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Сучасна спеціалізована медицина – 
яскравий приклад діалектичної єдності по-
зитивних і, водночас, деяких негативних 
чинників явища. З одного боку, спеціаліза-
ція сприяє поглибленому опануванню окре-
мо взятою галуззю медичної науки, з іншо-
го – вона, на жаль, обмежує коло інтересів 
частини фахівців у суміжних областях ме-
дицини. Природно, це не може не познача-
тись на якості та своєчасності діагностики 
насамперед на стиках окремих медичних 
дисциплін. 

З метою послаблення негативних про-
явів так званої «вузької» спеціалізації ліка-
рю-фахівцю, на нашу думку, необхідно пос-
тійно розширювати свої знання у суміжних 
галузях клінічної медицини. «Фахівець по-
винен знати багато про дещо і дещо про 
багато-що». Цей крилатий вислів, який 
пов’язують з ім’ям славетного винахідника 
Едісона, влучно висвітлює ситуацію, яка 
складається у спеціалізованій медицині сьо-
годення.  

Однією із суміжних з оториноларин-
гологією галузей медицини є отоневрологія. 
Головний зміст цієї дисципліни - виявлення 
порушень головного мозку, пов’язаних з 
функціями сенсорних систем, зокрема слу-
хової та вестибулярної. І однією з цент- 
ральних проблем отоневрології [6] є діагно-
стика акустичної невриноми (АН) – захво-
рювання, від своєчасного виявлення якого 
залежить життя пацієнта. Саме тому отола-
рингологи, а особливо, сурдологи, до яких у 
першу чергу звертаються подібні хворі з 
початковими проявами АН, мають володіти 
елементами знань та засобів отоневрології. 
Такі надбання, безумовно, допоможуть за-

підозрити це небезпечне захворювання на 
ранніх етапах його розвитку, а відтак і 
сприяти своєчасному хірургічному втру-
чанню. Помилки чи навіть зволікання у цій 
суміжній галузі медицини призводять, як 
відомо, до невиправно згубних наслідків [6, 
8, 10, 11 та ін.]. Сподіваємось, що повчаль-
ним прикладом залучення елементів отоне-
врології при обстеженні пацієнтів з патоло-
гією слуху може бути наступне спостере-
ження. 

29.09.2006 р. до Центру реабілітації 
слуху доставив свою матір, як стало відомо 
згодом, заможний бізнесмен з єдиним жагу-
чим бажанням негайно подарувати своїй 
матері найсучасніший цифровий слуховий 
апарат. Він запевняв, що будь-які витрати 
його не зупинять. Його мати, Н., 48 років, 
мешканка м. Шпола Черкаської області, 
протягом 2 років відчуває порушення слуху 
та інтенсивний вушний шум, неначе 
«свист», у правому вусі. Останнім часом 
з’явилось легке запаморочення типу посла-
блення рівноваги, переважно у темному 
приміщенні. Як виявилось з амбулаторної 
картки, місцеві лікарі пов’язували зазначені 
скарги з порушенням кровообігу у вертеб-
рально-базилярному басейні внаслідок 
шийного остеохондрозу. 

При огляді ЛОР-органів суттєвих від-
хилень не виявлено. При аудіометрії (аудіо-
метр АD 229 Interacoustics, Данія) слух зліва 
наближається до вікової норми, справа по-
рушено сприйняття повітрянопроведених і 
майже у тій же мірі кістковопроведених то-
нів при належному маскуванні лівого вуха. 
Середня втрата слуху справа становила 69 
дБ, зліва – 20 дБ у мовному діапазоні 0,5-4 
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кГц [5]. Розбірливість мовного тесту справа 
значно порушена, зліва - збережена. Шепіт 
правим вухом не сприймається, лівим – 
сприймається на відстані 4 м. Розмовну мову 
справа хвора сприймає біля вуха, зліва – на 
відстані понад 6 м. При камертональному та 
аудіометричному тесті Вебера кістковопро-
ведені тони у низько- та середньочастотному 
діапазоні не латералізуються. Відсутність 
латералізації викликала у нас підозру на іс-
нування більш серйозного захворювання [6, 
15], що потребує дослідження функції гуч-
ності. При SISI-тестуванні зліва пацієнтка 
диференціює 15% імпульсів, справа – не 
диференціює жодного. Отже, функція гучно-
сті не порушена. Акустична імпедансометрія 
(імпедансометр АТ-235 h): тимпанограми – 
типу «As» за Jerger [27] з обох сторін. Акус-
тичні рефлекси тимпанальних м’язів зліва 
при іпсілатеральній стимуляції збережені з 
порогами 100 дБ, а при контрлатеральній 
стимуляції - відсутні. Справа акустичні реф-
лекси як при іпсі-, так і при контралатераль-
ній стимуляції не зареєстровані (мал. 1). 
Оскільки тимпанограма свідчить про відсут-
ність суттевих кондуктивних порушень, аку-
стичну арефлексію природно пов’язати у 
даному випадку з ураженням функції VII 
черепного нерва (ЧН).  

