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Багатьма клінічними спостереження-
ми та науковими дослідженнями доведена 
провідна роль судинного фактору в розвит-
ку сенсоневральної приглухуватості (СНП). 

 Н.С. Благовєщенська (2) зазначала, 
що захворювання внутрішнього вуха відріз-
няються гетерогенністю свого патогенезу, в 
основі якого лежать складні патохімічні, 
патофізіологічні, гемостатичні і гемодина-
мічні порушення. Однак при всіх неспеци-
фічних і специфічних кохлеовестибулопаті-
ях, незалежно від їх походження, перебігу, 
локалізації і розповсюдженості процесу, 
завжди присутні розлади макро- і мікроге-
модинаміки головного мозку. 

До того ж низкою авторів показано, 
що особливо тяжкий перебіг СНП спостері-
гається у хворих з наявністю вертебрально-
базилярної недостатності [4, 6, 7, 8 та ін.].  

При цьому Н.С. Алексеєва, Н.М. Ки-
риченко [1] зазначають, що периферичний і 
центральний кохлеовестибулярний синдро-
ми, обумовлені недостатністю кровообігу у 
вертебрально-базилярній системі, до цього 
часу вивчені недостатньо. Не визначено їх 
зв’язок зі станом мозкової та центральної 
гемодинаміки, не розкритий патогенез їх 
формування та проведення лікування. Крім 
того, в роботі В.Т. Пальчуна та співавторів 
[6] повідомляється, що у більшості пацієн-
тів з ішемією головного мозку в гострому 
періоді субарахноїдального крововиливу 
знижується сприйняття тонів, особливо в 
області 8 кГц, при кістковому і повітряному 
їх проведенні з обох боків, відповідно, в 
91% і у 71% випадків. Автори також підкре-

слюють, що порушення слуху може бути 
першим симптомом вертебрально-
базилярної недостатності.  

Ю.В. Мітін та співавтори [5] у 95% 
обстежених з СНП судинного ґенезу вияви-
ли патологію магістральних судин вертеб-
рально-базилярного басейну.  

Мета даної роботи – дослідити кількі-
сні показники реоенцефалографії (РЕГ) у 
хворих з СНП, перебіг якої супроводжуєть-
ся вертебрально-базилярною судинною не-
достатністю (ВБСН), та у здорових, норма-
льно чуючих осіб і зробити їх порівняльний 
аналіз.  

За даними багатьох авторів [3, 7, 8, 9 
та ін.], реоенцефалографія є досить надій-
ним неінвазивним методом, який дозволяє 
об’єктивно оцінити стан мозкової гемоди-
наміки у пацієнтів з СНП та до деякої міри 
судити про тяжкість захворювання, що має 
суттєве значення для діагностики і лікуван-
ня.  

Для досягнення поставленої мети було 
обстежено 119 хворих у віці від 29 до 50 
років з СНП, обумовленою ВБСН. Контро-
лем служили 15 здорових, нормально чую-
чих осіб без ВБСН. До 1-ї групи увійшло 30 
обстежуваних з СНП у сполученні з почат-
ковими проявами ВБСН, а 2-у і 3-ю групи, 
відповідно, складали 32 і 57 пацієнтів з по-
мірною та вираженою ВБСН. З аналізу було 
виключено хворих, які мали ЧМТ та кон-
такт з шумом чи радіацією.  

Слухова функція досліджувалась на 
тони в області 0,125-8 та 9-16 кГц, тобто в 
конвенціональному і розширеному діапазо-
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нах частот в екранованій та звукоізольова-
ній камері, де рівень шуму не перевищував 
30 дБ, за допомогою клінічного аудіометра 
AC-40, фірми «Interacоustics» (Данія). Реое-
нцефалографія виконувалась за допомогою 
комп’ютерного реографа «DX-системи» 
(Харків). 

Результати проведених досліджень 
дозволили виявити наступне. В каротидній 
системі вже в 1-й групі обстежуваних осіб з 
СНП спостерігається достовірне подовжен-
ня анакротичної фази РЕГ-кривої до 
0,12±0,003 с, при нормі 0,102±0,002 с; 
(t=4,99; р<0,01), що свідчить про підвищен-
ня у них тонусу судин головного мозку. 
Крім того, наявність підвищеного тонусу 
мозкових судин була підтверджена і показ-
никами дикротичного індексу (ДКі), який в 
цій групі становив 56,8±2,49%, при нормі – 
50,7±1,6% (t=2,26; р<0,05). 

