е.А. Евдощенко, 1989; Т.А. Шид-
ловская, В.В. Римар, 1999, 2000; Т.А. Шид-
ловская, И.А. Ярменчук, 2001; Т.А. Шидло-
вская, О.И. Малежик, 2002; Д.И. Заболот-
ный и соавт., 2000, 2001; Т.В. Шидловская и 
соавт., 2006; Booth, 1982; Moller et al., 1993, 
та ін.). 

Важливим при діагностиці сенсонев-
ральних порушень слуху є також дослі-
дження стану коркових відділів слухового 
аналізатора за даними реєстрації довголате-
нтних слухових викликаних потенціалів 
(ДСВП) (С.Н. Хечинашвили, 1978, 1990, 
1997; Б.М. Сагалович, 1978; Б.М. Сагало-
вич, Г.Г. Мелкумова, 1980; Т.В. Шидловс-
кая, 1990, 1991; Т.А. Шидловська, 1995, 
2001; Т.В. Шидловська та співавт., 2006, 
2007, 2008, та ін.). На думку Л.Р. Зенкова, 
М.А. Ронкина (1991), метод реєстрації слу-
хових викликаних потенціалів дозволяє ви-
явити ранні зміни в стовбурі мозку та його 
корі, а також може бути корисним при та-
ких формах патології, коли відсутні вира-
жені деструктивні зміни в стовбуромозко-

вих та коркових структурах головного моз-
ку. Крім того, К.В. Грачов, Н.В. Мальцева 
(1990) відмічають, що комп’ютерна аудіо-
метрія з використанням реєстрації ДСВП 
порівняно з іншими об’єктивними методами 
є найбільш адекватною для оцінки стану 
слуху. Її точність, об’єктивність і можли-
вість ранньої діагностики приглухуватості 
визначаються чіткістю виділення біоелект-
ричних відповідей мозку на звукові сигна-
ли. 

Мета даної роботи – дослідити часові 
показники ДСВП при початковій СНП, 
пов’язаній з різними судинними чинниками: 
епізодично підвищений артеріальний тиск 
(АТ), вегетосудинна дистонія (ВСД) по гі-
пертонічному типу, початкова гіпертонічна 
хвороба (ГХ). 

Для досягнення поставленої мети на-
ми було обстежено 3 групи пацієнтів. При 
цьому 55 хворих було з початковою СНП та 
епізодичним підвищенням артеріального 
тиску (1-а група). Другу групу складали 53 
особи з початковою СНП у сполученні з ве-
гетосудинною дистонією по гіпертонічному 
типу, третю групу – 20 обстежуваних з сен-
соневральними проявами на фоні початко-
вої гіпертонічної хвороби (контрольна гру-
па). Вік пацієнтів коливався від 23 до 50 ро-
ків. Осіб, віком понад 50 років, ми не брали 
до аналізу для виключення вікових змін. 

Контролем служили також 15 здоро-
вих, нормально чуючих людей у віці від 20 
до 30 років без наявності порушень з боку 
серцево-судинної системи. Всього було об-
стежено 143 особи (286 вух). 
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Із аналізу були виключені хворі, які 
мали контакт з шумом чи радіацією або пе-
ренесли ЧМТ, нейроінфекцію, мали захво-
рювання середнього вуха, а також з асимет-
ричним порушенням слуху. 

Дослідження слухової функції прово-
дилось за допомогою клінічного аудіометра 
AC-40 фірми „Interacoustics” в звукоізольо-
ваній камері, де рівень шуму не перевищу-
вав 30 дБ. 

Довголатентні слухові викликані по-
тенціали реєструвались за допомогою аналі-
зуючої системи МК-6 фірми "Amplaid" 
(Iталiя) та “Eclipse” фірми „Interacoustics” 
(Данія) в екранованій звукоізольованiй ка-
мері у зафіксованому напівлежачому поло-
женні пацієнтів. 

ДСВП реєструвались у відповідь на 
тональні посилки тривалістю 300 мс, інтен-
сивністю 40 дБ над суб'єктивним порогом 
чутливості з частотою заповнення 1 та 4 кГц 
(час зростання i спаду – 20 мс). Частота слі-
дування імпульсів становила 0,5 Гц, кіль-
кість виборок – 32. Використовувався час 
аналізу 750 мс при смузі пропускання філь-
трів 2-20 Гц. 