Враховуючи незначне погіршення 
слуху на ліве вухо та практичну відсутність 
розбірливості мовного тесту справа, особ-
ливих підстав для слухопротезування у на-
шої пацієнтки ми не вбачали. Звертало ува-
гу інше: на фоні вікової норми слуху вияв-
лялось фактично однобічне сенсоневральне 
порушення слухової функції справа, що 
викликало необхідність топічного діагнозу. 
В табл. 1 наведено ознаки кохлеарного та 
ретрокохлеарного порушення, за даними 
літератури. Асиметричне ураження слуху 
при нормальній функції гучності, випадіння 

акустичних рефлексів, до того ж значне 
порушення розбірливості мови гомолатера-
льно у цієї хворої переконливо свідчили про 
наявність ретрокохлеарної патології. А це 
вимагало подальшого детального обстежен-
ня з використанням деяких отоневрологіч-
них тестувань для виключення АН. 

Син нашої пацієнтки не приховував 
свого невдоволення затримкою із слухопро-
тезуванням. Довелось дати йому зрозуміти 
про виконання підозри на вкрай небезпечне 
захворювання, і обстеження було продов-
жено. При дослідженні функції деяких че-
репних нервів виявлено зниження тактиль-
ної чутливості слизової оболонки порожни-
ни носа справа і відсутність корнеального 
рефлексу з правого ока, тобто початкові 
прояви пригнічення трійчастого нерва (V 
ЧН). Визначено також зниження смакової 
чутливості на передніх 2/3 язика справа на 
солоне (10% розчин NаCl),. Це свідчило про 
ураження барабанної струни(так званого 
XIII ЧН), що супроводить лицьовий нерв 
(VII ЧН) у внутрішньому слуховому ході. 

Далі визначено стан вестибулярної 
функції. Спонтанний та позиційний ністагм 
відсутні. Пальце-пальцевий тест пацієнтка 
виконує задовільно з відкритими та закри-
тими очима, похибка відсутня. У позі Ром-
берга із закритими очима відмічається по-
рушення рівноваги з відхиленням назад. 
Прояви адіадохокінезу відсутні. Кефалог-
рафія із заплющеними очима виявила ста-
тичну нестійкість з відхиленням від почат-
кового центру тяжіння назад та праворуч 
(мал.2). Ркфг= 4,5, тобто II ступінь статичної 
нестійкості за В.Г. Базаровим та А.І. Розк-
ладкою [3, 4]. 

 Наступне калоричне дослідження по-
казало випадіння вестибулярної функції 
справа, а зліва вестибулярна функція вияви-
лась збереженою. 

 
Калоричне дослідження вестибулярної функції 

(у скороченому варіанті) 

AD  100 мл 25  C
      будь-яка  реакція  відсутня.         

     10 сек.
 

AS  100 мл 25  С     
NyHD 20-40 сек. праворуч середньорозмашистий  ритмічний I ст.,  

        10 сек.                        
    реакція  відхилення  рук  гармонійна, ВР  I ст. 
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                                                                                                                   Таблиця 1 
Диференціація кохеарного та ретрокохлеарного ураження  

при сенсоневральній патології слуху 

Симптоматика 
Тип ураження 

кохлеарний ретрокохлеарний 
Симетричне порушення слуху часто рідко* 
Асиметричне порушення слуху іноді часто 
Порушення функції гучності (проба Люшера, SISI – тест) завжди рідко** 
Латералізація кістковопроведених 
тонів у краще чуюче вухо (д.Вебера) часто рідко 

