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На сьогодні лікарські помилки є серйо-
зною проблемою в усьому світі, якій в 
останні роки приділяється все більше і біль-
ше уваги. На Національному конгресі тера-
певтів в 2006 р. академік А.Г. Чучалін відмі-
тив, що в Росії практично кожен третій діаг-
ноз ставиться лікарем невірно, в результаті 
чого призначається неправильне лікування. 
Для порівняння: в США лікарські помилки 
складають 3-4 %, в Англії – 5 %, у Франції – 
3 %. Лікарські помилки зустрічаються в ро-
боті лікарів всіх спеціальностей, і отоларин-
гологи в цьому відношенні не являються 
винятком. Нерідко вестибулярна дисфункція 
(ВД) є також наслідком ятрогенної травми 
(помилкою лікаря), що проявляється запамо-
роченням, вегетативними та статокінетич-
ними розладами, зниженням слуху.  

Вираженість вестибулярних порушень 
залежить не тільки від ятрогенних факторів, 
а й від психологічних особливостей особис-
тості хворого та від преморбідного стану та 
інтенсивності впливу соціально-
психологічних факторів.  

У пацієнтів з ВД ятрогенного ґенезу 
загострюються наявні межові функціональ-
ні нервово-психічні розлади, відмічається 
негативний стан психіки і порушення пси-
хологічної дезадаптації. В таких випадках 
їм обов’язково необхідна психологічна до-
помога, яка спрямована на ліквідацію у 
хворого нервово-психічних порушень. На 
практиці ж такі пацієнти часто звертаються 
до невропатолога та отоларинголога, що 
обумовлює певну специфіку труднощів, з 
якими доводиться стикатися лікарям.  

Отже, дослідження особливостей пси-
хічного стану у хворих з ВД ятрогенного 

генезу, їх актуалізація і трансформація до 
теперішнього часу не вивчалися. Не були 
розглянуті питання психологічної допомоги 
і корекції дезадаптивних психічних станів 
цих пацієнтів, що робить цю проблему ак-
туальною, з точки зору як медицини, так і 
психології.  

В зв’язку з цим основна мета роботи 
полягала у підвищенні ефективності кліні-
ко-діагностичного обстеження хворих з 
порушенням вестибулярної функції ятро-
генного ґенезу.  

Визначення гостроти слуху, ступеня і 
характеру його порушень здійснювалось в 
звукопоглинаючій камері за допомогою 
акуметрії, а також комплексу тональних і 
мовних аудіометричних тестів за традицій-
ною методикою. 

 Методика дослідження вестибуляр-
ного аналізатора передбачала детальне ви-
значення функції статичної та динамічної 
рівноваги (хода по прямій доріжці, визна-
чення індексу кефалографії, флангова хода, 
«крокуючий тест» Fukuda). В стані спокою 
реєструвався спонтанний та позиційний 
ністагм. При обертальній пробі за Барані (10 
обертів за 20 с) оцінювались тривалість реа-
кції ністагма, час ілюзії протиобертання 
(ЧІП), сумарна амплітуду (СА), частота, 
швидкість повільної фази (ШПФ) ністагма, 
ступінь вираженості вести було-
вегетативних реакцій (ВВР). Запис оптокі-
нетичного ністагма (ОКН) проводився при 
швидкості оптокінетичної стимуляції 108, 
139 і 234 град/с, що відповідало частоті 
стимуляції 66, 90 і 156 смуг за 1 хвилину. 
Для оцінки даних ОКН визначалась його 
частота, сумарна амплітуда, швидкість по-
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вільної фази ністагма на 10-секундному 
відрізку електроністагмограми.  

Стан мозкового кровообігу досліджу-
вався методом реоенцефалографії (РЕГ) за 
допомогою вітчизняної приставки 4РГ-2М 
та 8-канального EEG «Біоскрипт» (Угорщи-
на) за загальноприйнятою методикою. Ре-
єструвались РЕГ у двох стандартних відве-
деннях: фронто-мастоідальному (Ф-М) та 
окципіто-мастоїдальному (О-М).  Парамет-
ри РЕГ оцінювались якісно та кількісно. 

