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Слуховим розладам присвячена чис-
ленна література. В першу чергу це стосу-
ється сенсоневральної приглухуватості 
(СНП), яка, за даними багатьох авторів, має 
тенденцію до поширення [6, 8, 10 та ін.]. 

При цьому більшість авторів вважа-
ють, що незалежно від походження СНП в її 
розвитку основним є судинний фактор. У 
повсякденній практиці дуже часто зустріча-
ється поєднання вертебрально-базилярної 
судинної недостатності (ВБСН) та слухових 
порушень. Ці захворювання взаємно ускла-
днюють одне одного, роблять лікування та-
ких хворих значно складнішим, ніж терапія 
з приводу кожного патологічного процесу 
окремо. 

 В.М. Моренко, Т.В. Дроздова [4] за-
значають, що, перш за все, виникнення 
СНП пов'язане з судинною патологією го-
ловного мозку атеросклеротичного, гіпер-
тонічного, дисметаболічного, вертеброген-
ного та травматичного походження. 

В роботах К.Ю. Куреньової [3], Т.А. 
Шидловської і співавторів [12] показано, що 
у пацієнтів із сполученою патологією голо-
су і слуху на фоні ВБСН спостерігається 
більш тяжкий перебіг захворювання.  

Відомо також, що особи з сенсоневра-
льним порушенням слуху, особливо у ви-
раженій формі та при хронічному перебігу, 
дуже важко піддаються лікуванню. А.Н. 
Храбриков [11] зазначає, що єдиним ефек-
тивним методом профілактики СНП є зме-
ншення впливу етіологічних факторів на 
слуховий аналізатор. Однак це можливо у 
дуже рідких випадках, тому перше місце в 
плані профілактики СНП займає рання її 

діагностика. Ось чому дуже важливою є 
розробка методів ранньої діагностики слу-
хових порушень, що буде сприяти своєчас-
ному проведенню лікувально-профілак-
тичних заходів і у більшості випадків до-
зволить попередити розвиток СНП. 

В цьому плані добре зарекомендувало 
себе дослідження слуху на тони в розшире-
ному (9-16 кГц) діапазоні частот, на що вка-
зують багато авторів [1, 3, 7, 11, 12 та ін.].  

Мета роботи – дослідити стан слуху 
на тони в конвенціональному (0,125-8 кГц) 
та розширеному (9-16 кГц) діапазонах час-
тот у пацієнтів з різним ступенем вираже-
ності ВБСН у сполученні з СНП. Для дося-
гнення поставленої мети було обстежено 30 
хворих з СНП та початковими проявами 
ВБСН, 31 – з помірно вираженою і 57 – з 
вираженою ВБСН, відповідно, 1-а, 2-а і 3-я 
групи. Контролем служили 15 нормально 
чуючих здорових молодих осіб. 

До аналізу не входили обстжувані, які 
перенесли черепно-мозкову травму чи ней-
роінфекцію або мали контакт з шумом чи 
радіацією, а також з порушенням функції 
звукосприйняття. 

Слухова функція визначалась на тони 
в області 0,125-8 кГц та 9-16 кГц, тобто в 
конвенціональному та розширеному діапа-
зонах частот в екранованій і звукоізольова-
ній камері, де рівень шуму не перевищував 
30 дБ, за допомогою клінічного аудіометра 
AC-40, фірми «Interacоustics» (Данія). Для 
виключення хворих з порушенням функції 
звукопроведення проводилась тимпаномет-
рія на клінічному імпедансометрі SD-30 
(Німеччина) за стандартною методикою.  
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Стан вертебрально-базилярної систе-
ми оцінювався за результатами реоенцефа-
лографії (РЕГ) і УЗДГ судин голови та шиї з 
обов’язковою консультацією у невропато-
лога, а при необхідності – МРТ в судинному 
режимі. Зазначені методи доповнюють один 
одного і в комплексі дають можливість уто-
чнити причину ВБСН, якою частіше всього 
була гіпертонічна хвороба, атеросклероз або 
сполучена патологія. Реоенцефалографія 
здійснювалась за допомогою комп’ю-
терного реографа «DX-системи» (Харків). 
Для аналізу отриманих даних були викорис-
тані методи математичної варіаційної ста-
тистики. Розраховувалось середнє арифме-
тичне значення показників – величина М та 
її похибка (±m), а також коефіцієнт достові-
рності різниці (t). Достовірність отриманих 
результатів оцінювалась за таблицею кри-
теріїв Ст’юдента. 