Латералізація ультразвука у краще чуюче вухо завжди часто 
Відсутність акустического рефлексу, або його розпад (тест Decaj) рідко завжди 
Порушення розбірливості мови рідко завжди 
Розширення  інтервалів КСВП рідко часто 

 
Примітки: * - двобічна акустична невринома трапляється у  5%  випадків; ** - у початковій стадії 

можливе короткочасне порушення функції гучності  внаслідок погіршения кровопостачання завитки [2, 6, 
8, 9, 10, 11, 13, 15. 16, 17, 18, 20, 21, 23]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мал. 1. Результати аудіологічного обстеження пацієнтки Н. (пояснення в тексті) 

 
Отже, підбиваючи підсумки проведе-

ного обстеження нашої пацієнтки, маємо 
враховувати при своїх діагностичних ви-
сновках наступну симптоматику: 

 - повільний розвиток сенсоневраль-
ного погіршення слуху справа без видимої 
причини по ретрокохлеарному типу на фоні 
вікових змін слухової функції (VIII ЧН);  

- суб’єктивний вушний шум у право-
му вусі (VIII ЧН); 

- порушення статичної стійкості II 
ступеня (VIII ЧН); 

- випадіння вестибулярної функції 
справа (VIII ЧН); 

- початкові прояви порушення функції 
VII ЧН справа; 

- прояви порушення функції V ЧН 
справа. 

 Все зазначене, як відомо, є ознакою 
синдрому мосто-мозочкового кута [2, 6, 10, 
15, 20, 23, 24, 25, 26]. 

 Які захворювання, крім АН, можуть 
спричиняти щось, подібне до наведеної 
симптоматики? Арахноїдити у цій зоні най-
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частіше виникають внаслідок запальних 
процесів у середньому вусі або при специ-
фічних загальних інфекціях [6,15,16,20]. 
Невринома V ЧН починається з парестезій 
та пронизливого больового синдрому у зо-
нах розгалуження V ЧН [10, 21]. Невринома 
VII ЧН супроводжується значними міміч-
ними порушеннями [6,14]. Для хвороби 
Меньєра характерна циклічність нападів 
запаморочення, а ураження слуху відбува-
ється по кохлеарному типу, до того ж без 
порушення інших ЧН [15, 22]. Кохлеонев-
риту передують, як правило, інфекції, інто-
ксикації, травми [6, 10, 16]. Всі зазначені 
прояви у нашої пацієнтки відсутні. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мал. 2. Запис кефалографії по В.Г. Базарову 

у пацієнтки Н. (пояснення в тексті) 
 
 
Отже, аналізуючи симптоматику у 

нашої хворої, маємо прийти до висновку, 
що з найбільшою вірогідністю слід припус-
тити наявність у неї АН правого мосто-
мозочкового кута. 

У слухопротезуванні відмовлено. На-
томість пацієнтку направлено з результата-
ми нашого аудіологічного та часткового 
отоневрологічного обстеження у Харківську 
обласну клінічну лікарню, де пухлину пра-
вого мосто-мозочкового кута було візуалі-

зовано при МРТ. Діагноз АН було, таким 
чином, верифіковано, і хворій там же за-
пропоновано термінову госпіталізацію у 
нейрохірургічне відділення облклінлікарні 
для операції. Але пацієнтка та її син вирі-
шили лікуватись ближче до свого місця 
проживання, про що залишено запис у жур-
налі госпіталізації нейрохірургічного відді-
лення. Через 4 міс по тому син нашої хворої 
повідомив, що його мати була успішно про-
оперована в одній з Київських клінік, і був 
вдячний нам за попереднє її обстеження. 
Судячи з його розповіді, функція лицьового 
нерва після операції суттєво не постражда-
ла. 