Нами було обстежено 15 хворих віком 
від 20 до 62 років, з них було 6 чоловіків та 
9 жінок з вестибулярною дисфункцією (ВД) 
ятрогенного ґенезу. В залежності від при-
чини, яка викликала запаморочення, всі 
обстежувані були розподілені на 2 групи. В 
1-у групу увійшло 9 пацієнтів, у яких запа-
морочення виникло після проведеної ману-
альної терапії. В 2-й групі було 6 осіб, яких 
почало турбувати запаморочення після ма-
ніпуляції на вусі (табл. 1). 

 
  

 Таблиця 1 

Характеристика хворих з вестибулярними порушеннями ятрогенного генезу 

Групи 
хворих Діагноз 

Стать 
Вік Причина хвороби 

Поява  
запамо-
рочення 

Тривалість  
запаморочення жін. чол. 

1-а (n=9) 

Остеохондроз  
хребта,  
міжхребцеві грижі  
різної локалізації, 
ВСД, ДЕП 

6 3 23-62 
після проведення 
мануальної терапії,  
загального масажу 

від 1-2 днів 
до 1 міс до 3 років 

2-а (n=6) 

Хронічний гнійний  
середній отит,  
епітимпаніт,  
холестеатома,  
парез лицьового  
нерва 

3 3 20-53 

1) після промивання вуха 
розчином фурациліну та 
закапування розчину 
борного спирту, 
полідекси, левоміцетину; 
2) після закапування у 
вухо розчину діоксидину, 
нормаксу, уніфлоксу, 
стрептоміцину; 
3) після катетеризації з 
подальшим закапуванням 
у вухо розчину 
діоксидину, 
гідрокортизону, 
лідокаїну, дімексиду, 
нурофену, отривіну (на-
пад запаморочення три-
вав більше 5 годин); 
4) після проведення  
радикальних операцій  
на вусі. 

зразу ж  
або через 
декілька 
годин 

до 3 тижнів 

  
 
У 8 з 9 хворих 1-ї групи, за даними 

суб’єктивної аудіометрії, слух був в межах 
вікової норми. Досягалась 100 % 
розбірливість мови (РМ). Диференціальний 
поріг (ДП) сприйняття інтенсивності звуку 
та SiSi-тест також знаходились в межах 
нормальних величин. Пороги дискомфорту 

відповідали нормальним значенням. Лише у 
одного хворого відмічалося ураження зву-
косприймаючого апарата III ступеня 
тяжкості з порушенням РМ у вигляді 
уповільненого зростання. 

Після проведення мануальної терапії у 
всіх 9 обстежуваних спочатку з’явився шум, а 
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потім через певний період – від 1-2 днів до 1 міс 
виникло запаморочення, яке тривало до 3 років. 

 За даними об’єктивної аудіометрії, у 
всіх 9 пацієнтів зареєстрована тимпаногра-
ма типу «А». Акустичний рефлекс знаходи-
вся в межах нормальних величин у 8 з них, 
у 1 – виявлений розпад (згасання) АР. 

 В 2-у групу входило 6 наступних 
хворих. 

- Хвора Б-ла, діагноз: лівобічний хро-
нічний гнійний середній отит, епітимпаніт, 
ускладнений холестеатомою; порушення 
слуху по типу ураження звукопровідного 
апарату з елементами ураження звукосп-
риймаючого апарату II ступеня тяжкості. 
Після промивання лівого вуха розчином 
фурациліну, борного спирту, левоміцетину 
та закапування крапель полідекси у пацієн-
тки зразу ж з’явилося запаморочення, яке 
триває на протязі 3 тижнів на момент об-
стеження. 