Проведені дослідження показали, що 
в усіх хворих реєструвалася тимпанограма 
типу «А», що свідчить про відсутність у них 
порушення функції звукопроведення, згідно 
з класифікацією Jerger [13]. У зазначених 

пацієнтів мало місце ураження слухової фу-
нкції по типу порушення звукосприйняття, 
про що свідчили позитивні досліди Бінга, 
Федерічі, а також відсутність кістково-
повітряного інтервалу.  

Середньостатистичні показники стану 
слуху на тони в конвенціональному (0,125-8 
кГц) діапазоні частот у хворих та у осіб кон-
трольної групи наведені в табл. 1, з якої вид-
но, що найбільш виражене порушення слуху 
спостерігається у обстежуваних 3-ї групи з 
СНП у сполученні з вираженою ВБСН. По-
рушення слуху на тони у них починається з 1 
кГц. Пороги слуху на тони в області 1, 2, 3, 
4, 6 і 8 кГц в цій групі були достовірно 
(р<0,01) вищими, ніж в контрольній, і стано-
вили, відповідно, 20,2±0,6; 35,6±0,8; 
50,2±1,4; 56,3±2,8; 59,7±2,6 та 46,1±3,8 дБ. Ці 
показники були достовірно (р<0,01) підви-
щеними і порівняно з 2-ю групою, але почи-
наючи тільки з 2 кГц. Так, у пацієнтів 2-ї 
групи з СНП у сполученні з помірно вира-
женою ВБСН слух на тони в області 2, 3, 4, 6 
і 8 кГц, відповідно, складав 17,3±2,2; 
24,1±2,1; 32,3±2,4; 40,2±2,2 та 34,5±2,3 дБ. 

 
Таблиця 1 

Пороги слуху на тони по кістковій провідності в конвенціональному (0,125-8 кГц) діапазоні 
частот у хворих з СНП у сполученні з різним ступенем вираженості ВБСН  

(1-а, 2-а і 3-я групи) та в контрольній (К) групі 

Пороги слуху на тони, дБ (M±m) 
частота, кГц 

Групи 
обстежених 

0,125 0,25 0,5 1 2 3 4 6 8 
К 5,4±0,8 7,5±0,3 6,8±0,4 6,4±0,5 7,3±0,6 8,3±0,4 7,9±0,6 8,2±0,2 8,1±0,3 

1-а 6,8±0,6 7,6±0,4 7,1±0,8 7,9±0,7 8,2±0,6 10,7±0,8 13,2±0,5 19,6±0,4 16,9±0,8
2-а 7,9±0,7 7,8±0,8 8,2±0,9 9,8±0,8 17,3±2,2 24,1±2,1 32,3±2,4 40,2±2,2 34,5±2,3
3-я 7,1±0,7 12,3±0,8 13,2±0,5 20,2±0,6 35,6±0,8 50,2±1,4 56,3±2,8 59,7±2,6 46,1±3,8