Виникає питання, у якій стадії пощас-
тило висловити підозру стосовно існування 
АН у нашої пацієнтки? Розглянемо за дани-
ми літератури симптоматику АН на різних 
стадіях захворювання (табл. 2). Приходимо 
до висновку, що спонтанний ністагм, на 
відміну від I (отоларингологічної) стадії, є 
характерною ознакою переходу АН у II 
(отоневрологічну) стадію. У нашої хворої 
спонтанний ністагм був відсутній. Наявним 
було, поряд з порушенням слуху за ретро-
кохлеарним типом, виключення вестибуля-
рної функції та акустичного рефлексу, а 
також ураження V ЧН тa початкові прояви 
ураження VII ЧН, і все це з правої сторони. 
Отже, маємо підстави вважати, що підозра 
щодо наявності АН виникла наприкінці I 
стадії або ж на перехідному етапі від I до II 
стадії, тобто, у відносно ранньому періоді 
захворювання. Саме це, можливо, і сприяло 
згодом вдалому ходу операції із збережен-
ням функції лицьового нерва. 

Що чекало б нашу пацієнтку, якби не 
підозра на АН ? Що сталося б з нею, якби 
лікарі задовольнили настирливе прохання її 
сина і вона повернулася б додому зі слухо-
вим апаратом? На це красномовно відпові-
дає та частина табл. 2, яка висвітлює симп-
томатику III (неврологічної), тобто вже тер-
мінальної стадії АН. 

Отже фахівцям-отоларингологам і, в 
першу чергу, сурдологам необхідно не за-
бувати наступне правило видатних  діячів у 
цій галузі медицини. 

При однобічному або асиметрично-
му сенсоневральному порушенні слуху 
слід завжди підозрювати існування нев-
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риноми VIII нерва до того часу, аж поки 
після всебічного і ретельного обстеження 
цю небезпечну патологію не буде повніс-
тю виключено [6, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 26]. 

Для початківців-отоларингологів і су-
рдологів пропонуємо схему обстеження 

хворих з однобічним (асиметричним) сен-
соневральним ураженням  слухової функції. 
Схему розроблено на підставі джерел літе-
ратури [6, 10, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 26]  і 
нашого скромного досвіду на межі цих двох 
суміжних галузей медицини. 

 
 

Таблиця 2 
Симптоматика акустичної невриноми  

[ 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26 ] 
I. Отоларингологічна стадія (кохлеовестибулярний синдром): 

− Асиметричне прогресуюче погіршення слуху по ретрокохлеарному типу (без порушення функції гучно-
сті, без латералізації кістковопроведених тонів, з порушенням розбірливості мови, з арефлексією або 
розпадом акустичного рефлексу). 

− Суб’єктивні вушні шуми («шум прибою», «свист»). 
− Прояви ураження вестибулярної функції (порушення рівноваги, зниження або випадіння вестибулярної 

збудливості з ураженої сторони). 
− Початкові порушення функцій V ЧН (зниження чутливості слизової оболонки порожнини носа, зни-

ження рогівкового рефлексу з ураженої сторони). 
− Початкові порушення функцій VII ЧН (зниження смакової чутливості, перш за все на солоне, у передніх 

2/3 язика, випадіння акустичного рефлексу. 
− Розширення міжпікових інтервалів при дослідженні КСВП. 
− Можлива візуалізація пухлини при МРТ з контрастуванням. 

 
II. Отоневрологічна стадія (синдром компресії черепных нервів): 

− Втрата слуху з ураженої сторони (VIII ЧН). 
− Втрата вестибулярної збудливості з ураженої сторони (VIII ЧН). 
− Випадіння оптокінетичного ністагма в уражену сторону. 
− Спонтанний ністагм. 
− Посилення порушень V ЧН: випадіння чутливості слизової оболонки порожнини носа, рогівкового реф-

лексу, тактильної чутливості у зоні іннервації V ЧН. 
− Посилення порушень VII ЧН: зглаженість носогубної складки, випадіння смакової чутливості на солоне 

і солодке у передніх 2/3 язика, акустичного рефлексу. 
− Головні болі. 
− Розширення внутрішнього слухового ходу (рентгенографія за Стенверсом). 
− Візуалізация пухлини при МРТ, КТ. 
− Початкові прояви білково-клітинної дисоціації у лікворі. 