- Хвора С-ко, діагноз: правобічний 
хронічний гнійний середній отит, ускладне-
ний холестеатомою. У цієї пацієнтки відмі-
чалося комбіноване порушення функції зву-
копровідного та звукосприймаючого апара-
ту III ст. тяжкості. Досягалася 100 % РМ. 
Після промивання правого вуха спиртовим 
розчином левоміцетину відразу ж виникло 
запаморочення, яке супроводжувалося ну-
дотою, блюванням. Запаморочення триває 
протягом 20 днів. 

- Хвора Н-ая, діагноз: лівобічний 
гнійний середній отит. У неї виявлено по-
рушення функції звукопровідного апарату I 
ступеня тяжкості. Досягалася 100 % РМ. 
Після катетеризації лівого вуха та введеня 
крапель у вухо (діоксидину, гідрокортизону, 
лідокаїну, дімексиду) у пацієнтки відразу ж 
з’явилося запаморочення, яке супроводжу-
валося нудотою, блюванням і триває вже 
протягом 1 міс. 

- Хвора К-к, діагноз: лівобічний хро-
нічний гнійний середній отит, практична 
глухота. Після промивання лівого вуха роз-
чином діоксидину, стрептоміцину у неї ви-
никло запаморочення, яке супроводжувало-
ся нудотою, блюванням. Запаморочення 
триває протягом 3 міс. 

У 2 пацієнтів запаморочення 
з’явилось після проведення радикальної 
операції на вусі.  

- Хвора Р-х, діагноз: правобічний хро-
нічний гнійний середній отит, ускладнений 
холестеатомою, парезом лицьового нерва; 
комбіноване порушення функції звукопро-
відного та звукосприймаючого апарату IV 
ступеня тяжкості справа та II ступеня тяж-
кості ураження звукопровідного апарату 
зліва. Досягалася 100 % РМ. Після радика-
льної операції на правому вусі у хворої від-
разу ж відмічено запаморочення, яке супро-
воджувалося нудотою, блюванням.  

- Хвора М-ко, діагноз: лівобічний 
хронічний гнійний середній отит, стан після 
перенесеної радикальної операції, парез 
лицьового нерва; комбіноване порушення 
функції звукопровідного та звукосприйма-
ючого апарату, глухота V ступеня тяжкості. 
Запаморочення спостерігалось на 2-й день 
після проведеної радикальної операції.  

Імпедансометричне дослідження у цих 
пацієнтів не проводилось. 

За результатами показників РЕГ у 9 
обстежуваних 1-ї групи вершина реографіч-
ної хвилі була закруглена з потовщенням, 
що вказувало на наявність ангіоспазму. На 
РЕГ - кривих судин головного мозку мало 
місце чередування хвиль підвищеного та 
зниженого тонусу на фоні зниження крово-
наповнення з утрудненням венозного відто-
ку. Показники РЕГ у цих пацієнтів свідчили 
про затруднення інтракраніального веноз-
ного відтоку у фронто- та окципіто-
мастоїдальних відведеннях.  

У 6 осіб 2-ї групи візуально реографі-
чна хвиля мала помірно закруглену верши-
ну. При оцінці РЕГ кривих спостерігалась 
виразна асиметрія, спазм мозкових судин, 
спад рівня кровонаповнення на боці біль-
шого ураження. Виявлені зміни свідчать 
про нестабільність судинного тонусу з пе-
реважною схильністю до зниження, а також 
при ознаки венозних порушень (венозного 
відтоку та венозного застою) на боці ура-
ження.  

 При дослідженні статокінетичної 
стійкості у 1-й групі хворих з вестибулопа-
тією після мануальної терапії та масажу 
індекс кефалографії ІІІ ст. визначено у 1, у 
решти – ІІ ст. «Танцююча» хода зареєстро-
вана у всіх пацієнтів, а порушення фланго-
вої ходи було у 4. При обертальній пробі 
дисоціація експериментальних реакцій мала 
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місце у 4 обстежуваних, у 2 – асиметрія і в 1 
– арефлексія лабіринтів. Оптокінетична 
стимуляція не визначила порушень у 3 осіб, 
в інших випадках була дизритмія експери-
ментального ністагма на фоні подовження 
сенсорної реакції і у одного пацієнта – збі-
льшення вегетативної реакції. 