Аналіз кривих виконувався з викорис-
танням програми побудови моделі, запро-
понованої фiрмою "Емплайд". При аналiзi 
отриманих кривих приймались до уваги ла-
тентні періоди піків хвиль Р1, N1, Р2 i N2 
ДСВП. 

Достовірність отриманих даних оці-
нювалась за таблицею критеріїв Стьюдента. 

Проведені дослідження дозволили ви-
явити наступне. Аудіометрично в усіх об-
стежуваних групах виявлено розлад слухо-
вої функції по типу порушення звукосприй-
няття, про що свідчили позитивні досліди 
Бінга, Федерічі, Рінне та відсутність кістко-
во-повітряного інтервалу. Сенсоневральні 
порушення слуху були виражені в різній 
мірі. 

Найбільш значні розлади функції зву-
косприйняття за даними тональної порого-
вої аудіометрії в області конвенціонального 
діапазону частот (0,125-8 кГц) були виявле-
ні у хворих з наявністю ВСД по гіпертоніч-
ному типу (2-а група). Порушення слуху на 
тони в цій групі починається частіше з 3, 
рідше з 2 кГц, а найбільш виражене воно 
було в області 6 та 8 кГц. Так, слух на тони 

в області 6 і 8 кГц в 2-й групі становив, від-
повідно, 36,12±2,16 та 38,06±2,18 дБ. У осіб 
з початковою СНП на фоні початкової ГХ 
(3-я група) та з епізодично підвищеним АТ і 
наявністю сенсоневральних проявів (1-а 
група) визначалось менш виражене знижен-
ня слуху на тони як у конвенціональному 
(область 4-6-8 кГц), так і в розширеному 
(переважно 12,5; 14 і 16 кГц) діапазонах ча-
стот. Наприклад, в 1-й групі мало місце ли-
ше невелике порушення слуху на тони в об-
ласті 6 і 8 кГц, яке складало, відповідно, 
21,14±2,63 та 25,90±2,69 дБ. 

В області високочастотного діапазону 
у обстежуваних групах спостерігається ще 
більш виражене порушення слуху на тони. 
Так, у пацієнтів 1, 2 і 3-ї груп слух на тони в 
області, відповідно, 12, 14 і 16 кГц стано-
вив: 28,28±2,39, 42,59±3,72 і 51,75±3,80 дБ 
та 47,06±2,83; 83,41±3,32, 68,75±2,55 дБ, а 
також 44,09±4,02; 67,5±4,3 і 52,16±3,11 дБ. 
Отже, і в області розширеного діапазону 
частот більш виражені зміни слухової фун-
кції мають місце у осіб з початковою СНП у 
сполученні з ВСД по гіпертонічному типу 
(2-а група), порівняно з 1 та 3-ю групами, 
тобто з епізодичним підвищенням АТ або 
початковою ГХ. При цьому найбільш знач-
не порушення слуху в 2-й групі спостеріга-
ється на частоті 14 кГц (83,41±3,32 дБ) і 
дещо менше воно в області 16 кГц 
(68,75±2,55 дБ). 

Аналізуючи часові характеристики 
ДСВП у обстежуваних групах хворих, ми 
виявили наступне (табл. 1 та 2). 

При іпсілатеральній стимуляції тоном 
1 кГц (табл. 1) в усіх трьох групах обстежу-
ваних визначається достовірне подовження 
латентного періоду піку (ЛПП) компонента 
N2 ДСВП порівняно з нормою, що свідчить 
про зацікавлення коркових структур слухо-
вого аналізатора у таких хворих. Причому 
найбільш виражена дисфункція в коркових 
структурах слухового аналізатора була ви-
явлена нами в 2-й групі, тобто у тих осіб, у 
яких СНП супроводжувалася ВСД по гіпер-
тонічному типу. ЛПП компонента N2 ДСВП 
у них становив 284,4±2,2 мс при нормі 
249,6±3,2 мс (t=8,97; P<0,01). Зазначимо та-
кож, що у цих пацієнтів за даними РЕГ від-
мічається нестійкий судинний тонус із схи-
льністю до його підвищення, часто з наявні-
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стю ангіоспазму в каротидній і вертебраль-
но-базилярній системах. За даними ЕЕГ у 
таких хворих звичайно мають місце явища 
подразнення коркових структур головного 
мозку. Крім того, у них достовірно подов-
женим є і ЛПП компонента Р2 ДСВП до 
185,6±2,6 мс при нормі 169,5±2,8 мс (t=4,21; 
P<0,01). У обстежуваних 2-ї групи мало мі-
сце і зацікавлення лімбічних структур голо-

вного мозку за даними електроенцефалог-
рафії. На думку Н.С. Заноздри та А.А. Кри-
щука (1987), лімбіко-ретикулярний аппарат 
є інтегруючою системою сприйняття подра-
знень через органи чуття, яка підтримує то-
нус кори головного мозку. Розбалансування 
цієї системи позначається не тільки на слу-
хових, але і на інших сенсорних дисфункці-
ях та патологічних процесах в ЦНС.  