t/p (K-1) 1,4 
P>0,05 

0,02 
P>0,05 

0,5 
P>0,01 

3,15 
P<0,01 

1,12 
P>0,05 

3,01 
P<0,01 

6,7 
P<0,01 

28,6 
P<0,01 

10,3 
P<0,01 

t/p (K-2) 2,3 
P<0,05 

0,35 
P>0,05 

1,42 
P>0,05 

3,61 
P<0,01 

4,76 
P<0,01 

7,4 
P<0,01 

9,87 
P<0,01 

14,5 
P<0,01 

11,4 
P<0,01 

t/p (K-3) 1,6 
P>0,05 

5,6 
P<0,01 

9,99 
P<0,01 

17,6 
P<0,01 

28,3 
P<0,01 

28,89 
P<0,01 

16,92 
P<0,01 

29,8 
P<0,01 

9,97 
P<0,01 

t/p (1-2) 1,2 
P>0,05 

0,22 
P>0,05 

0,91 
P>0,05 

1,79 
P>0,05 

3,99 
P>0,05 

5,98 
P<0,05 

7,79 
P<0,01 

9,23 
P<0,01 

7,24 
P<0,01 

t/p (2-3) 0,8 
P>0,05 

3,98 
P<0,01 

4,27 
P<0,01 

10,4 
P<0,01 

7,82 
P<0,01 

10,35 
P<0,01 

6,52 
P<0,01 

5,73 
P<0,01 

2,58 
P<0,05 

t/p (1-3) 0,32 
P>0,05 

5,2 
P<0,01 

6,4 
P<0,01 

13,36 
P<0,01 

27,4 
P<0,01 

24,78 
P<0,01 

16,5 
P<0,01 

15,24 
P<0,01 

7,52 
P<0,01 
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Однак і в 1-й групі з СНП на фоні по-
чаткових проявів ВБСН мало місце пору-
шення слуху, хоч і невелике, в області 6 і 8 
кГц: 19,6±0,4 та 16,9±0,9 дБ. 

Отже, ще при початкових проявах 
ВБСН слід проводити дослідження слуху на 
тони в конвенціональному (0,125-8 кГц) ді-
апазоні частот, звертаючи при цьому увагу 
на частоти 6 і 8 кГц. Такі хворі звичайно 
висувають скарги на суб’єктивний шум у 
вухах, але ще не скаржаться на погіршення 
слуху. Отримані дані важливі при вирішен-
ні питань трудової експертизи. 

Ці результати співзвучні з даними В.Т. 
Пальчуна та співавторів [5]. Досліджуючи 
слух на тони в конвенціональному (0,125-8 
кГц) діапазоні частот у пацієнтів в гострому 
періоді субарахноїдального крововиливу у 
співставлені з клінічними і ангіографічними 
даними, автори виявили наступне. Такі хворі 
не мали скарг на зниження слуху, однак в 
95,5 % випадків дослідники виявили у них 
порушення сприйняття тону 8 кГц при прак-
тично нормальних показниках тональних 

порогів в області 0,125-6 кГц. Автори вихо-
дили з того, що, по-перше, спіральний орган 
і слуховий нерв є одними з найбільш вразли-
вих при ішемії у людини; по-друге, внутрі-
шнє вухо і VIII пара черепних нервів отри-
мують кровопостачання в основному від ла-
біринтної артерії (одна з терміналей вертеб-
рально-базилярного басейну). І колатеральне 
постачання в них розвинуто явно недостат-
ньо для підтримання енергетичного обміну 
слухового рецептора при гострому пору-
шенні кровообігу в артеріях вертебрально-
базилярного басейну, зокрема, в лабіринтній 
артерії, що призводить до появи кохлеовес-
тибулярної симптоматики, яка нерідко спо-
стерігається задовго до всіх інших симптомів 
ураження органів, які живляться з того ж ба-
сейну, зазначають В.Т. Пальчун та співавто-
ри [5]. 

Ще більш виражені порушення вияв-
лені нами при дослідженні слухової функції 
в розширеному (9-16 кГц) діапазоні частот 
(табл. 2) у осіб з СНП в сполученні з різним 
ступенем вираженості ВБСН. 