 Результати вивчення рівноваги у хво-
рих 2-ї групи показали, що у 2 з них була 
порушена статична рівновага ІІІ ст., в інших 
– ІІ ст. При цьому у 7 обстежуваних відхи-
лення в позі Ромберга спостерігалося в бік 
здорового лабіринту, що свідчить про по-
рушення периферичного відділу вестибуля-
рного аналізатора. Ці дані узгоджуються з 
результатами «крокуючого» тесту у 5 осіб і 
з параметрами флангової ходи – у 7. Спон-
танний ністагм також був направлений у бік 
більш збудженого лабіринту. 

 При обертальній пробі відмічалась 
асиметрія, яка проявлялась гіперрефлексією 
ураженого лабіринту у 6 пацієнтів, у 1 була 
арефлексія і ще в одному випадку – дисоці-
ація з вестибуло-вегетативними реакціями 
ІІ-ІІІ ст. При реєстрації ОКН виявлено гіпо-
рефлексію у 5 осіб, а у 3 – норморефлексію.  

Метою даної роботи являлося також 
вивчення особливостей психічного стану у 
хворих з ВД ятрогенного ґенезу його ролі в 
перебігу вестибулярної дисфункції.  

Для реалізації поставлених завдань 
використовувались теоретичні та емпіричні 
методи клінічної психології.  

Психологічне дослідження представляє 
собою послідовні етапи індивідуальної діаг-
ностичної роботи з обстежуваними хворими 
методами клінічної психології: методика 
діагностики психічних станів за Г. Айзенком 
оцінює психічні стани; методика «САН» 
(самопочуття, активність, настрій) дозволяє 
проаналізувати психічні стани; шкала само-
оцінки Спілберга-Ханіна слугує для дифере-
нціальної діагностики тривожності хворого; 
методика діагностики депресивних станів за 
Зунге, адаптація – диференціює депресивні 
стани та стани, близькі до депресії; опитува-
льник «ЛОБИ» – дозволяє виявити тип реа-
гування пацієнта на хворобу. 

За допомогою перерахованих мето-
дик ми виявляли і диференціювали особли-
вості психічних станів у хворих з ВД, а 
також надавали своєчасну первинну пси-

хологічну допомогу тим, які мали пору-
шення психічних станів та погодилися на 
їх корекцію.  

Всі 15 осіб з ВД ятрогенного ґенезу 
пройшли комплексне медико-психологічне 
обстеження, яке передбачало клінічний 
огляд неврологом, отоларингологом, тера-
певтом і психологом.  

Психологічне дослідження психічних 
станів поділялося на послідовні етапи інди-
відуальної діагностичної роботи. 

Перший етап психологічного обстежен-
ня – психологічне інтерв’ю з пацієнтом, при 
якому відбувалося знайомство, визначення 
актуального психічного стану відповідно до 
певної семантичної структури та вивчення 
симптомів і основних скарг хворих. 

За результатами І етапу виявлено, що 
порушення вестибулярної функції супрово-
джувалося астенічними психічними стана-
ми, які виражалися підвищеною збудливіс-
тю, дратівливістю, незадоволенням, відча-
єм, високою тривогою та низькою самооці-
нкою. У цих пацієнтів були виражені веге-
тативні розлади, які супроводжувались ста-
ном підвищеного хвилювання та високою 
тривогою.  

На ІІ етапі психологічного обстеження 
нами було проведено діагностування особ-
ливостей психічних станів (табл. 2). 

ВД ятрогенного ґенезу проявлялася 
психічно адекватними переживаннями і 
межовими психічними розладами, що час-
тіше виражалося в тривожних, невротичних 
чи субдепресивних психічних станах. 