 
          Таблиця 1 

Часові показники компонентів ДСВП при початковій СНП,  
пов’язаній з різними судинними чинниками, (1, 2-а і 3-я групи) та у осіб  

контрольної групи (К) при іпсілатеральній стимуляції тоном 1 кГц 

Часові показники компонентів ДСВП, мс (М±m) 
Групи хворих 

Р1 N1 P2 N2 
К 50,5±2,8 113,2±2,9 169,5±2,8 249,6±3,2 

1-а 53,7±1,7 114,3±1,9 171,8±1,8 268,3±2,3 
2-а 55,5±1,6 116,3±2,4 185,6±2,6 284,4±2,2 
3-я 54,4±2,4 114,2±1,8 178,7±3,5 277,9±3,4 

t/p (К-1) 0,98; P>0,05 0,35; P>0,05 0,69; P>0,05 4,75; P<0,01 
t/p (К-2) 1,56; P>0,05 0,82; P>0,05 4,21; P<0,01 8,97; P<0,01 
t/p (К-3) 1,06; P>0,05 0,29; P>0,05 2,05; P<0,05 6,06; P<0,01 
t/p (1-2) 0,78; P>0,05 0,63; P>0,05 4,37; P<0,01 5,06; P<0,01 
t/p (1-3) 1,06; P>0,05 0,38; P>0,05 1,74; P>0,05 2,34; P<0,05 
t/p (2-3) 0,38; P>0,05 0,7; P>0,05 1,57; P>0,05 1,6; P>0,05 
        

Таблиця 2 

Часові показники компонентів ДСВП при початковій СНП,  
пов’язаній з різними судинними чинниками, (1, 2-а і 3-я групи)  

та у осіб контрольної групи (К) при іпсілатеральній стимуляції тоном 4 кГц 

Часові показники компонентів ДСВП, мс (М±m) 
Групи хворих 

Р1 N1 P2 N2 

К 50,8±2,7 112,9±3,1 168,9±2,6 250,7±2,9 

1 54,6±2,3 113,3±2,1 172,4±3,1 267,9±2,5 

2 56,4±2,8 117,6±2,4 187,2±2,7 286,1±2,4 

3 55,2±2,6 115,1±2,5 179,6±3,3 278,8±3,1 

t/p (К-1) 1,07; P>0,05 0,11; P>0,05 0,86; P>0,05 4,49; P<0,01 

t/p (К-2) 1,55; P>0,05 1,09; P>0,05 4,88; P<0,01 9,41; P<0,01 

t/p (К-3) 1,44; P>0,05 0,55; P>0,05 2,55; P<0,05 6,63; P<0,01 

t/p (1-2) 0,49; P>0,05 1,35; P>0,05 4,59; P<0,01 5,24; P<0,01 

t/p (1-3) 0,17; P>0,05 0,55; P>0,05 1,68; P>0,05 2,74; P<0,01 

t/p (2-3) 0,31; P>0,05 0,63; P>0,05 1,78; P>0,05 1,86; P>0,05 
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Дещо подовженим був і ЛПП Р2 
ДСВП і у осіб з сенсоневральними проява-
ми на фоні початкової ГХ порівняно з нор-
мою. При іпсілатеральній стимуляції тоном 
1 кГц відповідне значення дорівнювало 
178,7±3,5 мс (в контрольній групі – 
169,5±2,8 мс; t=2,05; P<0,05). Що стосується 
хворих з сенсоневральними порушеннями 
та епізодичним підвищенням АТ (1-а гру-
па), то у них даний показник ДСВП не від-
різнявся достовірно від значень у контроль-
ній групі. Відповідні величини становили 
172,4±3,1 та 168,9±2,6 мс (t=0,86; P>0,05). 
Отже, зазначення ЛПП Р2 ДСВП при іпсіла-
теральній стимуляції тоном 1 кГц до певної 
міри може слугувати диференціально-
діагностичним критерієм при обстеженні 
пацієнтів з початковою СНП на фоні судин-
них чинників, зокрема у сполученні з ВСД 
по гіпертонічному типу та ГХ. 