 
 

Таблиця 2 

Пороги слуху на тони розширеного (9-16 кГц) діапазону частот у хворих з СНП  
у сполученні з різним ступенем вираженості ВБСН (1-а, 2-а і 3-я групи)  

та в контрольній (К) групі 

Пороги слуху на тони (M±m), дБ 
частота, кГц 

Групи  
обстежених 

9 10 11,2 12,5 14 16 
К 5,7±0,7 5,9±0,5 6,3±0,5 6,8±0,6 7,1±0,9 8,4±0,7 

1-а 17,2±1,7 19,3±2,1 23,5±3,1 29,1±2,8 38,4±3,3 27,1±3,8 
2-а 35,1±2,1 42,4±4,3 58,3±4,6 57,7±5,3 62,3±2,2 68,3±3,4 
3-я 47,4±3,5 67,4±3,7 69,1±4,2 74,1±2,7 71,7±1,2 71,2±1,2 

t/p (К-1) 6,8 
P<0,01 

6,21 
P<0,01 

5,48 
P<0,01 

7,79 
P<0,01 

7,4 
P<0,01 

4,84 
P<0,01 

t/p (K-2) 13,46 
P<0,01 

8,43 
P<0,01 

11,25 
P<0,01 

9,54 
P<0,01 

23,22 
P<0,01 

17,26 
P<0,01 

t/p (K-3) 11,74 
P<0,01 

17,9 
P<0,01 

14,8 
P<0,01 

24,84 
P<0,01 

43,07 
P<0,01 

45,2 
P<0,01 

t/p (1-2) 6,62 
P<0,01 

4,83 
P<0,01 

6,28 
P<0,01 

4,77 
P<0,01 

6,05 
P<0,01 

8,08 
P<0,01 

t/p (1-3) 7,76 P<0,01 11,31 
P<0,01 

8,74 
P<0,01 

11,57 
P<0,01 

9,48 
P<0,01 

11,07 
P<0,01 

t/p (2-3) 3,01 P<0,01 4,41 
P<0,01 1,73 P>0,05 2,76 

P<0,05 
3,75 

P<0,01 
0,8 

P>0,05 
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Перш за все звертає увагу те, що бі-
льше половини обстежуваних 3-ї групи 
(56,1%) з СНП у сполученні з ВБСН не 
сприймали тон в області 16 кГц, тобто спо-
стерігався «обрив» у його сприйнятті; 
19,3% пацієнтів цієї групи не сприймали 14 
кГц; 14% – 12,5 кГц; 5,3% – 11,2 кГц; 3,5% 
– 10 кГц і 1,8% – 9 кГц. 

В 3-й групі більш високими були і по-
роги слуху на тони в розширеному (9-16 
кГц) діапазоні частот порівняно з конвенці-
ональним (0,125-8 кГц). Так, в області 9; 10; 
11,2; 12,5; 14 і 16 кГц вони, відповідно, ста-
новили: 47,4±3,5; 67,4±3,7; 69,1±4,2; 
74,1±2,7; 71,7±1,2 та 71,2±1,2 дБ. 

У хворих 2-ї групи з СНП у сполучен-
ні з помірно вираженою ВБСН в розшире-
ному діапазоні частот були менш виражені 
порушення слуху на тони, ніж в 3-й групі. 
Хоч у них «обрив» у сприйнятті тонів роз-
ширеного діапазону частот зустрічався у 
меншій кількості випадків, проте він теж 
мав місце в області 11,2; 12,5; 14 і 16 кГц 
(табл. 2). 

Однак звертає на себе увагу і те, що і 
в 1-й групі, де СНП супроводжувалася лише 
початковими проявами ВБСН, виявлялось 
порушення слуху на тони в розширеному 
діапазоні частот. Так, його показники в об-
ласті 9; 10; 11,2; 12,5; 14 і 16 кГц, відповід-
но, складали: 17,2±1,7; 19,3±2,1; 32,5±3,1; 
29,1±2,8; 38,4±3,3 та 27,1±3,8 дБ.  

Обстежувані 1-ї групи не скаржились 
на порушення слуху, однак у більшості з 
них відмічався суб’єктивний вушний шум, 
підвищена дратівливість, тяжкість в області 

потилиці, запаморочення та ін. На це слід 
звернути увагу і проводити у таких хворих 
дослідження слуху на тони в розширеному 
діапазоні частот, а також віднести їх до гру-
пи «ризику». Це дозволить визначати пору-
шення слухової функції в ранній доклініч-
ний період і своєчасно проводити лікуваль-
но-профілактичні заходи, що буде сприяти 
попередженню розвитку СНП та її прогре-
суванню. Отримані дані важливі і при вирі-
шенні питань експертизи працездатності.  