У хворих, що мають ВД ятрогенного 
походження, в основному має місце зворот-
на реакція – недооцінка хвороби, відмова 
від певних діагностичних заходів і від ліку-
вання в стаціонарі. Такі пацієнти мають 
дезадаптаційні психічні стани, поведінкові і 
межові психічні розлади, високу тривогу, 
що пояснюється страхом та агресивністю. 
На нашу думку, коли сприйняття обстежу-
ваним власного захворювання не відповідає 
дійсності, існує реальна загроза неможливо-
сті адекватного повноцінного лікування та 
надання своєчасної медичної допомоги цим 
хворим. А це передбачає ризик виникнення 
ускладнення ВД з можливим переходом 
захворювання в хронічне та зростанням 
інвалідності в країні. 
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Для швидкого та більш повного від-
новлення порушень, що виникли завдяки 
лікарським маніпуляціям, та для усунення 
вестибулярних розладів всім групам хворих 
призначалась базова терапія, яка направлена 

на поліпшення трофіки та метаболічних 
процесів у нервовій системі (зокрема у ді-
лянках, що зазнали ятрогенного впливу ме-
дикаментозних чи немедикаментознох засо-
бів). 

 
 

Таблиця 2 

Особливості психічних станів у хворих з вестибулярними порушеннями ятрогенного ґенезу 

 
 
До базових медикаментозних засобів 

включено переважно стабілізатори мем-
бранних структур клітин, що покращують 
проведення нервових імпульсів, мають про-
тинабряковий ефект, зменшують симптоми 
церебральної дисфункції, зменшують когні-
тивні, сенситивні та моторні розлади, на-
бряк мозку (сомазіна, цераксон, цитіколін та 
ін. у дозі 500мг в/м чи в/в протягом 10 днів). 
Також використовувалися антагоністи ка-
льцієвих каналів, які зменшують тонус ар-
теріол головного мозку, поліпшують мозко-
вий кровообіг, діють на нейрони та клітини 
глії, у яких відновлюють гомеостаз. Крім 
того, вони мають нейропротекторні власти-
вості. До них належать нимодипін, немотан, 
вазокок – у дозі 15 мкг/кг в/в, циннарізин- у 
дозі 25-50 мг 3 рази на день протягом 10 
днів та інші. 

 В окремих випадках хворим призна-
чались препарати, що є компонентами міє-

лінових оболонок, які дають трофічний 
ефект, поліпшують регенерацію аксонів 
нервової тканини: цитідин, нуклео ЦМФ та 
ін. – у дозі 61 мг (3 мл) в/м протягом 10 
днів. 

У схему лікування також вводились 
гідролізати тканин, що покращують функ-
цію нервових клітин, активують механізми 
захисту та відновлення, покращують нейро-
нальну та синаптичну передачу, зменшують 
набряк мозку, зокрема, церебролізин – у 
дозі 1076 мг (5мл) в/м 2-3 рази на тиждень 
протягом 3 тижнів. 

При лікуванні хворих 2-ї групи з ятро-
генною вестибулопатією до базової схеми 
додавались наступні препарати: 

- плазмозамінники, що мають дезінто-
ксикаційні властивості, а також поліпшують 
мікроциркуляцію у тканинах мозку (сорбі-
лакт, реосорбілакт – у дозі 200,0 мл в/в про-
тягом 3-5 днів); 

Методи клініко-психологічного дослідження Оцінка діагностичних показників груп (бали) 

Оцінка суб’єктивного стану "САН" 

- Самопочуття  4,3 

- Активність  4,0 

- Настрій  4,9 

Опитувальник самооцінки за Г. Айзенком 

- Тривожність  10,00 

- Фрустрація  8,00 

- Агресія  12,0 

- Ригідність  8,0 

Шкала самооцінки Спілберга – Ханіна 

Реакційна тривожність 60,0 

Особистісна тривожність  59,5 

Методика визначення депресивних станів по Зунге 67,0 
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- ліпотропні препарати, що мають ан-
тизагальнотоксичний та антинейротоксич-
ний вплив, активні щодо зменшення гіпок-

сії, валодіють антиоксидантними та антигі-
поксичними властивостями (глутаргін, аргі-
нін та інші - у дозі 2г в/в протягом 10 днів). 