У обстежуваних 1 і 3-ї груп, відповід-
но, з епізодично підвищеним АТ та почат-
ковою ГХ при наявності сенсоневральних 
порушень теж виявлені нами явища дисфу-
нкції в коркових структурах слухового ана-
лізатора, про що свідчить достовірне по-
довження ЛПП N2 ДСВП до 268,3±2,3 та 
277,9±3,4 мс, відповідно, при нормі 
249,6±3,2 мс (t=4,75 i 6,06; P<0,01). Однак 
воно було менш вираженим, ніж у 2-й групі, 
тобто у осіб з початковою СНП у сполучен-
ні з ВСД по гіпертонічному типу. 

В показниках ЛПП P1 і N1 ДСВП при 
іпсілатеральній стимуляції тоном 1 кГц в 1, 
2 і 3-й групах порівняно з нормою достовір-
ної різниці не відмічено (табл. 1).  

Отже, в зазначених групах хворих з 
початковими сенсоневральними проявами 
на фоні судинних чинників в значній мірі 
страждає і корковий відділ слухового аналі-
затора, особливо у сполученні з ВСД по гі-
пертонічному типу. 

Слід підкреслити, що переважна біль-
шість пацієнтів з початковими сенсоневра-
льними порушеннями та наявністю судин-
них чинників (періодично підвищений АТ, 
ВСД по гіпертонічному типу, початкова ГХ), 
скаржиться на суб’єктивний шум у вухах, 
підвищену дратівливість, головний біль, не-
приємні відчуття в області серця та ін., тому 
всі вони потребують поглибленого дослі-
дження стану слухового аналізатора, серце-

во-судинної та центральної нервової систем, 
бажано, з проведенням реєстрації ДСВП. 

Практично аналогічні дані отримані 
нами і при іпсілатеральній стимуляції тоном 
4 кГц (табл. 2). Показник ЛПП Р2 ДСВП, як 
і у випадку зі стимуляцією тоном 1 кГц, був 
достовірно подовженим порівняно з нор-
мою у групах хворих з сенсоневральними 
проявами на фоні ВСД по гіпертонічному 
типу та початкової ГХ. Наприклад, значен-
ня цього ЛПП при іпсілатеральній стимуля-
ції тоном 4 кГц в 3-й групі дорівнювало 
179,6±3,3 мс при показниках в контрольній 
групі 168,9±2,6 мс (t=2,55; P<0,05). 

Не було визначено достовірної різниці 
в ЛПП компонентів P1 і N1 ДСВП порівняно 
з нормою (P>0,05). Однак при іпсілатераль-
ній стимуляції тоном 4 кГц в усіх обстежу-
ваних групах (1, 2 і 3-й) виявлено достовір-
не (P<0,01) подовження ЛПП N2 ДСВП по-
рівняно з контрольною групою здорових, 
нормальночуючих осіб: 267,9±2,5; 286,1±2,4 
та 278,8±3,1 мс при нормі 250,7±2,9 мс 
(t=4,49; 9,41 i 6,63), що свідчить про наяв-
ність дисфункції в коркових структурах 
слухового аналізатора у хворих з початко-
вою СНП у сполученні, відповідно, з епізо-
дичним підвищенням АТ, ВСД по гіперто-
нічному типу і початковою ГХ. 

Проведені дослідження дозволили 
зробити наступні висновки:  

1. Найбільш виражені сенсоневральні 
порушення виявлені у хворих з ВСД по гі-
пертонічному типу. При початкових сенсо-
невральних розладах в периферичному від-
ділі слухового аналізатора в усіх трьох гру-
пах пацієнтів спостерігалась виражена дис-
функція в корковому відділі, про що свід-
чили дані слуху на тони в області 6-8 і 12,5-
16 кГц, а також ЛПП компонента N2 ДСВП, 
який становив у осіб з епізодично підвище-
ним АТ, ВСД по гіпертонічному типу і по-
чатковою ГХ, відповідно, 268,3±2,3; 
284,4±2,2 та 277,9±3,4 мс (в нормі – 
249,6±3,2 мс; t=4,75; 8,97 i 6,06; P<0,01) при 
іпсілатеральній стимуляції тоном 1 кГц. 
Аналогічна тенденція спостерігається і при 
стимуляції тоном 4 кГц. 