 
III. Неврологічна (термінальна) стадія  

(компресія стовбура головного мозку, мозочка, гідроцефалія): 
− Тонічний спонтанний множинний ністагм (ротаторний, вертикальний, діагональний та ін.). 
− Повна гомолатеральна втрата слухової та вестибулярної функцій (VIII ЧН). 
− Подальше посилення порушень функцій V та VII ЧН. 
− Порушення функції VI (відводящого) ЧН з ураженої сторони (диплопія). 
− Порушення функції IX (язикоглоткового) ЧН (парез м’якого піднебіння, порушення акту ковтання, сма-

кової чутливості у задній 1/3 язика з ураженої сторони). 
− Порушення функцій X (блукаючого) ЧН (парез м’якого піднебіння, голосової складки з ураженої сторо-

ни – дисфонія, порушення акту ковтання – дисфагія). 
− Порушення XI (додаткового) ЧН з ураженої сторони (атрофія трапецієвидного м’яза, кривошия). 
− Можливе порушення XII (під’язикового) ЧН (відхилення язика у бік пухлини). 
− Дислокаційні порушення VII, VIII, IX, X, XI, XII ЧН на протилежній стороні. 
− Мозочкова атаксія, відхилення при пальце-носовому тестуванні, адіадохокінез. 
− Набряк дисків зорових нервів, порушення зору. 
− Пірамідні знаки. 
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Отоларинголог* (сурдолог) при однобічній (асиметричній) сенсоневральній патології 
слуху  м а є   в и я в л я т и   н а с т у п н е: 

- тривалість погіршення слуху, супутні прояви (суб’єктивні вушні шуми, порушен-
ня рівноваги: постійні або по типу нападів, чи супроводжуються вони нудотою; чи є 
вони обертальними, або лише у формі порушення рівноваги?); 

- тип ураження слуху (к о х л е а р н и й  або  р е т р о к о х л е а р н и й ?) (табл. 1); 
- характер вестибулярних порушень (наявність та тип спонтанного ніс- тагма, 

хода: пряма, флангова  з відкритими і заплющеними очима); 
- стійкість у позі Ромберга (звичайній, сенсибілізованій); кефалографія (Ркфг за  

В.Г. Базаровим) [3, 4]; позиційний ністагм при різних положеннях голови: є, немає; па-
льце-пальцьове и пальце-носове тестування: спонтанне промахування однією чи обома 
руками, з відкритими чи заплющеними очима; адіадохокінез: справа, зліва, відсутній; 

- результат холодової (краще бітермальної) калоричної проби (асиметрія на стороні 
подразнення або по напрямку ністагма? [3, 4]; 

- тактильна чутливість шкіри обличчя та слизової оболонки порожнини носа; 
- корнеальний рефлекс (порушений справа, зліва, нормальний); 
- згладженість носогубної складки (виражена справа, зліва, відсутня); 
- смакова чутливость у передніх 2/3 язика  (знижена справа, зліва, нормальна). 
Висновки. Найменша підозра на  АН  є підставою для негайної МРТ! 

*Курсивом виділено тести, доступні для отоларингологів.  

 
Сподіваємось, що дотримання наведе-

ної схеми обстеження хворих з однобічною 
(або асиметричною) патологією слуху буде 
у певній мірі запобіжним заходом попере-
дження запущених випадків АН. 

Останнім часом з метою діагностики 
пухлин мосто-мозочкового кута на якомога 
ранній стадії приділяється значна увага ви-
значенню коротколатентних слухових ви-
кликаних потенціалів, імпедансометрії, 
комп’ютерним експертним системам, а осо-
бливо, магнітно-резонансній томографії – 
своєрідному «золотому стандарту» верифі-
кації АН [1, 2, 8, 9, 11, 13, 18, 19]. Безумов-
но, віддаючи належне наведеним високоін-
формативним технологіям, все ж зазначимо, 
що вони, навряд чи, зможуть, на наш пог-
ляд, повністю замінити традиційні, легко 
доступні для широкого кола лікарів елемен-
ти отоневрологічного тестування. Відомо, 
що вже у початковій стадії АН, поряд з 
ураженням слуху, порушується і вестибуля-
рна функція (VIII ЧН), з’являються перші 
ознаки розладу V та VII ЧН [6, 10, 15, 16]. 
Тому визначення наведених отоне-
врологічних ознак у ході обстеження паціє-
нта з асиметричним слухом набуває неаби-
якої діагностичної ваги. До речі, кардіологи, 
які сьогодні володіють ЕКГ, ФКГ, УЗД та 
іншими новітніми методами, поки що не 

збираються розлучатись зі своїми фонендо-
скопами. Так само і отоларингологи, озбро-
єні сучасними аудіометрами, до цього часу 
не поспішають здавати до музеїв свої каме-
ртони. Та, поряд з цим, при найменшій пі-
дозрі на патологію мосто-мозочкового кута, 
безумовно, слід призначати для виключення 
пухлинного процесу магнітно-резонансну 
томографію з контрастуванням, яка, дійсно, 
є надійним засобом візуалізації АН вже на 
ранній стадії. 