 
 

Таблиця 3  

Результати лікування хворих з вестибулярними розладами,  
що виникли внаслідок ятрогенії, за клінічними показниками 

Група 
хворих 

Скарги хворого 
до лікування 

Кількість 
хворих, % 

Динаміка змін скарг хворих після лікування 
зникнення 

(нормалізація) 
зменшення 

(покращення) без змін 

1-а 
(N=9) 

Нападоподібні 
вестибулярні порушення 22,2 11,1 11,1 - 

Постійні запаморочення 88,9 55,6 33,3 - 

Вегетативні порушення 88,9 44,4 44,4 - 

Атаксія 77,8 44,4 33,3 - 

Зниження слуху, шум 22,2 - 11,1 11,1 

Головний біль 77,8 44,4 33,3 - 

2-а 
(N=5) 

Нападоподібні 
вестибулярні порушення 20 - 20 - 

Постійні запаморочення 80 40 40 - 

Вегетативні порушення 80 20 40 20 

Атаксія 80 40 20 20 

Зниження слуху 100 40 40 20 

Головний біль 60 40 20 - 
 
 
 
За результатами клінічного обстежен-

ня пацієнтів з ятрогенною вестибулопатією 
виявлено, що схеми лікування, розроблені з 
метою поліпшення їм допомоги, ефективні. 

За даними, вказаними у табл. 3, бачи-
мо, що в усіх хворих 1-ї групи спостеріга-
лися позитивні зміни після курсу лікування: 
зникнення (у 66,7 %) чи зменшення (у 44,4 
%) запаморочення, зникнення (у 44,4 %) чи 
зменшення (у 44,4 %) вегетативних та атак-
тичних порушень (відповідно, у 44,4 та 33,3 
%). Також зникли чи зменшились супутні 
прояви вестибулопатії: головний біль, зни-
ження слуху, шум у вухах, погіршення на-
строю, тривожність, погіршення сну. Ліку-
вання з приводу зниження слуху виявилося 
неефективним у одного хворого. 

У 2-й групі пацієнтів лікування з при-
воду вегетативних порушень виявилося 
неефективним у 20 %, з приводу атаксії – 

теж у 20 % та з приводу зниження слуху – 
ще у 20 %. 

 У інших пацієнтів симптоми захво-
рювання зникли (запаморочення – у 40 %, 
вегетативні порушення – у 20 %, атаксія – у 
40 %) чи зменшилися (відповідно, у 60 %, 
40 % та 20 %). Зареєстровано значне поліп-
шення чи нормалізація супутніх (вищевка-
заних) проявів вестибулопатії. 

Підсумовуючи отримані дані, можна 
зробити наступні висновки. 

Існують певні показання та протипо-
казання для проведення мануальної терапії, 
яку можна здійснювати тільки після дослі-
дження стану хребта (рентгенологічне дос-
лідження, МРТ, консультація у невропато-
лога, ортопеда-травматолога), в протилеж-
ному випадку можливі ускладнення у ви-
гляді запаморочення. Вестибулопатії після 
масажу та мануальної терапії були обумов-
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лені, переважно, реакціями дисоціації та 
дизгармонії, що може свідчити про поєдна-
ну патологію вестибулярного аналізатора. 

Дуже обережно треба підходити до ліку-
вання хворих з діагнозом „хронічний гнійний 
середній отит”, особливо, ускладнений холес-
театомою. За нашими даними, після виконання 
маніпуляцій на вусі (закапування спиртовим 
розчином левоміцетину, промивання розчином 
діоксидину, стрептоміцину, дімексиду, гаразо-
на) у пацієнтів може з’явитись запаморочення 
з нудотою та блювання. 