2. Отримані дані поглиблюють наші 
знання відносно патогенезу початкових се-
нсоневральних порушень при наявності су-
динних чинників і сприяють розкриттю ролі 
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судинного та неврогенного факторів в їх 
розвитку. 

3. Результати дослідження методом 
реєстрації ДСВП можуть бути корисними 
при ранній та диференціальній діагностиці 

СНП у пацієнтів з наявністю судинних чин-
ників, а також при проведенні у них лікува-
льно-профілактичних заходів, попереджую-
чи таким чином розвиток і прогресування 
сенсоневральних проявів. 
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ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДЛИННОЛАТЕНТНЫХ СЛУХОВЫХ 
ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ ПРИ 
НАЧАЛЬНОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ 

ТУГОУХОСТИ, СВЯЗАННОЙ С РАЗЛИЧНЫМИ 
СОСУДИСТЫМИ ФАКТОРАМИ 

Шидловская Т.А., Герасименко С.И. (Киев) 

Р е з ю м е  

Проведено обследование с помощью метода ре-
гистрации длиннолатентных слуховых вызванных по-
тенциалов (ДСВП) у 128 больных с начинающейся СНТ 
и наличием различных сосудистых факторов (периоди-
ческое повышение АД – у 55 человек, вегетососудистая 
дистония – у 53, начинающаяся гипертоническая бо-
лезнь – у 20), а также у 15 практически здоровых, нор-
мально слышащих лиц в качестве контрольной группы. 
Во всех обследованных группах было выявлено досто-
верное по сравнению с контрольной группой удлинение 
латентного периода пика N2 ДСВП при обоих типах 
стимуляции (1 и 4 кГц), что свидетельствует о заинтере-
сованности коркового отдела слухового анализатора у 
таких пациентов. У обследуемых лиц с сенсоневраль-
ными нарушениями слуха на фоне ВСД по гипертониче-
скому типу (2-я группа) и начальной гипертонической 
болезни (3-я группа) также определялось достоверное 
удлинение ЛПП Р2 ДСВП, что является признаком во-
влечения лимбико-ретикулярной формации головного 
мозга. Наиболее выраженные отклонения от нормы в 
центральных (корковых) отделах слухового анализатора 
по данным регистрации ДСВП имели место во 2-й груп-
пе больных (с наличием ВСД по гипертоническому ти-
пу). Результаты проведенных исследований свидетель-
ствуют о целесообразности регистрации ДСВП у паци-
ентов с сосудистыми нарушениями с целью раннего 
выявления у них отклонений от нормы в функциониро-
вании центральных отделов слухового анализатора и 
могут быть полезными при проведении лечебно-
профилактических мероприятий в подобных случаях. 

TEMPORARY CHARACTERISTICS  
OF LONG LATENCY AUDITORY  

EVOKED POTENTIALS AT INITIAL 
SENSONEURAL HEARING LOSS,  
CONNECTED WITH DIFFERENT  

VASCULAR FACTORS 

Shidlovskaya T.A., Gerasimenko S.I. (Кiev) 

S u m m a r y  

By method of registration of long latency auditory 
evoked potentials (LLAEP) there were tested 128 patients 
with initial sensorineural hearing loss at the presence of 
different vascular factors (periodic increase of blood pres-
sure in 55 patients, vegetative-vascular dystonia in 53 ones, 
and the initial hypertonic disease – in 20), as well as the 
group of 15 practically healthy and well-hearing persons as 
the control group. In compare to control group in all the 
tested ones there were detected reliable elongation of latent 
peak N2 LLAEP at both types of stimulation (1 и 4 кHz), 
that proves for involvement of cortical structures of the 
hearing analyzer in these patients. In the tested persons with 
sensoneural disturbances of hearing on background of vege-
tative-vascular dystonia by hypertonic type (2nd group) and 
initial hypertonic disease (3-rd group) also were detected 
reliable elongation of latent peak Р2  LLAEP that is the sign 
of participation of limbico-reticular formation of the brain. 
The most expressed deflections from the norm in central 
(cortex) departments of hearing analyzer by the data of 
LLAEP-registration were noted in 2nd group of patients 
(with vegetative-vascular dystonia on hypertonic type). Ob-
tained results prove for expediency of LLAEP-registration 
in patients with vascular disturbances for early detection of 
deflections form the norm in functioning of central depart-
ments of hearing analyzer and may be useful for therapy and 
prophylaxis at similar cases. 

 
 
 

 