Висновки 
1. У пацієнтів, які не мають скарг на 

порушення слуху, але скаржаться на наяв-
ність суб’єктивного вушного шуму, тяж-
кість в області потилиці, підвищену дратів-
ливість і запаморочення, доцільно проводи-
ти дослідження слуху на тони в конвенціо-
нальному (0,125-8 кГц) та розширеному (9-
16 кГц) діапазонах частот, звертаючи увагу 
на тони 6-8 кГц і 12,5; 14; 16 кГц.  

2. Хворих з початковими проявами 
ВБСН, які не мають скарг на зниження слу-
ху, але в них спостерігається порушення 
слуху на тони в області 12,5; 14 і 16 кГц, 
що, відповідно, становить 29,1±2,8; 38,4±3,3 
та 27,1±3,8 дБ, слід відносити до групи „ри-
зику” і своєчасно проводити лікувально-
профілактичні заходи, попереджуючи тим 
самим розвиток СНП та її прогресування.  

3. Представлена характеристика слуху 
на тони у обстежуваних осіб з СНП в зале-
жності від ступеня вираженості у них 
ВБСН. Отримані дані важливі при діагнос-
тиці та вирішенні питань трудової експер-
тизи у такого контингенту хворих. 
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СЛУХ НА ТОНЫ В КОНВЕНЦИОНАЛЬНОМ 
И РАСШИРЕННОМ ДИАПАЗОНАХ ЧАСТОТ 
У БОЛЬНЫХ С СНТ ПРИ СОЧЕТАНИИ С 

ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ 
СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Шидловский А.Ю. (Киев) 

Р е з ю м е  

Проведено исследование слуха на тоны в 
конвенциональном (0,125-8 кГц) и в расширенном 
(9-16 кГц) диапазонах частот у больных с СНТ в 
сочетании с ВБСН и у здоровых нормально слы-
шащих лиц. Выявлено, что у пациентов с началь-
ными проявлениями ВБСН, которые ещё не имеют 
жалоб на снижение слуха, наблюдается нарушение 
слуха на тоны в области 12,5; 14 и 16 кГц, что, 
соответственно, составляет 29,1±2,8; 38,4±3,3 и 
27,1±3,8 дБ. Таких больных следует включать в 
группу «риска» и своевременно проводить у них 
лечебно-профилактические мероприятия, преду-
преждая тем самым развитие СНТ и её прогресси-
рование. Дается характеристика слуха на тоны у 
этих больных в зависимости от степени выражен-
ности у них ВБСН. Полученные данные важны 
при диагностике и решении вопросов трудовой 
экспертизы у больных с СНТ в сочетании с  
ВБСН. 

HEARING ON TONES IN THE CONVENTIONAL 
AND EXPANDED RANGES OF FREQUENCIES 

AT PATIENTS WITH SENSONEURAL HEARING 
LOSS IN COMBINATION WITH 

VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY 

Shidlovskiy  A.Y. (Kiev) 

S u m m a r y  

The hearing study on tones in conventional 
(125-8000 Hz) and in expanded (9000-16000 Hz) 
ranges of frequencies was conducted in the patients 
with sensoneural hearing loss (SNL) in combination 
with vertebrobasilar insufficiency (VBI) and in 
healthy normally hearing persons. It is revealed that in 
patients with initial VBI features which had no com-
plaints on hearing decrease, the hearing disorder pre-
sented on tones in the field of 12 500, 14 000 and 
16 000 Hz that, accordingly, corresponds 29,1±2,8; 
38,4±3,3 and 27,1±3,8 dB. Such patients should be 
included in group of "risk" and they need in the treat-
ment-and-prophylactic actions, warning thereby de-
velopment of SNL and its progressing. The hearing 
characteristic on tones at these patients depending on 
degree of expressiveness at them VBI is given. The 
obtained data is important at diagnostics and the deci-
sion of questions of labour examination at patients 
with SNL in a combination with VBI. 

 