 У осіб з ятрогенними захворювання-
ми вестибулярні розлади були пов’язані з 
розвитком асиметрії збудливості лабіринтів 
при маніпуляціях (операціях) на вусі, що 
свідчило про, переважно, периферичні по-
рушення.  

 Визначено, що психічні стани істотно 
впливають на перебіг ВД та ефективність 
лікувально-діагностичного процесів. 

 Загальні принципи лікування при ве-
стибулярних порушеннях повинні бути на-
правлені на усунення основного захворю-
вання, що являється причиною запаморо-
чення, а також на проведення терапії з роз-
воду коморбідних психічних розладів, що, 
частіше за все, виступають у вигляді афек-
тивних порушень тривожно-фобічного і 
депресивного регістру.  

 Розроблені нами схеми лікування 
ефективні у всіх групах хворих, їх можна 
рекомендувати для подальшого впрова-
дження у клініку з метою поліпшення до-
помоги пацієнтам з вестибулярною дисфун-
кцією ятрогенного ґенезу. 
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НАРУШЕНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ  
ФУНКЦИИ ЯТРОГЕННОГО ГЕНЕЗА 

Розкладка А.И., Белякова И.А., Луценко В.И.,  
Лоза Т.П., Вакуленко Л.Н., Шевченко Т.А. (Киев) 

Р е з ю м е  

Результаты работы получены на основании 
проведенного клинико-диагностического обследо-
вания 15 больных с вестибулярной дисфункцией 
ятрогенного генеза. Изучены особенности состоя-
ния слуховой и вестибулярной функции у этих 
пациентов. Установлено, что у лиц с ятрогенной 
патологией вестибулярные нарушения после мани-
пуляций на ухе проявлялись асимметрией возбуди-
мости лабиринта, что свидетельствует о нарушени-
ях в периферическом отделе вестибулярного анали-
затора. Вестибулопатии после массажа и мануаль-
ной терапии проявлялись, преимущественно, реак-
циями диссоциации и дисгармонии, что указывает 
на сочетанное поражение периферического и цен-
трального отделов вестибулярного анализатора. 
Выявлены особенности психического состояния 
пациентов с вестибулярной дисфункцией ятроген-
ного генеза, которые проявлялись в тенденции раз-
вития дезадаптивных состояний и психоэмоцио-
нальных расстройств. Разработаны схемы психоло-
гической коррекции и лечения больных с вестибу-
лярной дисфункцией ятрогенного генеза. 

Ключевые слова: вестибулярная дисфунк-
ция, ятрогенный генез. 

VESTIBULAR DISORDERS  
OF IATROGENIC GENESIS 

Rozkladka A.I., Belyakova I.A., Lutsenko V.I.,  
Loza T.P., Vakulenko L.N., Shevchenko T.A. (Kiev) 

S u m m a r y  

The results that were obtained based on our 
clinical and diagnostic evaluation of 15 patients with 
vestibular dysfunction of iatrogenic origin. The fea-
tures of the state of the auditory and vestibular func-
tion in these patients were studied. It was found that 
patients with iatrogenic pathology of the vestibular 
disorders after manipulating the ear were manifested 
by asymmetry of the excitability of the labyrinth, 
indicating that violation of the peripheral vestibular 
apparatus. Vestibulopathies after the massage and 
manual therapy were manifested mainly by reactions 
of dissociation and disharmony, which indicates on 
damage of peripheral and central parts of the vestibu-
lar apparatus. The features of the mental state of pa-
tients with vestibular dysfunction of iatrogenic origin, 
which appeared in the tendency of disadaptive states 
and psycho-emotional disorders, were manifested. The 
schemes of psychological treatment and treatment of 
patients with vestibular dysfunction of iatrogenic 
origin were worked out. 

 
Key words: vestibular dysfunction, iatrogenic 

genesis.

 