При підозрі на гломусну пухлину вос-
кової кістки застосування елементів отонев-
рологічного дослідження також може нада-
ти корисну інформацію, зокрема щодо на-
прямку переважного поширення новоутво-
рення. Прикладом може слугувати наступне 
наше спостереження. 

Хвора Ш. 32 р.,за фахом медсестра, 
5.09.1995 р. направлена до поліклінічного 
відділення Харківської облклінлікарні з 
діагнозом: «хронічний лівобічний гнійній 
мезотимпаніт з грануляціями». З’ясувалось, 
що пацієнтка протягом півроку помічає 
пульсуючі шуми у лівому вусі, синхронні з 
пульсом, а також погіршення слуху. Нещо-
давно вона стала виявляти сукровичні виді-
лення з лівого вуха. 

При отоскопії визначено, що нижня та 
середня частини барабанної перетинки зліва 
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випинаються у формі округлого бугристого 
виступу багрового кольору діаметром 4 - 5 
мм. При підвищенні барометричного тиску 
у зовнішньому слуховому ході за допомо-
гою лійки Зігле новоутворення пульсує та 
приймає блідий вигляд (симптом Brown) 
[6,16]. Огляд з операційним мікроскопом 
показав, що утворення бере свій початок у 
гіпотимпанальному просторі, при дотику 
пуговчастим зондом кровоточить. Шепіт 
хвора сприймає лівим вухом на відстані 1 м, 
правим – 6 м., розмовну мову – на відстані 
більше 6 м на обидва вуха. Аудіометрія до-
зволила визначити переважно кондуктивне 
порушення слуху на ліве вухо. Тимпаног-
рама зліва – тип «В», справа – тип «А» за 
Jerger [26]. Акустичні рефлекси на лівому 
вусі як при іпсі-, так і при контралатераль-
ній стимуляції відсутні, на правому вусі при 
іпсілатеральній стимуляції – збережені 
(мал. 3). 

Далі виявлено зниження смакової чу-
тливісті на передніх 2/3 язика зліва. Язик – 
по середній лінії, рухомість його не пору-
шена. Акт ковтання – нормальний. При не-
прямій ларингоскопії голосові складки не 
змінені, рухомість їх збережена у повному 
обсязі, фонаторна функція – задовільна. 

При комп’ютерній томографії у піра-
міді лівої вискової кістки спостерігались 
ділянки деструкції розміром 10 на 18 мм з 

чіткими контурами та кільцевим склерозом 
навколо. 

Висунуто припущення щодо існуван-
ня парагангліоми (гломусної пухлини) ліво-
го вуха. Хвору госпіталізовано для подаль-
шого обстеження у ЛОР-відділення Харків-
ської обласної клінічної лікарні. Дослі-
дження біоптичного матеріалу підтвердило 
діагноз парагангліоми.  

Що дало використання елементів ото-
неврологічного обстеження у нашої пацієн-
тки? Роглянемо отоневрологічну симптома-
тику гломусної пухлини, за даними літера-
тури [6, 7, 10, 12, 16], в залежності від на-
прямку ії розповсюдження (табл. 3). У хво-
рої виявлено переважно кондуктивне ура-
ження слуху, а також зниження смакової 
чутливості на передніх 2/3 язика зліва, що 
природно пов’язати з порушенням барабан-
ної струни (VII ЧН) . Все це свідчить про 
вростання новоутворення у барабанну по-
рожнину. До того ж, дані імпедансометрії 
(тимпанограма типу «В» і гомолатеральна 
арефлексія) теж свідчать про переважно 
тимпанальну локалізацію пухлини [7]. І, 
поряд з цим, не виявлено жодних ознак 
ураження каудальної групи черепних нервів 
(X, XI, XII ЧН). Отже, маємо підстави при-
йти до висновку, що зона розповсюдження 
пухлини обмежена переважно барабанною 
порожниною.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 3. Результати аудіологічного обстеження пацієнтки Ш. (пороги сприйняття повітрянопроведе-
них  тонів): •―•  5.09.1995 р.,  °―° 8.10.2002 р. (пояснення в тексті). 
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Таблиця 3 