У пацієнтів з СНП 1-ї групи, тобто, ще 
з початковою ВБСН, мало місце і порушен-
ня венозного відтоку в каротидній системі, 
про що свідчило зростання діастолічного 
індексу (ДСі) до 67,4±2,23%, при нормі – 
58,9±1,82% (t=2,96; р<0,01). Однак реогра-
фічний індекс (Рі) знаходився у них в межах 
норми. Жоден хворий цієї групи не скаржи-
вся на погіршення слуху. Проте 83,3% з них 
відмічали суб’єктивний шум у вухах; 53,3% 
– шум у голові; 93,3% – запаморочення; 
63,3% – розлади пам’яті, а у всіх обстежу-
ваних цієї групи спостерігалася тяжкість в 
області потилиці та підвищена дратівли-
вість, у 90% мало місце порушення слуху.  

За даними порогової тональної аудіо-
метрії в розширеному діапазоні частот ви-

явлено порушення сприйняття тонів в обла-
сті 9-16 кГц, особливо на частотах 12,5; 14 і 
16 кГц. Пороги слуху на тони в цій області, 
відповідно, становили 29,1±2,8; 32,4±3,3 та 
27,1±3,8 дБ. Дещо зниженим був слух і в 
області конвенціанального діапазону час-
тот, зокрема на частоті 6 і 8 кГц, пороги 
слуху тут, відповідно, становили 15,6±0,4 та 
16,9±0,8 дБ. 

Аналогічні, але більш виражені розла-
ди мозкового кровообігу спостерігались в 2-
й, а особливо в 3-й групі з більш вираженим 
порушенням функції звукосприйняття. Про-
те пульсове кровонаповнення в цих трьох 
групах знаходилося в межах норми. 

Щодо вертебрально-базилярної сис-
теми (ВБС), то в усіх трьох групах визнача-
лись більш виражені зміни в судинах голо-
вного мозку. У ВБС було достовірно 
(р<0,01) знижене і пульсове кровонапов-
нення (навіть у 1-й групі). Про це свідчили 
значення Рі, які, відповідно, у 1, 2 та 3-й 
групах становили 0,79±0,03; 0,62±0,02 та 
0,51±0,02 дБ, при нормі – 1,13±0,03 дБ. У 
пацієнтів 2-ї і 3-ї груп мала місце і більш 
виражена СНП. 

Отримані дані важливі при діагности-
ці СНП з різним ступенем вираженості 
ВБСН та при проведенні лікувально-
профілактичних заходів у таких хворих. Це 
буде сприяти попередженню розвитку та 
прогресуванню СНП у пацієнтів з ВБСН. 
Слід також звернути увагу на такі скарги 
хворих, як наявність суб’єктивного шуму у 
вухах, підвищена дратівливість, тяжкість в 
області потилиці, хоча на порушення слуху 
вони ще не скаржилися. 
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ  
У БОЛЬНЫХ С СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ 
ТУГОУХОСТЬЮ, ТЕЧЕНИЕ КОТОРОЙ 
СОПРОВОЖДАЕТСЯ ВЕРТЕБРАЛЬНО-
БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Шидловский А.Ю. (Киев) 

Р е з ю м е  

Дана характеристика состояния мозгового 
кровообращения по данным реоэнцефалографии у 
больных с сенсоневральной тугоухостью (СНТ), 
течение которой сопровождалось различной сте-
пенью выраженности вертебрально-базилярной 
сосудистой недостаточности (ВБСН). Показано, 
что даже у лиц с начальной ВБСН наблюдается 
нарушение слуха на тоны в расширенном диапазо-
не частот, которое в области 12,5; 14 и 16 кГц, со-
ответственно, составляет 29,1±2,8; 32,4±3,3 и 
27,1±3,8 дБ. С увеличением выраженности ВБСН 
отмечаются и более значительные изменения в 
сосудах головного мозга. Особенно показатель-
ным у таких пациентов является уменьшение ве-
личины реографического индекса (Ри) в вертеб-
рально-базилярной системе. Полученные данные 
важны при проведении лечебно-профилактических 
мероприятий у больных с СНТ в сочетании с 
ВБСН. 

REOENCEPHALOGRAPHY DATA IN 
PATIENTS WITH SENSORINEURAL 

DEAFNESS ASSOCIATED WITH 
VERTEBROBASILAR  INSUFFICIENCY 

Shidlovskyi A.Y. (Kiev)   

S u m m a r y  

The characteristic of brain blood circulation con-
dition by reoencephalography data in patients with 
sensorineural deafness associated with vertebrobasilar 
insufficiency (VBI) is given. It is shown that even in 
persons with initial VBI the hearing disorder on tones 
in the expanded range of frequencies, which in the 
field of 12,5 is observed; 14 and 16 kHz, accordingly, 
makes 29,1±2,8; 32,4±3,3 and 27,1±3,8 dB. More 
considerable changes in brain vessels were registered 
in patients with increase in VBI severity. The reduc-
tion of reoencephalography index (Ri) in vertebrobasi-
lar system was especially indicative in such patients. 
The obtained data is important at carrying out of 
treatment and prophylactic in patients with sen-
sorineural deafness in combination with VBI. 
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