Отоневрологічна симптоматика гломусної  пухлини [6, 7, 10, 12, 16] 
Ріст у напрямку барабанної порожнини, внутрішнього вуха  (клас «А» і «В»): 

 - Зниження  смакової чутливості  у передніх  2/3 язика з ураженої сторони(VII ЧН). 
 - Порушенння слуху кондуктивного або змішаного  типу. 
 - Тимпанограма типу «В», акустичні  рефлекси відсутні. 

Ріст у напрямку яремного отвору (клас «С»): 

 - Зниження смакової чутливості у задній 1/3 язика з ураженої сторони (ІХ ЧН). 
 - Дисфагія, парез м’якого піднебіння, голосової складки (дисфонія),  відхилення язика у сторону пухлини,  
    кривошия (IX, X, XI ЧН). 
 - Тимпанограма  типу «А», у початковій ста дії акустичні рефлекси можуть бути збережені. 

 
 
Таким чином, клінічні прояви, резуль-

тати імпедансометрії та отоневрологічні 
дані свідчили про те, що склалися більш-
менш сприятливі умови для видалення но-
воутворення. Але хвора не була схильна до 
хірургічного втручання. За пропозицією 
проф. В.Ф. Філатова, пацієнтка була пере-
ведена до Харківського НДІ рентгенології 
та медрадіології, де вона отримала 2 курси 
телегамматерапії загальною дозою 50 Гр. 
При повторних оглядах протягом 6 міс візу-
ально визначався поступовий регрес пухли-
ни. Хвора щороку обстежується, останнім 
часом – у серпні 2011 р. З моменту визна-
чення діагнозу минуло вже майже 16 років. 
Отоскопічно спостерігаються збліднілі за-
лишки пухлинної тканини у нижніх відділах 
барабанної перетинки. Слух: шепітна мова 
лівим вухом сприймає на відстані 2 м, пра-
вим – на 6 м, на аудіограмі – покращання 

сприйняття повітрянопроведених тонів злі-
ва на 15-20 дБ (мал. 3). Нормалізувалась 
смакова чутливість. Пацієнтка веде актив-
ний спосіб життя, продовжує займатись 
професійною діяльністю медсестри гастро-
ентерологічного кабінету санаторію «Бер-
мінводи». 

Наведене спостереження демонструє 
позитивні можливості променевого ліку-
вання хворих з гломусною пухлиною при 
умові своєчасного її виявлення, в чому не 
останню роль відіграє використання деяких 
діагностичних методів з отоневрології.  

На закінчення вважаємо не зайвим ще 
раз наголосити: залучення деяких тестувань 
із суміжної галузі – отоневрології здатне 
сприяти вчасній та якісній діагностичній 
роботі у практичній діяльності отоларинго-
логів (сурдологів) широкої поліклінічної 
мережі. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОТОНЕВРОЛО-
ГИИ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА (СУРДОЛОГА) 

Блувштейн Г.М., Павлова О.А., Демина Е.В. 
 (Харьков) 

Р е з ю м е  

Обсуждается вопрос о предупреждении 
ошибочных и запоздалых диагнозов на стыках 
различных отраслей клинической медицины в 
условиях все возрастающей ее специализации. На 
примере двух наблюдений – акустической неври-
номы и гломусной опухоли уха показано сущест-
венное расширение диагностических возможно-
стей отоларинголога при использовании элементов 
отоневрологии. Для начинающих отоларингологов 
(сурдологов) предложена схема обследования при 
асимметричной нейросенсорной тугоухости, при-
званная помочь заподозрить наличие акустической 
невриномы на ранней стадии её развития. Подоб-
ное привлечение элементов знаний и диагностиче-
ских тестов из смежных отраслей медицины может 
содействовать врачам амбулаторно-
поликлинической сети в своевременном выявле-
нии относительно редких, но жизненно опасных 
заболеваний.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

   


